
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร
คร้ังที่ 1/2563

วันอังคารที่ 7 มกราคม 2563
ณ  หองประชุมสํานักงานอธิการบดี  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร

…………….………………..

ผูมาประชุม
1. ผศ.ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดี ประธานกรรมการ
2. ศ.ดร.คณิต เขียววิชัย รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร กรรมการ
3. ผศ.ดร.เชาวรีย อรรถลังรอง รองอธิการบดีฝายวิชาการ กรรมการ
4. รศ.ดร.นันทนิตย วานิชาชีวะ รองอธิการบดีฝายวิจัย กรรมการ
5. อ.ดร.ประไพพิมพ สุธีวสินนนท รองอธิการบดีฝายคลัง กรรมการ
6. อ.ปญจพล เหลาพูนพัฒน รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา กรรมการ
7. อ.ดร.วิชิต อ่ิมอารมย รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา กรรมการ
8. อ.อํามฤทธิ์ ชูสุวรรณ รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม กรรมการ
9. รศ.ดร.จุไรรัตน นันทานิช คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ

10. รศ.ทินกร กาษรสุวรรณ รองคณบดีฝายบริหาร รักษาการแทน กรรมการ
คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ

11. ผศ.ดร.นนท คุณคํ้าชู คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร กรรมการ
12. ผศ.ชวลิต ขาวเขียว คณบดีคณะโบราณคดี กรรมการ
13. อ.ดร.ธนาทร เจียรกุล คณบดีคณะมัณฑนศิลป กรรมการ
14. ผศ.ดร.สุมาลี ลิ้มประเสริฐ คณบดีคณะอักษรศาสตร กรรมการ
15. ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธุ คณบดีคณะศึกษาศาสตร กรรมการ
16. ผศ.ดร.นรงค ฉิมพาลี คณบดีคณะวิทยาศาสตร กรรมการ
17. รศ.ดร.ธนะเศรษฐ งาวหิรัญพัฒน คณบดีคณะเภสัชศาสตร กรรมการ
18. ผศ.ดร.อรุณศรี ลีจีรจําเนียร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ
19. ผศ.วุฒิชัย เลิศสถากิจ คณบดีคณะดุริยางคศาสตร กรรมการ
20. ผศ.ณัฐพร กาญจนภูมิ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ
21. ผศ.ดร.สุดาวดี จันทรภิวัฒน รองคณบดีฝายวิชาการ กรรมการ

รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
22. อ.สกนธ มวงสุน รองผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลางฝายบริหาร กรรมการ

รักษาการแทนผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง
23. ผศ.ฉัตรชัย เผาทองจีน ผูอํานวยการสํานักดิจิทัลเทคโนโลยี กรรมการ
24. อ.ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท ผูอํานวยการหอศิลป กรรมการ
25. อ.ดร.คุณัตว พิธพรชัยกุล ประธานสภาคณาจารยและพนักงาน กรรมการ
26. ผศ.ดร.ดิเรกฤทธิ์ บัวเวช ผูแทนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ กรรมการ
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27. อ.บุญเพชร พ่ึงยอย ผูแทนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ กรรมการ
28. นายกฤษดา ไพรวรรณ ผูแทนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน กรรมการ
29. ผศ.ดร.จรุงแสง ลักษณบุญสง รองอธิการบดีฝายบริหาร กรรมการและเลขานุการ

ผูมาประชุมผานระบบ VDO-Conference
1. ผศ.จอมภัค คลังระหัด รองอธิการบดี เพชรบุรี กรรมการ
2. อ.ดร.ภวพล คงชุม คณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการ
3. ผศ.ดร.พีรพัฒน ยางกลาง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ

ผูเขารวมประชุม
1. ผศ.ดร.นพดล ชุมชอบ ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ
2. ผศ.ศุภวัฒน วัฒนภิโกวิท ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา วังทาพระ
3. อ.ดร.สุภาพ เกิดแสง ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาองคกร
4. ผศ.ดร.ศุภกาญจน ผาทอง ผูอํานวยการศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษาท่ัวไปและพัฒนา

การเรียนรูภาษาอังกฤษ
5. อ.ดร.ศรายุทธ แสนมี ผูอํานวยการสํานักงานบริการวิชาการ
6. ผศ.ดร.ศุภกิจ สุทธิเรืองวงศ ผูอํานวยการสํานักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและ

การสรางสรรค
7. รศ.ดร.เอกนฤน บางทาไม ผูอํานวยการศูนยนวัตกรรมการศึกษาแหงมหาวิทยาลัยศิลปากร
8. นางสุมณฑา เสรีวัตตนะ ท่ีปรึกษา (หนวยงานในสํานักงานอธิการบดีดานการเงิน

การคลัง การตรวจสอบภายใน)
9. นายสหรัฐ มณีจันทร ผูอํานวยการกองกฎหมาย

10. นางสุกัญญา ตอทรัพยสิน ผูอํานวยการกองทรัพยากรมนุษย
11. นางมารี สังขจุย ผูชวยผูอํานวยการกองกฎหมาย
12. นางสาวนลินรัตน ปจฉิมพัทธพงษ ผูชวยผูอํานวยการกองกลาง
13. นางสาวธณิดา มหาสวัสดิ์ ผูรักษาการผูชวยผูอํานวยการกองทรัพยากรมนุษย
14. นางสาวธันยาภรณ ทองทับทิม หัวหนางานบริหารทรัพยากรมนุษย กองทรัพยากรมนุษย

ผูเขารวมประชุมผานระบบ VDO-Conference
1. อ.ดร.ปริญญา หรุนโพธิ์ ผูชวยอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ
2. ผศ.นภนนท หอมสุด ผูอํานวยการสํานักงานจัดการทรัพยสิน มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผูไมมาประชุม
1. รศ.ดร.พิทักษ ศิริวงศ รองอธิการบดีฝายพัฒนากิจการเพ่ือสังคม ติดราชการ
2. ศ.ญาณวิทย กุญแจทอง คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ ติดราชการ
3. ผศ.ดร.สมพิศ ขัตติยพิกุล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ติดราชการ
4. ผศ.นันทพล จั่นเงิน ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง ติดราชการ
5. นางสาวอัปสร กิจเจริญคา ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ลาพักผอน
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หมายเหตุ
ระเบียบวาระท่ี 4.1.2.8 ขออนุ มัติบรรจุแตงตั้ งพนักงานมหาวิทยาลัยสายบริหาร

ผูชวยศาสตราจารย ดร.มาเรียม นิลพันธุ ไดรับอนุญาตใหออกจากหองประชุม
ระเบียบวาระท่ี 4.1.5.1 การประเมินเพ่ือพิจารณากําหนดระดับตําแหนงเพ่ือแตงตั้งใหดํารง

ตําแหนงสูงข้ึน ระดับชํานาญการ กรณีตําแหนงกลุมหัวหนางาน นายกฤษดา ไพรวรรณ ไดรับอนุญาตใหออก
จากหองประชุม

ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.8 ขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยให
ดํารงตําแหนงกลุมหัวหนางาน นางสาวธณิดา มหาสวัสดิ์ ไดรับอนุญาตใหออกจากหองประชุม

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
เม่ือกรรมการครบเปนองคประชุมแลว ประธานกลาวเปดประชุมและขอใหท่ีประชุมพิจารณา

เรื่องตางๆ ดังนี้

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระท่ี 1.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร

ครั้งท่ี 24/2562 เม่ือวันอังคารท่ี 17 ธันวาคม 2562

สรุปเรื่อง
ประธานเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ศิลปากร ครั้งท่ี 24/2562 เม่ือวันอังคารท่ี 17 ธันวาคม 2562

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องแจงเพื่อทราบ
ระเบียบวาระท่ี 2.1 เรื่องท่ีประธานแจงใหทราบ

สรุปเรื่อง
ประธานไดแจงใหท่ีประชุมทราบ จํานวน 2 เรื่อง ดังนี้
1. มหาวิทยาลัยขอตอนรับและแสดงความยินดีกับผูชวยศาสตราจารยณัฐพร กาญจนภูมิ

ท่ีไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี 23 ธันวาคม
2562 เปนตนไป

2. มหาวิทยาลัยอยูระหวางดําเนินการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยประธานคณะกรรมการสรรหาฯ จะมีหนังสือถึง
คณะวิชา/สวนงานใหดําเนินการเสนอรายชื่อภายในวันท่ี 13 กุมภาพันธ 2563 จึงขอความรวมมือคณะวิชา/
สวนงานจัดประชุมภายในคณะวิชา/สวนงานเพ่ือพิจารณาเสนอรายชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงนายกสภา
มหาวิทยาลัย จํานวน 1 ชื่อ และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ จํานวนไมเกิน 14 ชื่อ ตามสาขา
เชี่ยวชาญและจํานวนในแตละสาขาตามท่ีคณะกรรมการสรรหาฯ กําหนด โดยขอใหมีการบันทึกรายงานการ
ประชุมไวเปนหลักฐาน
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จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระท่ี 2.2 รายงานผลการดําเนินงานเงินสวัสดิการมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวย
การสงเคราะหบุคลากร ประจําปงบประมาณ 2562

สรุปเรื่อง
ดวยกองคลังไดจัดทํารายงานผลการดําเนินงานเงินสวัสดิการมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวย

การสงเคราะหบุคลากร สําหรับงวด 1 ป สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2562 ประจําปงบประมาณ 2562 เพ่ือแสดง
ฐานะการเงิน และผลการดําเนินงาน ซึ่งท่ีมาของรายไดคือคาเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ศิลปากร

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระท่ี 2.3 แนวทางการดําเนินงานดานการบริหารบุคคลเพื่อรองรับระบบบริหาร
ทรัพยากรองคกรของมหาวิทยาลัยดานทรัพยากรบุคคล (SU ERP-HRM)
ระยะท่ี 1

สรุปเรื่อง
ตามท่ีมหาวิทยาลัยไดดําเนินการจัดจาง บริษัท I am Consulting จํากัด ผูมีความชํานาญ

และประสบการณในการติดตั้งและพัฒนาระบบบุคลากร ตามโครงการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรองคกร
ดานทรัพยากรบุคคล (SU-ERP HRM) เพ่ือนําระบบดังกลาวมาทดแทนระบบบุคลากร (ระบบ MIS) ท่ีใชงานมาเปน
ระยะเวลานานกวา 10 ป และใหสามารถเชื่อมโยงการทํางานกับระบบ SU-ERP ท่ีมีอยูในปจจุบันได โดยเริ่ม
พัฒนาระบบดังกลาวในระยะท่ี 1 ตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2562 เปนตนมา เพ่ือใหระบบสามารถประมวลผล
เงินเดือน และผานรายการไปยังระบบบัญชีการเงิน (SU-ERP) ได โดยมี 4 ระบบงาน ดังนี้

1. ระบบบริหารจัดการโครงสรางองคกร  (Organizational Management – OM) คือ
ระบบสําหรับบริหารจัดการโครงสรางองคกร ซึ่งจัดการขอมูลเก่ียวกับโครงสรางหนวยงานตาง ๆ ของ
มหาวิทยาลัย และรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับโครงสรางองคกร รวมถึงการผูกความสัมพันธกับศูนยตนทุน
ซึ่งเชื่อมโยงขอมูลมาจากระบบ SU-ERP

2. ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (Personnel Administration – PA) คือระบบสําหรับการ
บริหารขอมูลบุคคล ซึ่งใชสําหรับการจัดเก็บประวัติบุคลากร ตั้งแตเริ่มตนการบรรจุและยังสามารถใชเพ่ือ
กําหนดเงื่อนไขสําหรับระบบการจัดการเวลาและระบบบัญชีเงินเดือนดวย

3. ระบบการจัดการเวลา (Time Management – TM) คือระบบสําหรับบริหารจัดการเวลา
ใชจัดเก็บขอมูลเวลาเพ่ือบริหารและจัดการเวลาการทํางานของบุคลากร เพ่ือนําไปประมวลผลจายในระบบ
บัญชีเงินเดือน
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4. ระบบบัญชีเงินเดือน (Payroll – PY) คือระบบประมวลผลบัญชีเงินเดือน ใชสําหรับ
การประมวลผลเงินเดือน เพ่ือการจายเงินเดือนและคาตอบแทนใหแกบุคลากร โดยเชื่อมโยงขอมูลทะเบียนประวัติ
ตารางเวลาทํางาน ขอมูลเงินได/เงินหัก เพ่ือใหระบบประมวลผลจายเงินไดแบบอัตโนมัติ ตลอดจนเชื่อมโยงกับ
ระบบงานอ่ืน เชน ระบบ SU-ERP : FI (ระบบบัญชีและการเงิน) นั้น

บัดนี้ การดําเนินการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรองคกร ดานทรัพยากรบุคคล (SU-ERP
HRM) ระยะท่ี 1 ไดดําเนินการสําเร็จตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวแลว โดยมหาวิทยาลัยไดเริ่มใชงานจริงระบบ
SU-ERP HRM (Go-live) ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2563 เปนตนไป ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินงานดานการ
บริหารงานบุคคลรวมท้ังการประมวลผลเงินเดือนของบุคลากร สอดคลองกับการทํางานของระบบ SU-ERP HRM
จึงมีความจําเปนตองกําหนดแนวทางการดําเนินงาน ดังนี้

1. การเบิกจายเงินเดือนและคาตอบแทนท่ีเปนสวนควบของเงินเดือน ใหหนวยงาน
ดําเนินการตามแนวทางการเบิกจายเงินเดือนและคาตอบแทนท่ีเปนสวนควบของเงินเดือนผานระบบ SU-ERP
HRM Payroll (PY) ตามบันทึกขอความงานบริหารงบประมาณ กองคลัง ท่ี อว 8603.4/01611 ลงวันท่ี
6 ธันวาคม 2562

2. การบันทึกขอมูลประวัติและความเคลื่อนไหวของบุคลากรทุกประเภท กองทรัพยากร
มนุษย เปนผูรับผิดชอบดําเนินการบนระบบ SU-ERP HRM (ระบบงาน OM และ PA) ตามเดิม ท้ังนี้ เนื่องจาก
การพัฒนาระบบในระยะท่ี 1 ยังไมมีรหัสผูใชงาน (User) สําหรับคณะวิชา/หนวยงานตางๆ จึงขอใหคณะวิชา/
หนวยงานดูขอมูลบุคลากรและบันทึกขอมูลการพัฒนาบุคลากรของหนวยงานตนเองผานระบบบุคลากร (MIS)
เดิม ตามสิทธิ์การเขาถึงขอมูลท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดไว

3. การขออนุมัติบรรจุ/จางบุคลากรทุกประเภท ใหหนวยงานระบุขอมูลพรอมแนบเอกสาร
เพ่ิมเติมเก่ียวกับงบประมาณท่ีใชในการเบิกจายเงินเดือน/คาจางบุคลากร สงมายังกองทรัพยากรมนุษย ดังนี้

3.1 ศูนยตนทุน
3.2 รหัสเงินทุน
3.3 ขอบเขตตามหนาท่ี
3.4 สําเนาบัญชีเงินฝากธนาคารของบุคลากร (ธนาคารกสิกรไทย) เพ่ือใชสําหรับบัญชีเงินเดือน

4. การยาย ตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนของบุคลากรทุกประเภท เฉพาะกรณีท่ีมีคนครอง
ใหมีผลวันท่ี 1 ของเดือนถัดไป หลังจากท่ีประชุม ก.บ.ม. มีมติอนุมัติ โดยใหคณะวิชา/หนวยงานระบุขอมูล
ศูนยตนทุน รหัสเงินทุน และขอบเขตตามหนาท่ี ของหนวยงานใหมท่ียาย/ตัดโอนบุคลากรไปสังกัด

ท้ังนี้ ขอใหหนวยงานตางๆ  ดําเนินการตามรายละเอียดขางตน ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2563 เปนตนไป
อนึ่ง สําหรับการดําเนินการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรองคกร ดานทรัพยากรบุคคล (SU-ERP HRM) ระยะ
ท่ี 2 มหาวิทยาลัยกําหนดดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมุงเนนพัฒนาระบบดังกลาว เพ่ือนํามา
ทดแทนระบบบริหารงานบุคคลเดิม (ระบบ MIS) ท้ังหมด และจักดําเนินการจัดการอบรมผูใชงานในสวนของ
คณะวิชาและหนวยงานตามระบบงานท่ีเก่ียวของตอไป

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบ
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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 คณะมัณฑนศิลปขออนุมัติจาง นางสาวธนาวรรณ กวยสกุล เพื่อบรรจุเปน

พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงนักพัสดุปฏิบัติการ

สรุปเรื่อง
ตามท่ีคณะมัณฑนศิลปมีอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงนักพัสดุปฏิบัติการ ตําแหนง

เลขท่ี S-2-1001-007 สังกัดสํานักงานคณบดี นั้น
คณะฯ ไดดําเนินการตามข้ันตอนแลว ผูไดรับการคัดเลือกคือ นางสาวธนาวรรณ กวยสกุล

วุฒิบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม คณะฯ จึงประสงค ขออนุมัติจาง
นางสาวธนาวรรณ กวยสกุล เพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนงนักพัสดุปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี
S-2-1001-007 อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท สังกัดสํานักงานคณบดี คณะมัณฑนศิลป พรอมท้ัง
ขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังนี้

1. คณบดีคณะมัณฑนศิลป ประธานกรรมการ
2. นางภาวนา  ใจประสาท กรรมการ
3. นางนภาพร  ทองทวี กรรมการ
4. นางสาวรางวัล  สุขี กรรมการ
5. นายศุภฤกษ  ทับเสน กรรมการและเลขานุการ
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหจาง นางสาวธนาวรรณ กวยสกุล เพ่ือบรรจุเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนงนักพัสดุปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี S-2-1001-007 อัตราเงินเดือน เดือนละ
19,500 บาท  สังกัดสํานักงานคณบดี คณะมัณฑนศิลป ตั้งแตวันท่ี ก.บ.ม. อนุมัติ แตไมกอนวันรายงานตัว
เขาปฏิบัติงาน พรอมท้ังอนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาว
ตามรายชื่อท่ีคณะฯ เสนอ ท้ังนี้ การจางครั้งแรกใหจางเปนพนักงานประจําสถานภาพทดลองงาน มีระยะเวลา
การจาง 1 ป ตั้งแตวันท่ีรายงานตัวเขาปฏิบัติงาน
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ระเบียบวาระท่ี 4.1.2.2 กองทรัพยากรมนุษยขออนุมัติจาง นางสาวฑิฆัมพร แสงโชติ เพื่อบรรจุเปน
พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ

สรุปเรื่อง
ตามท่ีกองทรัพยากรมนุษยมีอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษา

ปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี S-1-0307-162 สังกัดงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย นั้น
กองทรัพยากรมนุษยไดดําเนินการตามข้ันตอนแลว ผูไดรับการคัดเลือกคือ นางสาวฑิฆัมพร

แสงโชติ วุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร กองทรัพยากรมนุษยจึงประสงค
ขออนุมัติจาง นางสาวฑิฆัมพร แสงโชติ เพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษา
ปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี S-1-0307-162 อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท สังกัดงานพัฒนาทรัพยากร
มนุษย กองทรัพยากรมนุษย สํานักงานอธิการบดี พรอมท้ังขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการ
ทดลองปฏิบัติงาน ดังนี้

1. รองอธิการบดีฝายบริหาร ประธานกรรมการ
2. รองอธิการบดีฝายวิชาการ กรรมการ
3. ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี กรรมการ
4. ผูอํานวยการกองทรัพยากรมนุษย กรรมการ
5. หัวหนางานพัฒนาทรัพยากรมนุษย กรรมการ
6. นางสาวกัลยสุดา เรืองจินดา เลขานุการ
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหจาง นางสาวฑิฆัมพร แสงโชติ เพ่ือบรรจุเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี S-1-0307-162 อัตราเงินเดือน
เดือนละ 19,500 บาท สังกัดงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย กองทรัพยากรมนุษย สํานักงานอธิการบดี ตั้งแตวันท่ี
ก.บ.ม. อนุมัติ แตไมกอนวันรายงานตัวเขาปฏิบัติงาน พรอมท้ังอนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผล
การทดลองปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาว ตามรายชื่อท่ีหนวยงานเสนอ ท้ังนี้ การจางครั้งแรกใหจางเปน
พนักงานประจําสถานภาพทดลองงาน มีระยะเวลาการจาง 1 ป ตั้งแตวันท่ีรายงานตัวเขาปฏิบัติงาน

ระเบียบวาระท่ี 4.1.2.3 คณะมัณฑนศิลปขออนุมัติจาง นางเตือนฤดี รักใหม เพื่อบรรจุเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย

สรุปเรื่อง
ตามท่ีคณะมัณฑนศิลปมีอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี

A-1-1003-033 สังกัดภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป นั้น
คณะฯ ไดดําเนินการตามข้ันตอนแลว ผู ไดรับการคัดเลือกคือ นางเตือนฤดี รักใหม

วุฒิศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย คณะฯ ประสงคขออนุมัติจาง นางเตือนฤดี
รักใหม เ พ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาว ิทยาล ัย ดํารงตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี A-1-1003-033
อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท สังกัดภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป คณะมัณฑนศิลป โดยมีผลการสอบ
คะแนนภาษาอังกฤษ CU-TEP 64 คะแนน (เปนไปตามมติท่ีประชุม ก.บ.พ. ครั้งท่ี 25/2558 เม่ือวันท่ี 29 ธันวาคม
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2558 กําหนดใหมีผลการสอบคะแนนภาษาอังกฤษ CU-TEP ไมต่ํากวา 60 คะแนน) พรอมท้ังขออนุมัติแตงตั้ง
คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังนี้

1. คณบดคีณะมัณฑนศิลป ประธานกรรมการ
2. หัวหนาภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป กรรมการ

คณะมัณฑนศิลป
3. อาจารยอนุชา  แสงสุขเอ่ียม กรรมการ
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วัฒนพันธุ ครุฑะเสน กรรมการ
5. ผูชวยศาสตราจารยอติวรรธน วิรุฬหเพชร กรรมการ
6. นายศุภฤกษ  ทับเสน เลขานุการ
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหจาง นางเตือนฤดี รักใหม เพ่ือบรรจุเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี A-1-1003-033 อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท
สังกัดภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป คณะมัณฑนศิลป ตั้งแตวันท่ี ก.บ.ม. อนุมัติ แตไมกอนวันรายงานตัว
เขาปฏิบัติงาน พรอมท้ังอนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาว
ตามรายชื่อท่ีคณะฯ เสนอ ท้ังนี้ การจางครั้งแรกใหจางเปนพนักงานประจําสถานภาพทดลองงานมีระยะเวลา
การจาง 1 ป ตั้งแตวันท่ีรายงานตัวเขาปฏิบัติงาน

ระเบียบวาระท่ี 4.1.2.4 คณะศึกษาศาสตรขออนุมัติจาง นางสาวภัทรปภา ทองแทงใหญ เพื่อบรรจุ
เปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย

สรุปเรื่อง
ตามท่ีคณะศึกษาศาสตรมีอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี

A-1-1208-104 สังกัดภาควิชาการสอนภาษานานาชาติ นั้น
คณะฯ ไดดําเนินการตามข้ันตอนแลว ผูไดรับการคัดเลือกคือ นางสาวภัทรปภา ทองแทงใหญ

วุฒิ Doctor of Arts in International Chinese Language Education จาก Minzu University of China
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน คณะฯ จึงประสงคขออนุมัติจาง นางสาวภัทรปภา ทองแทงใหญ เพ่ือบรรจุ
เปนพนักงานมหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี A-1-1208-104 อัตราเงินเดือน เดือนละ
31,500 บาท สังกัดภาควิชาการสอนภาษานานาชาติ คณะศึกษาศาสตร และตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ท่ี ศธ 0506(2)/11550 ลงวันท่ี 16 ตุลาคม 2560 เรื่อง แจงผลการเทียบคุณวุฒิ โดยสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาคุณวุฒิ Doctor of Arts in International Chinese Language
Education จาก Minzu University of China ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน วาเทียบเทาคุณวุฒิระดับ
ปริญญาเอก ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีผลการสอบคะแนน
ภาษาอังกฤษ TOEIC 705 คะแนน (เปนไปตามมติท่ีประชุม ก.บ.พ. ครั้งท่ี 25/2558 เม่ือวันท่ี 29 ธันวาคม 2558
กําหนดใหมีผลการสอบคะแนนภาษาอังกฤษ TOEIC ไมต่ํากวา 625 คะแนน) พรอมท้ังขออนุมัติแตงตั้ง
คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังนี้
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1. คณบดคีณะศึกษาศาสตร ประธานกรรมการ
2. หัวหนาภาควิชาการสอนภาษานานาชาติ กรรมการ

คณะศึกษาศาสตร
3. อาจารย ดร.ทรรศนีย  โมรา กรรมการ
4. นางลลิตา  รุจจนเวท เลขานุการ
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหจาง นางสาวภัทรปภา ทองแทงใหญ เพ่ือบรรจุเปน
พนักงานมหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี A-1-1208-104 อัตราเงินเดือน เดือนละ
31,500 บาท สังกัดภาควิชาการสอนภาษานานาชาติ คณะศึกษาศาสตร ตั้งแตวันท่ี ก.บ.ม. อนุมัติ แตไมกอน
วันรายงานตัวเขาปฏิบัติงาน พรอมท้ังอนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน
ในตําแหนงดังกลาว ตามรายชื่อท่ีคณะฯ เสนอ ท้ังนี้ การจางครั้งแรกใหจางเปนพนักงานประจําสถานภาพ
ทดลองงานมีระยะเวลาการจาง 1 ป ตั้งแตวันท่ีรายงานตัวเขาปฏิบัติงาน

ระเบียบวาระท่ี 4.1.2.5 วิทยาลัยนานาชาติขออนุมัติเปลี่ยนเง่ือนไขการบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย
และขออนุมัติจาง นายรัตนพงศ คงเจริญ เพื่อบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย
ตําแหนงอาจารย

สรุปเรื่อง
ตามท่ีวิทยาลัยนานาชาติมีกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย ตําแหนง

เลขท่ี A-2-2000-005 นั้น
เพ่ือใหการดําเนินการภายในวิทยาลัยนานาชาติเปนไปดวยความเรียบรอย วิทยาลัยนานาชาติ

จึงประสงค ดังนี้
1. ขออนุมัติเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย

ตําแหนงเลขท่ี A-2-2000-005 จาก วุฒิปริญญาเอก สาขาการจัดการโรงแรมและการทองเท่ียว โดยตองมีวุฒิ
ปริญญาโทสาขาการจัดการโรงแรมและการทองเท่ียว เปน วุฒิปริญญาโท สาขาการจัดการโรงแรมและ
การทองเท่ียว

2. ขออนุมัติจาง นายรัตนพงศ คงเจริญ ดวยวุฒิบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการโรงแรม
และการทองเท่ียว) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนงอาจารย
ตําแหนงเลขท่ี A-2-2000-005 อัตราเงินเดือน เดือนละ 26,250 บาท สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ โดยมีผล
การสอบคะแนนภาษาอังกฤษ IELTS 6.5 คะแนน (เปนไปตามมติท่ีประชุม ก.บ.พ. ครั้งท่ี 25/2558 เม่ือวันท่ี
29 ธันวาคม 2558 กําหนดใหมีผลการสอบคะแนนภาษาอังกฤษ IELTS ไมต่ํากวา 5.5 คะแนน) พรอมท้ังขออนุมัติ
แตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังนี้

1. คณบดวีิทยาลัยนานาชาติ ประธานกรรมการ
2. รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติฝายวิชาการ กรรมการ
3. รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติฝายกิจการพิเศษ กรรมการ
4. นางสาวโกลัญญา  สุขประสม เลขานุการ
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุกรอบอัตราวางพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี A-2-2000-005 จาก วุฒิปริญญาเอก สาขาการจัดการโรงแรม
และการทองเท่ียว โดยตองมีวุฒิปริญญาโทสาขาการจัดการโรงแรมและการทองเท่ียว เปน วุฒิปริญญาโท
สาขาการจัดการโรงแรมและการทองเท่ียว และขอถอนเรื่องอนุมัตจิาง นายรัตนพงศ คงเจริญ ออกไปกอน

ระเบียบวาระท่ี 4.1.2.6 ขออนุมัติดําเนินการบริหารกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีไดรับจัดสรร
ตําแหนงอาจารย และขออนุมัติบรรจุ นายกรกฎ บุญลพ นักเรียนทุนฯ เปน
พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย

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

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

เนื่องดวยคณะโบราณคดีไดรับการจัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงาน
ประจํา สายวิชาการ เพ่ือทดแทนอัตราเกษียณ จํานวน 2 อัตรา และไดดําเนินการบริหารอัตรากําลัง ตําแหนง
อาจารยไปแลว 1 อัตรา ไดแก ตําแหนงเลขท่ี A-1-0906-064 คณะฯ จึงประสงคขออนุมัติดําเนินการบริหาร
กรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย จํานวน 1 อัตรา ดังนี้

1. ขออนุมัติใชกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายวิชาการ
ตําแหนงอาจารย จํานวน 1 อัตรา เพ่ือรองรับนักเรียนทุนโครงการพัฒนากําลังคนดานมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร (ทุนเรียนดีมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรแหงประเทศไทย) ป พ.ศ. 2554 ราย นายกรกฎ บุญลพ

2. ขออนุมัติจาง นายกรกฎ บุญลพ นักเรียนทุนโครงการพัฒนากําลังคนดานมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร (ทุนเรียนดีมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรแหงประเทศไทย) ป พ.ศ. 2554 ดวยวุฒิ Doctor of
Philosophy จาก University of Leicester ประเทศสหราชอาณาจักร ดํารงตําแหนงอาจารย อัตราเงินเดือน
เดือนละ 31,500 บาท สังกัดภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี ตั้งแตวันท่ี 16 ธันวาคม 2562 ซึ่งเปนวันท่ีรายงานตัว
เขาปฏิบัติงาน โดยขอยกเวนเกณฑผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ เนื่องจากไดสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย
ของประเทศท่ีใชภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ตามมติ ก.บ.พ. ครั้งท่ี 25/2558 เม่ือวันท่ี 29 ธันวาคม 2558



11

3. ขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังนี้
1. หัวหนาภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี ประธานกรรมการ
2. รองศาสตราจารย ดร.รัศมี  ชูทรงเดช กรรมการ
3. รองศาสตราจารย ดร.ธนิก  เลิศชาญฤทธิ์ กรรมการ
4. รองศาสตราจารย ดร.สฤษดิ์พงศ  ขุนทรง กรรมการ
5. นางสาวดวงใจ  ตะกรุดทอง เลขานุการ

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติดังนี้
1. อนุมัติใหใชกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายวิชาการ

ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี A-1-0902-065 สังกัดภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี เพ่ือรองรับนักเรียน
ทุนโครงการพัฒนากําลังคนดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (ทุนเรียนดีมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรแหง
ประเทศไทย) ป พ.ศ. 2554 ราย นายกรกฎ บุญลพ

2. อนุมัติใหจาง นายกรกฎ บุญลพ เพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนง
อาจารย อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท สังกัดภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี ตั้งแตวันท่ี
16 ธันวาคม 2562 ซึ่งเปนวันท่ีรายงานตัวเขาปฏิบัติงาน พรอมท้ังอนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผล
การทดลองปฏิบัตงิานในตําแหนงดังกลาว ตามรายชื่อท่ีคณะฯ เสนอ ท้ังนี้ การจางครั้งแรกใหจางเปนพนักงาน
ประจําสถานภาพทดลองงานมีระยะเวลาการจาง 1 ป ตั้งแตวันท่ีรายงานตัวเขาปฏิบัติงาน

ระเบียบวาระท่ี 4.1.2.7 คณะอักษรศาสตรขออนุมัติจาง นางสาวเขมรินทร เพ็ญแสงออน เพื่อบรรจุ
เปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย

สรุปเรื่อง
ตามท่ีคณะอักษรศาสตรมีกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย ตําแหนง

เลขท่ี A-1-1110-089 สังกัดภาควิชาสังคมศาสตร นั้น
คณะฯ ไดดําเนินการตามข้ันตอนแลว ผูไดรับการคัดเลือกคือ นางสาวเขมรินทร เพ็ญแสงออน

วุฒิศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาระหวางประเทศ จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย คณะฯ
จึงประสงคขออนุมัติจาง นางสาวเขมรินทร เพ็ญแสงออน เพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนง
อาจารย ตําแหนงเลขท่ี A-1-1110-089 อัตราเงินเดือน เดือนละ 26,250 บาท สังกัดภาควิชาสังคมศาสตร
คณะอักษรศาสตร โดยมีผลการสอบคะแนนภาษาอังกฤษ TOEIC 895 คะแนน (เปนไปตามมติท่ีประชุม ก.บ.พ.
ครั้งท่ี 25/2558 เม่ือวันท่ี 29 ธันวาคม 2558 กําหนดใหมีผลการสอบคะแนนภาษาอังกฤษ TOEIC ไมต่ํากวา
625 คะแนน) พรอมท้ังขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังนี้

1. คณบดคีณะอักษรศาสตร ประธานกรรมการ
2. หัวหนาภาควิชาสังคมศาสตร คณะอักษรศาสตร กรรมการ
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เอกพลณัฐ ณัฐพัทธนันท กรรมการ
4. อาจารยนาตยา อยูคง กรรมการ
5. นางสาวประภาพร  ถึกกวย เลขานุการ
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ทั้งนี้ ที่ประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 13/2562 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 มีมติอนุมัติให
เปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุกรอบอัตราวาง เพื่อใชในการดําเนินการเปดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ
เปนพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขที่ A-1-1110-089 สังกัดภาควิชาสังคมศาสตร
คณะอักษรศาสตร จากเงื่อนไขการบรรจุวุฒิปริญญาเอก เปนเงือ่นไขการบรรจุวุฒิปริญญาโท

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหจาง นางสาวเขมรินทร เพ็ญแสงออน เพ่ือบรรจุเปน
พนักงานมหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี A-1-1110-089 อัตราเงินเดือน เดือนละ
26,250 บาท สังกัดภาควิชาสังคมศาสตร คณะอักษรศาสตร ตั้งแตวันท่ี ก.บ.ม. อนุมัติ แตไมกอนวันรายงานตัว
เขาปฏิบัติงาน พรอมท้ังอนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาว
ตามรายชื่อท่ีคณะฯ เสนอ ท้ังนี้ การจางครั้งแรกใหจางเปนพนักงานประจําสถานภาพทดลองงานมีระยะเวลา
การจาง 1 ป ตั้งแตวันท่ีรายงานตัวเขาปฏิบัติงาน

ระเบียบวาระท่ี 4.1.2.8 ขออนุมัติบรรจุแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายบริหาร

สรุปเรื่อง
ตามมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ในการประชุมครั้งท่ี 11/2562 เม่ือวันท่ี 13 พฤศจิกายน

2562 มีมติแตงตั้ง ผูชวยศาสตราจารย ดร.มาเรียม นิลพันธุ ดํารงตําแหนงคณบดีคณะศึกษาศาสตร
อีกวาระหนึ่ง โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 4 ป ตั ้งแตวันที่ 14 ธันวาคม 2562 ตามคําสั่งมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ท่ี 2220/2562 ลงวันท่ี 9 ธันวาคม 2562 นั้น

เนื่องจาก ผูชวยศาสตราจารย ดร.มาเรียม นิลพันธุ มิไดมีสถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัย
โดยไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูบริหาร ตําแหนงคณบดีคณะศึกษาศาสตร อีกวาระหนึ่ง ตั้งแตวันท่ี
14 ธันวาคม 2562 ซึ่งตามขอ 9 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการบริหารงานบุคคลพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 กําหนดใหพนักงานมหาวิทยาลัยสายบริหาร กลุมบริหารวิชาการ ตําแหนงคณบดี
ทําสัญญาจางในตําแหนงบริหารวิชาการ ตามระยะเวลาของวาระการดํารงตําแหนง โดยใหมีอัตราเงินเดือน
และเงินประจําตําแหนง ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด ประกอบกับประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง
บัญชีเงินเดือนข้ันต่ํา ข้ันสูง เงินประจําตําแหนง คาตอบแทน และหลักเกณฑวิธีการจาย ฉบับลงวันท่ี
22 กันยายน 2559 ขอ 4 (2) กําหนดใหผูดํารงตําแหนงในสายบริหาร กลุมบริหารวิชาการ ตําแหนงคณบดี
ใหใชตามบัญชีหมายเลข 1 โดยใหสภามหาวิทยาลัยเปนผูกําหนดอัตราเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง ท้ังนี้
หากผูดํารงตําแหนงดังกลาวเปนพนักงานประจําสายวิชาการกอนดํารงตําแหนงคณบดี ใหไดรับเงินประจํา
ตําแหนงจําแนกตามตําแหนงทางวิชาการท่ีดํารงอยู

เพ่ือใหการดําเนินการเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการบริหารงานบุคคล
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 จึงเห็นสมควรเสนอ ก.บ.ม. เพื ่อใหมีการบรรจุแตงตั ้งพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายบริหาร กลุมบริหารวิชาการ โดยขออนุมัติใชกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจางดวย
เงินงบประมาณแผนดิน อัตราเลขท่ี X-1-0100-018 เพ่ือบรรจุแตงตั้ง ผูชวยศาสตราจารย ดร.มาเรียม นิลพันธุ
ซึ่งเปนผูมีประสบการณในการสอนและการบริหารในการจางเปนพนักงานมหาวิทยาลัยสายบริหาร กลุมบริหาร
วิชาการ ตําแหนงคณบดีคณะศึกษาศาสตร อีกวาระหนึ่ง โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 4 ป ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี
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14 ธันวาคม 2562 – 13 ธันวาคม 2566 ท้ังนี้ จะไดรับเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงตามท่ีสภามหาวิทยาลัย
กําหนด

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใชกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจางดวยเงิน
งบประมาณแผนดิน อัตราเลขท่ี X-1-0100-018 เพ่ือบรรจุแตงตั้ง ผูชวยศาสตราจารย ดร.มาเรียม นิลพันธุ
เปนพนักงานมหาวิทยาลัยสายบริหาร กลุมบริหารวิชาการ ตําแหนงคณบดีคณะศึกษาศาสตร อีกวาระหนึ่ง
โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 4 ป ตั้งแตวันท่ี 14 ธันวาคม 2562 – 13 ธันวาคม 2566 ท้ังนี้ จะไดรับเงินเดือนและ
เงินประจําตําแหนงตามท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด

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. นายกฤษณวงศ ศิวะพราหมณสกุล วุฒิศิลปมหาบัณฑิต (ศิลปไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร
ดํารงตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี A-2-1209-006 อัตราเงินเดือน เดือนละ 27,770 บาท สังกัดโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศิลปากร (มัธยมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร ตั้งแตวันท่ี 16 พฤษภาคม 2562

2. นางสาวนภาภรณ ดาวเจริญ วุฒิศึกษาศาสตรบัณฑิต (การศึกษาปฐมวัย) หลักสูตร 5 ป
มหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี A-2-1210-020 อัตราเงินเดือน เดือนละ 23,700 บาท
สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร ตั้งแตวันท่ี 1 มีนาคม 2562

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

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบรายงานผลการประเมินทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัย จํานวน 2 ราย และใหปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาวตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.1.4 การขอเปลี่ยน / เพิ่มเง่ือนไขการบรรจุ
ไมมี
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ระเบียบวาระท่ี 4.1.5 การพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ชํานาญงาน ชํานาญงานพิเศษ ชํานาญการ
ชํานาญการพิเศษ เช่ียวชาญ เช่ียวชาญพิเศษฯ

ระเบียบวาระท่ี 4.1.5.1 การประเมินเพื่อพิจารณากําหนดระดับตําแหนงเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
สูงข้ึน ระดับชํานาญการ กรณีตําแหนงกลุมหัวหนางาน

สรุปเรื่อง
ตามท่ี ท่ีประชุมคณะกรรมการ ก.บ.ม. ในการประชุมครั้งท่ี 23/2562 เม่ือวันท่ี 3 ธันวาคม 2562

ไดพิจารณาการเสนอขอกําหนดระดับเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน ระดับชํานาญการ กรณีกลุมหัวหนางาน
จํานวน 2 ราย ไดแก

1. นายกฤษดา ไพรวรรณ ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษา ระดับปฏิบัติการ และดํารง
ตําแหนงหัวหนางานบริหารและธุรการ สังกัดสํานักงานคณบดี คณะอักษรศาสตร

2. นางสาวกฤติญา จันทพันธ ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษา ระดับปฏิบัติการ และดํารง
ตําแหนงหัวหนางานยุทธศาสตรและวิจัยสถาบัน  สังกัดกองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี

และมีมติแตงตั้ งคณะกรรมการประเมินในการข้ึนสูตําแหนงระดับชํานาญการ โดยให
คณะกรรมการทําการประเมินคัดเลือกดวยวิธีการสอบสัมภาษณ และใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาท่ีตามขอ
28 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุนใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน พ.ศ. 2562 นั้น

ในการนี้ คณะกรรมการฯ ไดทําการประเมินเรียบรอยแลว สรุปไดดังนี้
1. นายกฤษดา ไพรวรรณ

- ความรู ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะทางการบริหาร และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับ
ตําแหนงไดคะแนน 85 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ตองผานการประเมินดวยคะแนนรอยละ 80 ข้ึนไป)

- แนวคิดในการพัฒนาปรับปรุงงานของผูรับการประเมิน ไดคะแนน 85 คะแนน
(จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ตองผานการประเมินดวยคะแนนรอยละ 80 ข้ึนไป)

2. นางสาวกฤติญา  จันทพันธ
- ความรู ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะทางการบริหาร และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับ

ตําแหนงไดคะแนน 80 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ตองผานการประเมินดวยคะแนนรอยละ 80 ข้ึนไป)
- แนวคิดในการพัฒนาปรับปรุงงานของผูรับการประเมิน ไดคะแนน 80 คะแนน

(จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ตองผานการประเมินดวยคะแนนรอยละ 80 ข้ึนไป)
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหแตงตั้งกลุมหัวหนางานใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน ระดับ
ชํานาญการ จํานวน 2 ราย ตามท่ีเสนอ
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ระเบียบวาระท่ี 4.1.6 เรื่องอ่ืนๆ
ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.1 การขอเพิ่มวุฒิการศึกษาไวในทะเบียนประวัติพนักงานมหาวิทยาลัย

สรุปเรื่อง
ตามท่ีระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑและวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือนตาม

คุณวุฒิ และการเพ่ิมวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติ พ.ศ. 2553 ประกาศ ณ วันท่ี 28 กันยายน 2553 ขอ 4
และขอ 5 กําหนดวา  การปรับเงินเดือนตามคุณวุฒิหรือการเพ่ิมคุณวุฒิไวในทะเบียนประวัตินั้น ขาราชการ
และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ ท่ีไดรับคุณวุฒิเพ่ิมข้ึนนั้นจะตองเปนคุณวุฒิท่ีตรงกับลักษณะ
การสอนของภาควิชา หรือของคณะหรือหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ

และสําหรับขาราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายบริหารและปฏิบัติงานท่ัวไปท่ีไดรับ
คุณวุฒิเพ่ิมข้ึนนั้นจะตองเปนคุณวุฒิท่ีตรงกับมาตรฐานกําหนดตําแหนงซึ่งบุคคลนั้นดํารงตําแหนงอยู ในขณะนั้น
สวนการกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ ใหคํานึงถึงความรูความสามารถ ความรับผิดชอบ ความประพฤติและ
ความเหมาะสม โดยเฉพาะอยางยิ่งตองพิจารณาถึงลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ผลประโยชนท่ีหนวยงานจะไดรับเปนสําคัญ

นอกจากนี้ ท่ีประชุม ก.บ.พ. มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 10/2551 เม่ือวันท่ี 3 มิถุนายน 2551
ไดวางแนวปฏิบัติวา การเสนอขอกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิของผูไดรับอนุญาตใหลาศึกษา หรือผูท่ีไดรับวุฒิ
กอนบรรจุแตงตั้ง จะตองเสนอเรื่องใหหนวยงานการเจาหนาท่ีของคณะหรือมหาวิทยาลัย ภายใน 60 วัน นับแตวัน
รายงานตัวเขาปฏิบัตริาชการ (กรณีไดรับวุฒิเพ่ิมข้ึนกอนวันรายงานตัวเขาปฏิบัติราชการ) หรือ ภายใน 60 วัน นับแต
วันท่ีสําเร็จการศึกษา (กรณีรายงานตัวเขาปฏิบัติราชการกอนวันท่ีมีหลักฐานวาสําเร็จการศึกษา) หากเสนอเรื่อง
ขอกําหนดภายหลังเวลาดังกลาว ใหกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิไดไมกอนวันท่ีหนวยงานการเจาหนาท่ีของ
คณะหรือมหาวิทยาลัยไดรับเรื่อง

เนื่องจาก มหาวิทยาลัยไดมีคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ี 731/2556 ลงวันท่ี 20 พฤษภาคม 2556
ท่ี 633/2559 ลงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2559 ท่ี 174/2560 ลงวันท่ี 25 มกราคม 2560 และท่ี 1741/2560 ลงวันท่ี
9 สิงหาคม 2560 สั่งอนุญาตให นายนัฐวุฒิ สิงหกุล พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหนงอาจารย
ตําแหนงเลขท่ี A-1-0904-030 สังกัดภาควิชามานุษยวิทยา คณะโบราณคดี ลาศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาวิชา
สังคมศาสตรและสุขภาพ ณ มหาวิทยาลัยมหิดล มีกําหนด 4 ป 4 เดือน ตั้งแตวันท่ี 13 สิงหาคม 2556 ถึงวันท่ี
12 ธันวาคม 2560 และท่ี 2462/2560 ลงวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2560 สั่งอนุญาตให นายนัฐวุฒิ สิงหกุล ซึ่งได
เสร็จสิ้นการศึกษา และรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติงานท่ีคณะฯ ตั้งแตวันท่ี 20 พฤศจิกายน 2560 และนายนัฐวุฒิ
สิงหกุล ไดสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก วุฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตรและสุขภาพ
จากมหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแตวันท่ี 20 กันยายน 2560 โดยยื่นเรื่องเสนอขอเพ่ิมวุฒิการศึกษาไวในทะเบียนประวัติ
ซึ่งหนวยงานการเจาหนาท่ีของคณะฯ รับเรื่องเม่ือวันท่ี 4 ธันวาคม 2562

คณะโบราณคดีขออนุมัติใหเพ่ิมวุฒิการศึกษาไวในทะเบียนประวัติ ราย นายนัฐวุฒิ สิงหกุล
พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี A-1-0904-030 อัตราเงินเดือน
เดือนละ 35,670 บาท สังกัดภาควิชามานุษยวิทยา คณะโบราณคดี ไดสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก วุฒิปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตรและสุขภาพ จากมหาวิทยาลัยมหิดล (ตามหนังสือรับรองคุณวุฒิ
มหาวิทยาลัยมหิดล ท่ี อว 78.021/5240 ลงวันท่ี 20 พฤศจิกายน 2562 รับรองคุณวุฒิ นายนัฐวุฒิ สิงหกุล ศึกษา
ครบตามหลักสูตรไดรับปริญญาเอก วุฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตรและสุขภาพ จาก
มหาวิทยาลัยมหิดล และสภามหาวิทยาลัยมหิดลไดอนุมัติปริญญาใหตั้งแตวันท่ี 20 กันยายน 2560 และขอบังคับของ
มหาวิทยาลัยมหิดลวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2552 ในหลักสูตรระดับปริญญาเอกกําหนดวันท่ีสอบ
วิทยานิพนธผานเปนวันท่ีสําเร็จการศึกษาโดยผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธไดรบัการตีพิมพ ในวารสาร
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ทางวิชาการระดับนานาชาติท่ีมีผูประเมิน) เปนตําแหนงอาจารย คุณวุฒิปริญญาเอก ตําแหนงเลขท่ี A-1-0904-030
อัตราเงินเดือน เดือนละ 33,200 บาท (เนื่องจากอัตราเงินเดือน เดือนละ 33,200 บาท ณ วันท่ี 20 กันยายน 2560
เกินกวาอัตราแรกบรรจุคุณวุฒิปริญญาเอก) สังกัดภาควิชามานุษยวิทยา คณะโบราณคดี โดยให มีผลตั้งแตวันท่ี
20 กันยายน 2560 ซึ่งเปนวันท่ีสําเร็จการศึกษา

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหเพ่ิมวุฒิการศึกษาไวในทะเบียนประวัติ ราย นายนัฐวุฒิ
สิงหกุล พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี A-1-0904-030
อัตราเงินเดือน เดือนละ 35,670 บาท สังกัดภาควิชามานุษยวิทยา คณะโบราณคดี ไดสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก วุฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตรและสุขภาพ จากมหาวิทยาลัยมหิดล เพ่ิมข้ึน โดยให
มีผลตั้งแตวันท่ี 20 กันยายน 2560 ซึ่งเปนวันท่ีสําเร็จการศึกษา (เนื่องจากอัตราเงินเดือน เดือนละ
33,200 บาท ณ วันท่ี 20 กันยายน 2560 เกินกวาอัตราแรกบรรจุคุณวุฒิปริญญาเอก)

ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.2 ขออนุมัติยาย ตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ราย
นายรัชมงคล ทองหลอ

สรุปเรื่อง
ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากรท่ี 1060/2562 ลงวันท่ี 19 มิถุนายน 2562 สั่งจัดสรรอัตรากําลัง

ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา พนักงานมหาวิทยาลัย
ประเภทพนักงานชั่วคราว ลูกจางประจํา ลูกจางมหาวิทยาลัย ประเภทลูกจางประจํา ลูกจางมหาวิทยาลัย
ประเภทลูกจางชั่วคราว ตามการแบงหนวยงานภายในสํานักงานอธิการบดี ตั้งแตวันท่ี 28 เมษายน 2562 และท่ี
1974/2562 ลงวันท่ี 30 ตุลาคม 2562 สั่งเปลี่ยนเลขท่ีตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา
ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 นั้น

เนื่องจาก นายรัชมงคล ทองหลอ พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหนง
อาจารย ตําแหนงเลขท่ี A-1-1809-340 สังกัดสาขาวิชาการจัดการงานนิทรรศการและงานอีเวนท คณะวิทยาการ
จัดการ บรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย ดวยวุฒิศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการโรงแรมและ
การทองเท่ียว จากมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือใหการบริหารจัดการคณะวิทยาการจัดการเปนไปดวยความเรียบรอย
เหมาะสมกับคุณวุฒิท่ีสําเร็จการศึกษา คณะวิทยาการจัดการจึงประสงคขออนุมัติยาย ตัดโอนตําแหนง และอัตรา
เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ราย นายรัชมงคล ทองหลอ ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี A-1-1809-340
อัตราเงินเดือน 28,950 บาท จากสังกัดสาขาวิชาการจัดการงานนิทรรศการและงานอีเวนท คณะวิทยาการจัดการ
ไปตั้งจายในสังกัดสาขาวิชาการจัดการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหยาย ตัดโอนตําแหนง และอัตราเงินเดือนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ราย นายรัชมงคล ทองหลอ ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี A-1-1809-340 อัตราเงินเดือน
28,950 บาท จากสังกัดสาขาวิชาการจัดการงานนิทรรศการและงานอีเวนท คณะวิทยาการจัดการ ไปตั้งจายใน
สังกัดสาขาวิชาการจัดการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ ตั้งแตวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2563
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ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.3 คณะวิทยาการจัดการขออนุ มัติตัดโอนตําแหนงและอัตราเ งินเดือน
กรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย

สรุปเรื่อง
ตามท่ีคณะวิทยาการจัดการมีกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย

ตําแหนงเลขท่ี A-2-1802-001 สังกัดสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ นั้น
เ พ่ือใหการดํ า เนินงานภายในคณะวิทยาการจัดการ เปน ไปด วยความเรี ยบรอย

คณะฯ จึงประสงคขออนุมัติตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนง
อาจารย ตําแหนงเลขท่ี A-2-1802-001 อัตราเงินเดือน 55,210 บาท จาก สังกัดสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม
ทางธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ ไปตั้งจายในสังกัดสาขาวิชาการจัดการงานนิทรรศการและงานอีเวนท
คณะวิทยาการจัดการ

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนกรอบอัตราวาง
พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี A-2-1802-001 อัตราเงินเดือน 55,210 บาท จาก
สังกัดสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ ไปตั้งจายในสังกัดสาขาวิชาการจัดการ
งานนิทรรศการและงานอีเวนท คณะวิทยาการจัดการ

ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.4 สํานักดิจิทัลเทคโนโลยีขออนุมัติเปลี่ยนช่ือตําแหนงกรอบอัตราวางพนักงาน
มหาวิทยาลัย

สรุปเรื่อง
ตามท่ีสํานักดิจิทัลเทคโนโลยีมีกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงนักคอมพิวเตอร

ปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี S-2-2200-011 สังกัดฝายบริหารและพัฒนาดิจิทัลเทคโนโลยี นั้น
เ พ่ือใหการดํ า เนินงานภายในสํานักดิจิ ทัล เทคโนโลยี เปนไปดวยความเรียบรอย

สํานักดิจิทัลเทคโนโลยีจึงประสงคขออนุมัติเปลี่ยนชื่อตําแหนงกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย
ตําแหนงเลขท่ี S-2-2200-011 อัตราเงินเดือน 19,500 บาท สังกัดฝายบริหารและพัฒนาดิจิทัลเทคโนโลยี
สํานักดิจิทัลเทคโนโลยี จาก ตําแหนงนักคอมพิวเตอรปฏิบัติการ เปน ตําแหนงนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิบัติการ

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมตอินุมัติใหเปลี่ยนชื่อตําแหนงกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย
ตําแหนงเลขท่ี S-2-2200-011 อัตราเงินเดือน 19,500 บาท สังกัดฝายบริหารและพัฒนาดิจิทัลเทคโนโลยี
สํานักดิจิทัลเทคโนโลยี จาก ตําแหนงนักคอมพิวเตอรปฏิบัติการ เปน ตําแหนงนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิบัติการ
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ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.5 รายงานผลการประเมินเพื่อเปลี่ยนช่ือตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน
2 ราย

สรุปเรื่อง
ตามท่ีมหาวิทยาลัยไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประเมินเพ่ือเปลี่ยนชื่อตําแหนงพนักงาน

มหาวิทยาลัย จํานวน 2 ราย ดังนี้
1. นายอิทธิรัตน  ทรัพยมา ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี

S-1-1701-503 อัตราเงินเดือน 30,300 บาท สังกัดงานบริหารท่ัวไป สํานักงานคณบดี คณะสัตวศาสตรและ
เทคโนโลยีการเกษตร จากตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ เปนตําแหนงนักพัสดุปฏิบัติการ โดยใหนับ
ระยะเวลาปฏิบัติงานตอเนื่องกัน

2. นายชัยวัช ชางเผือก ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี
S-2-1701-002 อัตราเงินเดือน 25,170 บาท สังกัดงานบริหารท่ัวไป สํานักงานคณบดี คณะสัตวศาสตรและ
เทคโนโลยีการเกษตร จากตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ เปนตําแหนงนักพัสดุปฏิบัติการ โดยใหนับ
ระยะเวลาปฏิบัติงานตอเนื่องกัน

บัดนี้ คณะกรรมการประเมินฯ ไดดําเนินการประเมินเพ่ือเปลี่ยนชื่อตําแหนงแลว เห็นวาเปน
ผูมีความรูความสามารถ ความรับผิดชอบและความประพฤติเหมาะสม เห็นควรใหปฏิบัติงานในตําแหนง
ดังกลาว และใหนับระยะเวลาการปฏิบัติงานตอเนื่องกัน

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหเปลี่ยนชื่อตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน
2 ราย ดังนี้

1. นายนายอิทธิรัตน ทรัพยมา ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี
S-1-1701-503 อัตราเงินเดือน 30,300 บาท สังกัดงานบริหารท่ัวไป สํานักงานคณบดี คณะสัตวศาสตรและ
เทคโนโลยีการเกษตร จากตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ เปนตําแหนงนักพัสดุปฏิบัติการ โดยใหนับ
ระยะเวลาปฏิบัติงานตอเนื่องกัน

2. นายชัยวัช ชางเผือก ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี
S-2-1701-002 อัตราเงินเดือน 25,170 บาท สังกัดงานบริหารท่ัวไป สํานักงานคณบดี คณะสัตวศาสตรและ
เทคโนโลยีการเกษตร จากตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ เปนตําแหนงนักพัสดุปฏิบัติการ โดยใหนับ
ระยะเวลาปฏิบัติงานตอเนื่องกัน

ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.6 ขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยใหดํารง
ตําแหนง กลุมหัวหนางาน

สรุปเรื่อง
ดวยวิทยาลัยนานาชาติประสงคขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการประเมินเพ่ือแตงตั้งพนักงาน

มหาวิทยาลัย ใหดํารงตําแหนงกลุมหัวหนางาน จํานวน 2 ราย ดังนี้
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1. นางสาวโกลัญญา สุขประสม พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษา
ปฏิบัติการ (รักษาการแทนหัวหนางานบริหารท่ัวไป) ตําแหนงเลขท่ี S-1-2001-503 อัตราเงินเดือน เดือนละ
34,970 บาท สังกัดงานบริหารท่ัวไป สํานักงานคณบดี วิทยาลัยนานาชาติ ใหดํารงตําแหนงหัวหนางานบริหาร
ท่ัวไป สํานักงานคณบดี วิทยาลัยนานาชาติ

2. นายประพฤติ ศิวะยิ่งสุวรรณ พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษา
ปฏิบัติการ (รักษาการแทนหัวหนางานบริการการศึกษาและพัฒนานักศึกษา) ตําแหนงเลขท่ี S-1-2001-507
อัตราเงินเดือน เดือนละ 29,150 บาท สังกัดงานบริการการศึกษาและพัฒนานักศึกษา สํานักงานคณบดี
วิทยาลัยนานาชาติ ใหดํารงตําแหนงหัวหนางานบริการการศึกษาและพัฒนานักศึกษา สํานักงานคณบดี
วิทยาลัยนานาชาติ

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 นางสาวโกลัญญา สุขประสม มีผลการประเมินการปฏิบัติงานสองรอบติดตอกันไมต่ํากวาระดับดี
คือระดับดีเดนท้ังสองรอบการประเมิน และนายประพฤติ ศิวะยิ่งสุวรรณ มีผลการประเมินการปฏิบัติงานสอง
รอบติดตอกันไมต่ํากวาระดับดี คือระดับดีมากและระดับดีเดน

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมตอินุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย
ใหดํารงตําแหนงหัวหนางาน จํานวน 2 ราย ขางตน โดยประกอบดวยผูมีตําแหนงและนาม ดังนี้

1. คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ประธานกรรมการ
2. คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ
3. ผูอํานวยการกองกลาง กรรมการ
4. นางศศิรินทร  รัตนไชย เลขานุการ

ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.7 ขออนุมัติจัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา
สายวิชาการ จํานวน 3 อัตรา และสายสนับสนุน จํานวน 1 อัตรา ซ่ึงจาง
ดวยเงินงบประมาณรายได

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

มีมติอนุมัติใหจัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายวิชาการ ซึ่งจางดวยเงิน
งบประมาณแผนดิน ตําแหนงอาจารย เพ่ือทดแทนอัตราเกษียณ จํานวน 37 อัตรา และพนักงานมหาวิทยาลัย
ประเภทพนักงานประจํา สายสนับสนุน ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน เพ่ือทดแทนอัตราเกษียณ จํานวน
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27 อัตรา ท้ังนี้ การทดแทนอัตราเกษียณดังกลาว เปนการทดแทนการเกษียณจนถึงสิ้นปงบประมาณพ.ศ. 2561
(วันท่ี 30 กันยายน 2561) และอนุมัติจัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา
สายวิชาการ จํานวน 30 อัตรา และสายสนับสนุน จํานวน 20 อัตรา ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณรายได โดยจัดสรร
รวมไวท่ีสวนกลางของมหาวิทยาลัย เพ่ือใหคณะวิชาและสวนงานเสนอขอจัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย
โดยแสดงเหตุผลและความจําเปน และเสนอตอ ก.บ.ม. เปนกรณีไป ซึ่งตอมาท่ีประชุม ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยศิลปากร
ในการประชุมครั้งท่ี 23/2562 เม่ือวันท่ี 3 ธันวาคม 2562 มีมติอนุมัติใหจัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย
ประเภทพนักงานประจํา สายสนับสนุน จํานวน 4 อัตรา ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน (เงินรายไดสมทบ)
ใหคณะวิชา/สวนงาน และครั้งท่ี 24/2562 เม่ือวันท่ี 17 ธันวาคม 2562 มีมติอนุมัติใหจัดสรรกรอบอัตราพนักงาน
มหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายสนับสนุน จํานวน 1 อัตรา ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน
(เงินรายไดสมทบ) ใหคณะวิชา/สวนงาน  ฉะนั้น จึงเหลือกรอบฯ สายวิชาการ จํานวน 30 อัตรา และ
สายสนับสนุน จํานวน 15 อัตรา นั้น

ในการนี้ คณะศึกษาศาสตรประสงคขออนุมัติจัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย
ประเภทพนักงานประจํา จํานวน 4 อัตรา ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณรายได สังกัดโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัย
ศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร ดังนี้

1. ขออนุมัติจัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายวิชาการ
จํานวน 3 อัตรา ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณรายได ตําแหนงอาจารย สังกัดโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร
(ปฐมวัยและประถมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร

2. ขออนุมัติจัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายสนับสนุน
จํานวน 1 อัตรา ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณรายได ตําแหนงนักพัสดุปฏิบัติการ สังกัดงานสํานักงานโรงเรียนสาธิต
(ปฐมวัยและประถมศึกษา) โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร

โดยแสดงเหตุผลและความจําเปน เนื่องจาก โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและ
ประถมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร ไดเปดการเรียนการสอนในหลักสูตรภาษาอังกฤษ (ระดับปฐมวัย) (EP EDSU)
ใหกับนักเรียนระดับปฐมวัย ในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2560 ไปแลวนั้น ในการนี้ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ระดับประถมศึกษา จะเปดการเรียนการสอนในหลักสูตรภาษาอังกฤษ (ระดับประถมศึกษา) (EP EDSU)
ใหกับนักเรียนระดับประถมศึกษา ในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2563 ในระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 1
จึงประสงค ขออนุมัติจัดสรรกรอบอัตราดังกลาว

ท้ังนี้ จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการตอบุคลากรสายวิชาการ เทากับ 0.725(966/1333
เปนกรอบท่ีมีคนครองและเปนอัตราวางอยูในกระบวนการสรรหา) ซึ่งเปนสัดสวนท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนดไว

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมตดิังนี้
1. อนุมัติใหจัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายวิชาการ

ตําแหนงอาจารย ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณรายได สังกัดโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและ
ประถมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร จํานวน 3 อัตรา ไดแก ตําแหนงเลขท่ี A-2-1210-022 ตําแหนงเลขท่ี
A-2-1210-023 และ ตําแหนงเลขท่ี A-2-1210-024

2. อนุมัติใหจัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายสนับสนุน
ตําแหนงนักพัสดุปฏิบัติการ ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณรายได สังกัดงานสํานักงานโรงเรียนสาธิต (ปฐมวัยและ
ประถมศึกษา) โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 1 อัตรา ไดแก ตําแหนงเลขท่ี E-2-1210-008
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ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.8 ขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยใหดํารง
ตําแหนงกลุมหัวหนางาน

สรุปเรื่อง
ดวยสํานักงานอธิการบดีประสงคขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการประเมินเพ่ือแตงตั้งพนักงาน

มหาวิทยาลัย ใหดํารงตําแหนงกลุมหัวหนางาน จํานวน 3 ราย ดังนี้
1. นางสาวสายฝน รัตนยัง พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ

(รักษาการแทนหัวหนางานบริการกลาง) ตําแหนงเลขท่ี S-1-0302-014 อัตราเงินเดือน เดือนละ 30,190 บาท
สังกัดงานบริการกลาง กองกลาง สํานักงานอธิการบดี ใหดํารงตําแหนงหัวหนางานบริการกลาง กองกลาง
สํานักงานอธิการบดี

2. นางสาวนงคราญ สระทองหน พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงนักวิชาการศึกษาชํานาญการ
(รักษาการแทนหัวหนางานบริการและสวัสดิการนักศึกษา) ตําแหนงเลขท่ี S-1-0303-031 อัตราเงินเดือน
เดือนละ 55,630 บาท สังกัดงานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา สํานักงานอธิการบดี
ใหดํารงตําแหนงหัวหนางานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา สํานักงานอธิการบดี

3. นางสาวธณิดา มหาสวัสดิ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ
(รักษาการแทนผูชวยผูอํานวยการกองทรัพยากรมนุษย) ตําแหนงเลขท่ี S-1-0307-150 อัตราเงินเดือน
เดือนละ 34,970 บาท สังกัดกองทรัพยากรมนุษย ใหดํารงตําแหนงผูชวยผูอํานวยการกองทรัพยากรมนุษย
สํานักงานอธิการบดี

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

ในการนี้ กองทรัพยากรมนุษย ไดตรวจสอบคุณสมบัติท้ัง 3 ราย เรียบรอยแลว ปรากฏวา
มีคุณสมบัติครบถวนตรงตามหลักเกณฑและวิธีการประเมินบุคคลเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงกลุมหัวหนางาน
คือ ดํารงตําแหนงในสายสนับสนุน กลุมปฏิบัติการ เปนพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สถานภาพ
ประจํา และมีระยะเวลาปฏิบัติงานของการเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา มาแลวไมนอยกวา
5 ป ท้ังนี้ นางสาวสายฝน รัตนยัง นางสาวนงคราญ สระทองหน และนางสาวธณิดา มหาสวัสดิ์ มีผล
การประเมินการปฏิบัติงานสองรอบติดตอกันไมต่ํากวาระดับดี คือระดับดีเดนท้ังสองรอบการประเมิน

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมตอินุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย
ใหดํารงตําแหนงหัวหนางาน จํานวน 3 ราย โดยประกอบดวยผูมีตําแหนงและนาม ดังนี้

นางสาวสายฝน รัตนยัง (รักษาการแทนหัวหนางานบริการกลาง)
1. รองอธิการบดีฝายบริหาร ประธานกรรมการ
2. คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร กรรมการ
3. ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี กรรมการ
4. นางสาวดวงพร  พวงอุไร เลขานุการ
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นางสาวนงคราญ สระทองหน (รักษาการแทนหัวหนางานบริการและสวัสดิการนักศึกษา)
1. รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา ประธานกรรมการ
2. คณบดีคณะอักษรศาสตร กรรมการ
3. ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี กรรมการ
4. นางวราภรณ  ฉัตรวงศพันธ เลขานุการ
นางสาวธณิดา มหาสวัสดิ์ (รักษาการแทนผูชวยผูอํานวยการกองทรัพยากรมนุษย)
1. รองอธิการบดีฝายบริหาร ประธานกรรมการ
2. คณบดีคณะดุริยางคศาสตร กรรมการ
3. ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี กรรมการ
4. นางสาวดวงพร  พวงอุไร เลขานุการ

ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.9 การขอเปลี่ยนสายงานและปรับระดับช้ันงานลูกจางประจํา

สรุปเรื่อง
ดวยกองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร ประสงคขออนุมัติเปลี่ยนสายงาน และปรับ

ระดับชั้นงาน ลูกจางประจํา จํานวน 3 ราย ดังนี้
1. นายวิชิต  เรบานเกาะ ตําแหนงเลขท่ี 147 จาก พนักงานบริการ กลุมงานบริการพ้ืนฐาน

รหัส 1117 อัตราคาจาง 24,450 บาท เปน ชางตกแตงสถานท่ี ช 2 กลุมงานชาง รหัส 3311 อัตราคาจาง 24,450
บาท สังกัดงานบริการกลาง กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร สํานักงานอธิการบดี

2. นายนาวิน  สุวรรณา ตําแหนงเลขท่ี 254 จาก พนักงานสื่อสาร ส 1 กลุมงานสนับสนุน
รหัส 2301 อัตราคาจาง 22,230 บาท เปน พนักงานสื่อสาร ส 2 กลุมงานสนับสนุน รหัส 2301 อัตราคาจาง
22,230 บาท สังกัดงานบริการกลาง กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร สํานักงานอธิการบดี

3. นายวิทยา พ่ึงพิพัฒน ตําแหนงเลขท่ี 255 จาก พนักงานสื่อสาร ส 1 กลุมงานสนับสนุน
รหัส 2301 อัตราคาจาง 22,230 บาท เปน พนักงานสื่อสาร ส 2 กลุมงานสนับสนุน รหัส 2301 อัตราคาจาง
22,230 บาท สังกัดงานบริการกลาง กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร สํานักงานอธิการบดี

4. นายเจน อาจนอย ตําแหนงเลขท่ี 257 จาก พนักงานธุรการ ส 2 กลุมงานสนับสนุน
รหัส 2108 อัตราคาจาง 22,600 บาท เปน พนักงานธุรการ ส 2 กลุมงานสนับสนุน รหัส 2108 อัตราคาจาง
22,600 บาท สังกัดงานบริการกลาง กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร สํานักงานอธิการบดี

ทั้งนี้ ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 21 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2553 กําหนด
เกี่ยวกับการเปลี ่ยนสายงาน (ชื ่อตําแหนง) และกลุ มงาน ใหสวนราชการคํานึงถึงความเหมาะสมและ
สอดคลองกับลักษณะงาน รวมถึงความจําเปน ภารกิจของสวนราชการ และประโยชนของทางราชการ ดังนี้

1. การปร ับระด ับชั ้นงาน ส วนราชการสามารถปร ับระด ับชั ้นงานของตําแหน ง
ลูกจางประจําจากระดับ 1 เปนระดับ 2 หรือจากระดับ 2 เปนระดับ 3 หรือจากระดับ 3 เปนระดับ 4 ได
เมื่อผูดํารงตําแหนงมีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตามที่กระทรวงการคลังกําหนดไวสําหรับตําแหนงที่สูงกวา
ท้ังนี้ ไมเกินระดับสูงสุดในแตละสายงาน (ชื่อตําแหนง) ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว

2. สายงาน (ชื่อตําแหนง) ที่เปลี่ยนใหม ตองเปนตําแหนงที่สํานักงาน ก.พ. ไดกําหนด
ชื ่อตําแหน งและหน าที ่ความร ับผ ิดชอบโดยย อของตําแหน งไว  และกระทรวงการคล ังได กําหนด
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงและอัตราคาจางไวแลว
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3. การเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตําแหนง)/กลุมงานที่ลูกจางประจําครองตําแหนงอยูเดิมเปน
สายงาน (ชื่อตําแหนง) ใด กลุมงานใดนั้น ผูครองตําแหนงจะตองมีความรูความสามารถและคุณสมบัติเฉพาะ
ตําแหนงตามที่กระทรวงการคลังกําหนดไว และสวนราชการตองมอบหมายใหผูครองตําแหนงนั้นปฏิบัติงาน
โดยสอดคลองตรงตามหนาท่ีความรับผิดชอบของตําแหนงตามท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนด

นอกจากนี้ การเปลี่ยนตําแหนงดังกลาว กระทรวงการคลัง ไดมีหนังสือดวนท่ีสุด ท่ี กค
0428/ว 38 ลงวันท่ี 1 เมษายน 2553  เรื่อง บัญชีกําหนดคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงและอัตราคาจางประจําของ
ลูกจางประจํา  และสํานักงาน ก.พ.  มีหนังสือดวนท่ีสุด ท่ี นร 1008/ว 14 ลงวันท่ี 31 มีนาคม 2553  เรื่อง
การจัดระบบตําแหนงลูกจางประจําของสวนราชการไดกําหนดคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง และ หนาท่ีโดยยอของ
ตําแหนงไวดังนี้

1. ชางตกแตงสถานท่ี กลุมงานชาง ระดับ 2
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
1. แตงตั้งจากผูดํารงตําแหนงเดิมหรือตําแหนงชางตกแตงสถานท่ี ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงาน

มาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 3 ป หรือ
2. ไดรับวุฒิไมต่ํากวาประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเทาในสาขาวิชาท่ีเก่ียวของกับลักษณะ

งานในหนาท่ี และเคยปฏิบัติงานดานนี้มาแลวไมนอยกวา 3 ป หรือ
3. แตงตั้งจากผูมีความรูความสามารถเหมาะสมและมีความชํานาญงานในหนาท่ี และ

เคยปฏิบัติงานดานนี้มาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 8 ป หรือ
4. ไดรับวุฒิไมต่ํากวาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเทาในสาขาวิชาท่ีเก่ียวของกับ

ลักษณะงานในหนาท่ี หรือ
5. เปนผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานในระดับชั้นท่ีมีความสัมพันธกับหนาท่ี

ความรับผิดชอบ
หนาท่ีโดยยอของตําแหนง
1. ปฏิบัติงานท่ีตองใชประสบการณและความชํานาญในการตกแตงสถานท่ีราชการตางๆ
2. ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย

2. พนักงานสื่อสาร กลุมงานสนับสนุน ระดับ 2
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
1. แตงตั้งจากผูดํารงตําแหนงเดิม หรือตําแหนงพนักงานสื่อสาร ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแลว

เปนเวลาไมนอยกวา 3 ป หรือ
2. ไดรับวุฒิไมต่ํากวาประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเทาในสาขาวิชาท่ีเก่ียวของกับลักษณะ

งานในหนาท่ี และเคยปฏิบัติงานดานนี้มาแลวไมนอยกวา 3 ป หรือ
3. แตงตั้งจากผูมีความรูความสามารถเหมาะสมและความชํานาญงานในหนาท่ี และเคย

ปฏิบัติงานดานนี้มาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 8 ป หรือ
4. ไดรับวุฒิไมต่ํากวาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเทาในสาขาวิชาท่ีเก่ียวของกับ

ลักษณะงานในหนาท่ี
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หนาท่ีโดยยอของตําแหนง
1. ปฏิบัติงานท่ีตองใชประสบการณและความชํานาญเก่ียวกับงานสื่อสาร เชน รับและสงขาว

โดยการใชเครื่องมือสื่อสารในระบบตางๆ เชน โทรเลข โทรศัพท วิทยุ โทรพิมพ โทรสําเนา เปนตน รวบรวม
ขอมูลและเก็บขอมูลตางๆ เก่ียวกับการสื่อสาร ชวยตรวจสอบ คัดเลือก และเรียบเรียงขาว ชวยตรวจสอบและ
เฝาฟงการใชคลื่นความถ่ีวิทยุ ชวยจัดทําทะเบียนความถ่ี

2. ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย

3. พนักงานธุรการ กลุมงานสนับสนุน ระดับ 3
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
1. แตงตั้งจากผูดํารงตําแหนงเดิม หรือ ตําแหนงพนักงานธุรการ ระดับ 2 ซึ่งปฏิบัติงาน

มาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 2 ป หรือ
2. แตงตั้งจากผูมีความรูความสามารถเหมาะสมและความชํานาญงานในหนาท่ี และเคย

ปฏิบัติงานดานนี้มาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 10 ป หรือ
3. ไดรับวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรี หรือเทียบเทาในสาขาวิชาท่ีเก่ียวของกับลักษณะงานในหนาท่ี
หนาท่ีโดยยอของตําแหนง
1. ปฏิบัติงานท่ีตองใชความรู ประสบการณและความชํานาญมากในการรับสง ลงทะเบียน

แยกประเภท และจัดสงหนังสือเอกสารใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ เก็บและคนหาหนังสือ กรอกแบบฟอรมและ
รางหนังสือโตตอบงายๆ ตรวจความถูกตอง ความสวยงาม ความเรียบรอยของเอกสารสิ่งพิมพกอนทําการพิมพ
ตรวจสอบรหัสตางๆ ท่ีเก่ียวกับการบันทึกขอมูลตรวจทานการบันทึกขอมูลซึ่งใชกับแบบฟอรมตาง ๆ พิมพและ
คัดสําเนาหนังสือเอกสาร และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ

2. ซอมเอกสาร วารสาร และหนังสือตางๆ ท่ีชํารุดใหคงสภาพเดิม ตลอดจนดูแลรักษามิใหชํารุด
เสียหาย เบิกและเก็บรักษาวัสดุเครื่องอุปกรณตางๆ

3. ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย
ขอพิจารณา
เม่ือพิจารณาตามคําชี้แจงประกอบการเสนอเปลี่ยนสายงานแลว ลูกจางประจําท้ัง 4 ราย

ดังกลาวขางตน มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตามหลักเกณฑท่ีกระทรวงการคลังกําหนดไว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหเปลี่ยนสายงาน และปรับระดับชั้นงาน ลูกจางประจํา
จํานวน 3 ราย ไดแก นายวิชิต เรบานเกาะ นายนาวิน สุวรรณา และนายเจน อาจนอย ตามท่ีเสนอ ท้ังนี้
กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร ขอถอนเรื่อง นายวิทยา พ่ึงพิพัฒน

ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.10 คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพขออนุมัติดําเนินการบริหาร
กรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีไดรับจัดสรร

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

อนุมัติใหจัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายวิชาการ ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณ
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แผนดิน ตําแหนงอาจารย เพ่ือทดแทนอัตราเกษียณ จํานวน 37 อัตรา และพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงาน
ประจํา สายสนับสนุน ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน เพ่ือทดแทนอัตราเกษียณ จํานวน 27 อัตรา ท้ังนี้
การทดแทนอัตราเกษียณดังกลาว เปนการทดแทนการเกษียณจนถึงสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (วันท่ี 30 กันยายน
2561) โดยใหคณะวิชาและสวนงานเสนอขออนุมัติดําเนินการสรรหาบุคคลเพ่ือบรรจุในกรอบอัตราพนักงาน
มหาวิทยาลัยท่ีไดรับจัดสรร ตอ ก.บ.ม. กอนท่ีจะดําเนินการสรรหาตอไป ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2562
เปนตนไป เพ่ือท่ีมหาวิทยาลัยจะไดดําเนินการใหสอดคลองกับงบประมาณ นั้น

เนื่องดวย คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพไดรับการจัดสรรกรอบอัตราพนักงาน
มหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายวิชาการ เพ่ือทดแทนอัตราเกษียณ จํานวน 2 อัตรา และไดดําเนินการ
บริหารอัตรากําลัง ตําแหนงอาจารยไปแลว 1 อัตรา ไดแก ตําแหนงเลขท่ี A-1-0702-023 คณะฯ จึงประสงค
ขออนุมัติดําเนินการบริหารกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายวิชาการ ตําแหนง
อาจารย จํานวน 1 อัตรา ดังนี้

1. ขออนุมัติใหใชกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายวิชาการ
ตําแหนงอาจารย จํานวน 1 อัตรา ดังกลาวขางตน

2. ขออนุมัติใหดําเนินการสรรหาบุคคลเพ่ือบรรจุในกรอบอัตราดังกลาว  ในสังกัด
ภาควิชาศิลปไทย คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ โดยกําหนดเงื่อนไขการบรรจุระดับปริญญาโท/
เอก สาขาทัศนศิลปหรือสาขาท่ีเก่ียวของ

โดยแสดงเหตุผลและความจําเปน ดังนี้
1. คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพมีอัตรากําลังไมพียงพอและไมสอดคลองกับ

การจัดการเรียนการสอนในสายปฏิบัติงานสรางสรรค ซึ่งเปนสาขาวิชาเฉพาะท่ีตองอาศัยทักษะกระบวนการ
ทางทัศนศิลปและความชํานาญควบคูไปกับความเชี่ยวชาญในการสอน ดังนั้น เพ่ือใหสอดคลองกับแผนอัตรากําลัง
และการดําเนินการแกปญหาจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตออาจารยประจํา (FTES) ในอัตราสวน 8 ตอ 1 ซึ่ง
คณะฯ มีอัตราสวนอยูท่ี 13.31 ตอ 1 คณะฯ จึงขออนุมัติดําเนินการสรรหาบุคคลเพ่ือบรรจุในกรอบอัตราดังกลาว

2. ปจจุบันภาควิชาศิลปไทย คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ มีอาจารยประจํา
จํานวน  9 ราย ดังนั้น เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑและวิธีการในการแบง
การรวม การยุบเลิกและการบริหารภาควิชา พ.ศ. 2561 หมวด 1 ขอ 5 (3) กําหนดใหมีจํานวนคณาจารยประจํา
มากกวาสิบคน และเพียงพอตอการบริหารจัดการหลักสูตรและดําเนินภารกิจของภาควิชา คณะฯ จึงขออนุมัติ
ตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนกรอบอัตราวางดังกลาว จากสังกัดคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ
ไปตั้งจายในสังกัดภาควิชาศิลปไทย คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหใชกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงาน
ประจํา สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี A-1-0705-060 สังกัดภาควิชาศิลปไทย คณะจิตรกรรม
ประติมากรรมและภาพพิมพ และอนุมัติใหดําเนินการสรรหาบุคคลเพ่ือบรรจุในกรอบอัตราดังกลาว โดยกําหนด
เงื่อนไขการบรรจุระดับปริญญาโท/เอก สาขาทัศนศิลปหรือสาขาท่ีเก่ียวของ
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ระเบียบวาระท่ี 4.2 แผนและการติดตามผลการดําเนินงานตามแผน
ระเบียบวาระท่ี 4.2.1 รายงานแผนกลยุทธปองกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

สรุปเรื่อง
ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 15/2562 เม่ือวันอังคารท่ี

13 สิงหาคม 2562 ไดใหความเห็นชอบรายงานแผนกลยุทธปองกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบเดือนตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562) นั้น

ในการนี้ กองกฎหมายจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณารายงานแผนกลยุทธปองกันและปราบปราม
การทุจริต มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบรายงานแผนกลยุทธปองกันและปราบปราม
การทุจริต มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามท่ีกองกฎหมายเสนอ

ระเบียบวาระท่ี 4.2.2 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหนวยงานของรัฐ และ
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยศิลปากร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

สรุปเรื่อง
ตามท่ีมหาวิทยาลัยไดจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ

พ.ศ. 2562 ซึ่งไดผานความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี
2/2562 เม่ือวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2562 และครั้งท่ี 4/2562 เม่ือวันท่ี 25 เมษายน 2562 นั้น

บัดนี้ กองแผนงานไดจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน และแผนบริหารความ
เสี่ยงมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 พรอมจัดทําเปนรายงานระดับองคกร ดังนี้

1. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหนวยงานของรัฐ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)

2. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)

3. แผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม
2562 - 30 กันยายน 2563)

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา
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มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมตใิหความเห็นชอบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับ
หนวยงานของรัฐ และรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 และแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ตามท่ีกองแผนงานเสนอ แลวใหนําเสนอคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยศิลปากรพิจารณาตอไป

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

หนวยกิต พ.ศ. ....

สรุปเรื่อง
ตามท่ีพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 8 ไดกําหนดใหการจัดการศึกษา

ยึดหลักการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับประชาชน และมาตรา 15 กําหนดใหการจัดการศึกษามี 3 รูปแบบ คือ
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย และใหผูเรียนสามารถสะสมผลการเรียน
ไวในระหวางรูปแบบเดียวกันหรือตางรูปแบบได ประกอบกับไดมีประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร
วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง แนวทางการดําเนินงานระบบคลังหนวยกิตระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 ซึ่งไดกําหนด
แนวทางการดําเนินงานระบบคลังหนวยกิตระดับอุดมศึกษาท่ีเนนสมรรถนะและความสามารถ เพ่ือสงเสริมและ
สนับสนุนใหผูเรียนมีการเรียนรูตลอดชีวิตโดยไมกําหนดอายุ เชื่อมโยงท้ังการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย และผูเรียนสามารถสะสมผลการเรียนและผลลัพธการเรียนรูท่ีไดรับจากการศึกษา
ในระบบการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และจากประสบการณบุคคลไวในคลังหนวยกิต

สําหรับสถาบันอุดมศึกษาท่ีประสงคจะเปดดําเนินการหลักสูตรในระบบคลังหนวยกิต
โดยเฉพาะในระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี ใหกระทําไดเม่ือไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษา
โดยใหอธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาท่ีจะดําเนินงานในระบบคลังหนวยกิตเสนอขอความเห็นชอบจากสภา
สถาบันอุดมศึกษาและแจงคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบการจัดการเรียนการสอนระบบคลัง
หนวยกิตระดับอุดมศึกษาตามหลักเกณฑและเงื่อนไข นั้น

ในการนี้ มหาวิทยาลัยจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวย
การจัดการศึกษาระบบคลังหนวยกิต พ.ศ. ....

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ  (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวย
การจัดการศึกษาระบบคลังหนวยกิต พ.ศ. .... แลวใหนําเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองขอกฎหมายดานวิชาการ
และวิจัย เพ่ือการขับเคลื่อนและพัฒนามหาวิทยาลัยของสภามหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.4 โครงสรางสวนงานและหนวยงานภายใน
ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 4.5 การบริหารการเงินและทรัพยสิน
ไมมี
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ระเบียบวาระท่ี 4.6 เรื่องอ่ืนๆ ตามท่ีอธิการบดีปรึกษา
ระเบียบวาระท่ี 4.6.1 การแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกขาราชการพลเรือนดีเดน

สรุปเรื่อง
ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ี 219/2562 ลงวันท่ี 8 กุมภาพันธ พ.ศ. 2562 และท่ี

985/2562 ลงวันท่ี 11 มิถุนายน พ.ศ. 2562 แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกขาราชการพลเรือนดีเดน
โดยมีวาระการปฏิบัติหนาท่ี 1 ป ตั้งแตวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2562 ถึงวันท่ี 31 มกราคม 2563 นั้น

เนื่องจากคณะกรรมการชุดดังกลาวใกลครบวาระการปฏิบัติหนาท่ีแลว ดังนั้น เพ่ือใหการ
ดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอยและตอเนื่อง กองกลางจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาคัดเลือกขาราชการพลเรือนดีเดน (ชุดใหม) โดยใหคณะกรรมการดังกลาวทําหนาท่ีคัดเลือกขาราชการ
และลูกจางประจําเสนอไปยังสํานักนายกรัฐมนตรีเพ่ือเขารับรางวัลยกยองเชิดชูเกียรติเปนขาราชการพลเรือน
ดีเดน พรอมท้ังคัดเลือกขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจางประจํา เพ่ือประกาศเกียรติคุณเปน
บุคลากรดีเดนและเขารับของท่ีระลึกในวันคลายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) คําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง
แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกขาราชการพลเรือนดีเดน แลวใหนําเสนออธิการบดีลงนามในคําสั่งแตงตั้ง
ตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.6.2 (ราง) บันทึกขอตกลงความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ
University of Wisconsin - Green Bay สหรัฐอเมริกา

สรุปเรื่อง
ดวยคณะดุริยางคศาสตรประสงคจัดทําขอตกลงความรวมมือกับ University of Wisconsin -

Green Bay สหรัฐอเมริกา โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือจัดกิจกรรมทางวิชาการ รวมท้ังสนับสนุนการแลกเปลี่ยน
อาจารย นักศึกษา ตลอดจนการจัดทําหลักสูตรรวม ขอตกลงดังกลาวเปนขอตกลงระดับมหาวิทยาลัย
ระดับของผูลงนามของมหาวิทยาลัยศิลปากร คือ อธิการบดี และระดับของผูลงนามของ University of
Wisconsin - Green Bay คือ Chancellor ขอตกลงมีระยะเวลา 5 ป นับแตวันลงนาม ซึ่งไดผานความเห็นชอบ
จากท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะดุริยางคศาสตร ครั้งท่ี 12/2562 เม่ือวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2562 โดย
คณะดุริยางคศาสตรไดเสนอเอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณา ดังนี้

1. แบบเสนอการทําขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับสถาบันตางประเทศ
2. (ราง) ขอตกลงฉบับภาษาอังกฤษ และฉบับแปลเปนภาษาไทย โดยมีผูรับรองการแปล
3. ประวัติของ University of Wisconsin – Green Bay สหรัฐอเมริกา
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ท้ังนี้ เนื่องจากขอตกลงดังกลาวเปนขอตกลงความรวมมือกับสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศ
ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินการเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางความตกลงรวมมือทาง
วิชาการระหวางสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศ พ.ศ. 2550 โดยมีสาระสําคัญขอ 6
ขอบเขตความรวมมือ และขอ 6.1 การเรียน การสอน ซึ่งจะครอบคลุมถึงการแลกเปลี่ยนคณาจารย นักศึกษา
และการจัดการเรียนการสอนรวมกันเพ่ือใหปริญญาการจัดหลักสูตรรวม จึงเห็นควรเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณากอนท่ีจะดําเนินการตอไป

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) บันทึกขอตกลงความรวมมือระหวาง
มหาวิทยาลัยศิลปากรกับ University of Wisconsin - Green Bay สหรัฐอเมริกา แลวใหนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป

ท้ังนี้ ประธานขอใหคณะวิชาท่ีไดจัดทําขอตกลงความรวมมือกับสถาบันตางประเทศ
ดําเนินการตามขอสังเกต/ขอเสนอแนะของท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 12/2562 เม่ือวันท่ี 18
ธันวาคม 2562 ซึ่งเห็นควรปรับรูปแบบการนําเสนอขอมูล โดยนอกเหนือจากกิจกรรมความรวมมือท่ีเปนเรื่อง
ท่ัวๆ ไปแลว ควรระบุรายละเอียดกิจกรรมท่ีจะดําเนินการใหชัดเจนมากข้ึน อาทิ กิจกรรม/โครงการท่ีจะ
แลกเปลี่ยนรวมกัน เปนตน

ระเบียบวาระท่ี 4.6.3 โครงการคัดเลือกนักเรียนเขาเรียนช้ันประถมศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2563
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ตามหลักสูตรสงเสริมทักษะภาษาอังกฤษ
(ระดับประถมศึกษา) (EP EDSU)

สรุปเรื่อง
ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 24/2562 เม่ือวันอังคารท่ี

17 ธันวาคม 2562 ไดใหความเห็นชอบการกําหนดอัตราคาบํารุงการศึกษาหลักสูตรสงเสริมทักษะภาษาอังกฤษ
(ระดับประถมศึกษา) (EP EDSU) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ปการศึกษา
2563-2568 ตามท่ีโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากรเสนอ ดังนี้

1. อัตราคาบํารุงการศึกษา ปการศึกษา 2563-2565 ภาคการศึกษาละ 55,000 บาท
2. อัตราคาบํารุงการศึกษา ปการศึกษา 2566 เปนตนไป ภาคการศึกษาละ 60,000 บาท
ท้ังนี้ ขอใหโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากรตรวจสอบประเภทคาใชจายและทบทวน

ประมาณการรายจายแตละรายการของหลักสูตรสงเสริมทักษะภาษาอังกฤษ (ระดับประถมศึกษา) (EP EDSU)
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ปการศึกษา 2563-2568 โดยเฉพาะรายจาย
ของปการศึกษา 2563 กอนนําเสนอคณะกรรมการท่ีปรึกษาเก่ียวกับการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย
และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป นั้น
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ในการนี้ คณะศึกษาศาสตรจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาโครงการคัดเลือกนักเรียนเขาเรียนชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 1 ปการศึกษา 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ตามหลักสูตรสงเสริมทักษะภาษาอังกฤษ (ระดับประถมศึกษา)
(EP EDSU) ซึ่งไดผานการเวียนขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร เม่ือวันท่ี 16
ธันวาคม 2562 โดยกําหนดจํานวนรับเขาศึกษา จํานวน 1 หองเรียน หองเรียนละ 35 คน ดังนี้

1. นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปท่ี 3 บุคลากรของมหาวิทยาลัยศิลปากร และบุคคลท่ัวไป
จํานวน 30 คน

2. นักเรียนประเภทผูมีอุปการคุณกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและ
ประถมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 5 คน

ท้ังนี้ คณะศึกษาศาสตรไดกําหนดรายละเอียดคาใชจายในการคัดเลือกเขาศึกษาไวแลว
ซึ่งกองกฎหมายไดตรวจสอบคาใชจายในสวนของอัตราคาตอบแทนแลวมีความเห็นวา อัตราคาตอบแทนตางๆ
ไมเกินอัตราท่ีกําหนดไวตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑ อัตราจาย เงื่อนไข และวิธีการใน
การเบิกคาใชจายในการสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562 ขอ 4 ซึ่งโครงการดังกลาว
ตองไดรับอนุมัติจากอธิการบดีโดยความเห็นชอบของท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบโครงการคัดเลือกนักเรียนเขาเรียนชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 1 ปการศึกษา 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ตามหลักสูตรสงเสริมทักษะภาษาอังกฤษ (ระดับประถมศึกษา) (EP EDSU)
ตามท่ีคณะศึกษาศาสตรเสนอ แลวใหนําเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติโครงการตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.6.4 การแตงตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารยและพนักงาน
แทนตําแหนงท่ีวาง

สรุปเรื่อง
ตามท่ีมหาวิทยาลัยไดดําเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารยและพนักงาน เพ่ือใหเปนไป

ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยสภาคณาจารยและพนักงาน พ.ศ. 2560  ซึ่งจากผลการเลือกตั้ง
ปรากฏวา ไดจํานวนกรรมการไมครบตามท่ีกําหนดในขอบังคับดังกลาว จึงทําใหกรรมการสภาคณาจารยและ
พนักงานยังมีตําแหนงวางอีก 19 ตําแหนง โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ประเภทคณาจารย มีตําแหนงวางรวมท้ังสิ้น 16 ตําแหนง ดังนี้
- บัณฑิตวิทยาลัย มีตําแหนงวาง  จํานวน  2  ตําแหนง
- คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ มีตําแหนงวาง  จํานวน  2  ตําแหนง
- คณะสถาปตยกรรมศาสตร มีตําแหนงวาง  จํานวน  2  ตําแหนง
- คณะอักษรศาสตร มีตําแหนงวาง  จํานวน  1  ตําแหนง
- คณะเภสัชศาสตร มีตําแหนงวาง  จํานวน  2  ตําแหนง
- คณะดุริยางคศาสตร มีตําแหนงวาง  จํานวน  2  ตําแหนง
- คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร มีตําแหนงวาง จํานวน  2  ตําแหนง
- คณะวิทยาการจัดการ มีตําแหนงวาง  จํานวน  3  ตําแหนง
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2. ประเภทพนักงาน มีตําแหนงวางรวมท้ังสิ้น 3 ตําแหนง  ดังนี้
- คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ มีตําแหนงวาง  จํานวน  1  ตําแหนง
- คณะเภสัชศาสตร มีตําแหนงวาง  จํานวน  1  ตําแหนง
- คณะวิทยาการจัดการ มีตําแหนงวาง  จํานวน  1  ตําแหนง

ตามความในขอ 5 วรรคทาย แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยสภาคณาจารยและ
พนักงาน พ.ศ. 2560 กําหนดวา “ในกรณีท่ีการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารยและพนักงานไดจํานวน
กรรมการไมครบตามท่ีกําหนดในวรรคหนึ่ง ใหถือวาจํานวนกรรมการท่ีมีอยูครบเปนองคประชุมและกรรมการท่ี
ขาดอยูเปนตําแหนงท่ีวางโดยอนุโลม และใหดําเนินการเลือกตั้งทุกหกเดือน เวนแตวาระของกรรมการท่ีขาดนั้น
จะเหลือไมถึงเกาสิบวันจะไมทําการเลือกตั้งก็ได ท้ังนี้ ใหวาระการดํารงตําแหนงของกรรมการท่ีไดรับ
เลือกตั้งเขามานั้นเริ่มตั้งแตวันท่ีมหาวิทยาลัยประกาศผลการเลือกตั้ง และสิ้นสุดวาระเม่ือครบสองปตามวาระ
ของกรรมการท้ังชุด”

ในการนี้ สภาคณาจารยและพนักงานจึงประสงคใหมหาวิทยาลัยพิจารณาดําเนินการเลือกตั้ง
กรรมการสภาคณาจารยและพนักงาน แทนตําแหนงท่ีวาง รวมท้ังสิ้น 19 ตําแหนง ตามหลักเกณฑและวิธีการ
เลือกตั้งท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ท้ังนี้ ผูท่ีไดรับการเลือกตั้งเขามาแทนตําแหนงท่ีวางดังกลาวจะมีวาระการดํารง
ตําแหนงนับแตวันท่ีประกาศผลการเลือกตั้ง ถึงวันท่ี 29 กรกฎาคม 2564 (ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร
เรื่อง ผลการเลือกตั้งเปนกรรมการสภาคณาจารยและพนักงาน ฉบับลงวันท่ี 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2562)

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) คําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง
แตงตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารยและพนักงาน แทนตําแหนงท่ีวาง แลวใหนําเสนอ
อธิการบดีลงนามในคําสั่งแตงตั้งตอไป

ท้ังนี้ ขอใหคณะวิชาประชาสัมพันธไปยังคณาจารยท่ีประสงคจะลงสมัครเลือกตั้งกรรมการ
สภาคณาจารยและพนักงานอยางท่ัวถึงดวย

ระเบียบวาระท่ี 4.6.5 การดําเนินการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงผูจัดการศูนยภูมิปญญาทาง
เภสัชศาสตร “ประโชติ เปลงวิทยา” และคุณสมบัติ หลักเกณฑวิธีการไดมา
วาระการดํารงตําแหนง และการกําหนดอัตราเงินเดือนของผูจัดการศูนย
ภูมิปญญาทางเภสัชศาสตร “ประโชติ เปลงวิทยา”

สรุปเรื่อง
ตามท่ีศูนยภูมิปญญาทางเภสัชศาสตร “ประโชติ เปลงวิทยา” เปนหนวยงานท่ีสภา

มหาวิทยาลัยไดอนุมัติใหจัดตั้งข้ึนเปนหนวยงานตามภารกิจเฉพาะหรือตามยุทธศาสตรของคณะเภสัชศาสตร
ตามขอ 39 (10) ของระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการบริหารงานศูนยหรือหนวยงานภายในท่ีเรียกชื่อ
อยางอ่ืนซึ่งจัดตั้งข้ึนตามภารกิจเฉพาะหรือตามยุทธศาสตรของคณะ พ.ศ. 2562 ประกอบกับขอ 13 (3.1) ของ
ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การแบงหนวยงานภายในของสวนงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.
2559 และแกไขเพ่ิมเติมโดยประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การแบงหนวยงานภายในของสวนงานของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 นั้น
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เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการบริหารงานศูนยหรือหนวยงาน
ภายในท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนซึ่งจัดตั้งข้ึนตามภารกิจเฉพาะหรือตามยุทธศาสตรของคณะ พ.ศ. 2562 ขอ 6 ซึ่ง
กําหนดวา “ในศูนย มีผูจัดการเปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบการบริหารงานและการดําเนินงานของศูนย
และอาจมีรองผูจัดการคนหนึ่งหรือหลายคนก็ได เพ่ือทําหนาท่ีและรับผิดชอบตามท่ีผูจัดการมอบหมาย

คุณสมบัติ หลักเกณฑวิธีการไดมา และวาระการดํารงตําแหนงของผูจัดการและรองผูจัดการ
รวมท้ังการกําหนดจํานวนรองผูจัดการ การกําหนดอัตราเงินเดือน ใหผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
อํานวยการและ ก.บ.ม. และจัดทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัย

การกําหนดเงินเดือน เงินประจําตําแหนง คาตอบแทน และสิทธิประโยชนอ่ืนๆ ของผูจัดการ
และรองผูจัดการ ใหคณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอํานวยการเสนออธิการบดีและจัดทําเปนคําสั่ง
ของมหาวิทยาลัย”

ในการนี้ คณะเภสัชศาสตรจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาใหดําเนินการสรรหาผูสมควรดํารง
ตําแหนงผูจัดการศูนยภูมิปญญาทางเภสัชศาสตร “ประโชติ เปลงวิทยา” พรอมท้ังพิจารณาคุณสมบัติ
หลักเกณฑวิธีการไดมา วาระการดํารงตําแหนง และการกําหนดอัตราเงินเดือนของผูจัดการศูนยภูมิปญญาทาง
เภสัชศาสตร “ประโชติ เปลงวิทยา” ซึ่งท่ีประชุมคณะกรรมการอํานวยการศูนยภูมิปญญาทางเภสัชศาสตร
“ประโชติ เปลงวิทยา” ครั้งท่ี 1/2562 เม่ือวันท่ี 13 ธันวาคม 2562 ไดเห็นชอบใหมีการสรรหาบุคคลเพ่ือดํารง
ตําแหนงผูจัดการศูนยภูมิปญญาทางเภสัชศาสตร “ประโชติ เปลงวิทยา”

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว มีมตใิหความเห็นชอบตามท่ีคณะเภสัชศาสตรเสนอ ดังนี้
1. การดําเนินการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงผูจัดการศูนยภูมิปญญาทางเภสัชศาสตร

“ประโชติ เปลงวิทยา”
2. คุณสมบัติ หลักเกณฑวิธีการไดมา วาระการดํารงตําแหนง และการกําหนดอัตราเงินเดือน

ของผูจัดการศูนยภูมิปญญาทางเภสัชศาสตร “ประโชติ เปลงวิทยา”
แลวใหจัดทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัยเพ่ือสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงผูจัดการ

ศูนยภูมิปญญาทางเภสัชศาสตร “ประโชติ เปลงวิทยา” ตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.6.6 การดําเนินการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงผูจัดการศูนยบริการสุขภาพ
คณะเภสัชศาสตร และคุณสมบัติ หลักเกณฑวิธีการไดมา วาระการดํารง
ตําแหนง และการกําหนดอัตราเงินเดือนของผูจัดการศูนยบริการสุขภาพ
คณะเภสัชศาสตร

สรุปเรื่อง
ตามท่ีศูนยบริการสุขภาพคณะเภสัชศาสตรเปนหนวยงานท่ีสภามหาวิทยาลัยไดอนุมัติใหจัดตั้ง

ข้ึนเปนหนวยงานตามภารกิจเฉพาะหรือตามยุทธศาสตรของคณะเภสัชศาสตร ตามขอ 39 (12) ของระเบียบ
มหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการบริหารงานศูนยหรือหนวยงานภายในท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนซึ่งจัดตั้งข้ึนตาม
ภารกิจเฉพาะหรือตามยุทธศาสตรของคณะ พ.ศ. 2562 ประกอบกับขอ 13 (3.3) ของประกาศมหาวิทยาลัย
ศิลปากร เรื่อง การแบงหนวยงานภายในของสวนงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 และแกไขเพ่ิมเติม
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โดยประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การแบงหนวยงานภายในของสวนงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร
(ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 นั้น

เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการบริหารงานศูนยหรือหนวยงาน
ภายในท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนซึ่งจัดตั้งข้ึนตามภารกิจเฉพาะหรือตามยุทธศาสตรของคณะ พ.ศ. 2562 ขอ 6 ซึ่ง
กําหนดวา “ในศูนย มีผูจัดการเปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบการบริหารงานและการดําเนินงานของศูนย
และอาจมีรองผูจัดการคนหนึ่งหรือหลายคนก็ได เพ่ือทําหนาท่ีและรับผิดชอบตามท่ีผูจัดการมอบหมาย

คุณสมบัติ หลักเกณฑวิธีการไดมา และวาระการดํารงตําแหนงของผูจัดการและรองผูจัดการ
รวมท้ังการกําหนดจํานวนรองผูจัดการ การกําหนดอัตราเงินเดือน ใหผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
อํานวยการและ ก.บ.ม. และจัดทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัย

การกําหนดเงินเดือน เงินประจําตําแหนง คาตอบแทน และสิทธิประโยชนอ่ืนๆ ของผูจัดการ
และรองผูจัดการ ใหคณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอํานวยการเสนออธิการบดีและจัดทําเปนคําสั่ง
ของมหาวิทยาลัย”

ในการนี้ คณะเภสัชศาสตรจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาใหดําเนินการสรรหาผูสมควรดํารง
ตําแหนงผูจัดการศูนยบริการสุขภาพคณะเภสัชศาสตร พรอมท้ังพิจารณาคุณสมบัติ หลักเกณฑวิธีการไดมา
วาระการดํารงตําแหนง และการกําหนดอัตราเงินเดือนของผูจัดการศูนยบริการสุขภาพคณะเภสัชศาสตร ซึ่ง
ท่ีประชุมคณะกรรมการอํานวยการศูนยบริการสุขภาพคณะเภสัชศาสตร ครั้งท่ี 1/2562 เม่ือวันท่ี 16 ธันวาคม
2562 ไดเห็นชอบใหมีการสรรหาบุคคลเพ่ือดํารงตําแหนงผูจัดการศูนยบริการสุขภาพคณะเภสัชศาสตร

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบตามท่ีคณะเภสัชศาสตรเสนอ ดังนี้
1. การดําเนินการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงผูจัดการศูนยบริการสุขภาพคณะเภสัชศาสตร
2. คุณสมบัติ หลักเกณฑวิธีการไดมา วาระการดํารงตําแหนง และการกําหนดอัตราเงินเดือน

ของผูจัดการศูนยบริการสุขภาพคณะเภสัชศาสตร
แลวใหจัดทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัยเพ่ือสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงผูจัดการ

ศูนยบริการสุขภาพคณะเภสัชศาสตรตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.6.7 การดําเนินการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงผูจัดการศูนยเครือขาย
เภสัชสนเทศ “ประชานาถ” และคุณสมบัติ หลักเกณฑวิธีการไดมา วาระ
การดํารงตําแหนง และการกําหนดอัตราเงินเดือนของผูจัดการศูนยเครือขาย
เภสัชสนเทศ “ประชานาถ”

สรุปเรื่อง
ตามท่ีศูนยเครือขายเภสัชสนเทศ “ประชานาถ” เปนหนวยงานท่ีสภามหาวิทยาลัยไดอนุมัติให

จัดตั้งข้ึนเปนหนวยงานตามภารกิจเฉพาะหรือตามยุทธศาสตรของคณะเภสัชศาสตร ตามขอ 39 (11) ของ
ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการบริหารงานศูนยหรือหนวยงานภายในท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนซึ่งจัดตั้งข้ึน
ตามภารกิจเฉพาะหรือตามยุทธศาสตรของคณะ พ.ศ. 2562 ประกอบกับขอ 13 (3.2) ของประกาศ
มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การแบงหนวยงานภายในของสวนงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 และ
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แกไขเพ่ิมเติมโดยประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การแบงหนวยงานภายในของสวนงานของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 นั้น

เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการบริหารงานศูนยหรือหนวยงาน
ภายในท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนซึ่งจัดตั้งข้ึนตามภารกิจเฉพาะหรือตามยุทธศาสตรของคณะ พ.ศ. 2562 ขอ 6 ซึ่ง
กําหนดวา “ในศูนย มีผูจัดการเปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบการบริหารงานและการดําเนินงานของศูนย
และอาจมีรองผูจัดการคนหนึ่งหรือหลายคนก็ได เพ่ือทําหนาท่ีและรับผิดชอบตามท่ีผูจัดการมอบหมาย

คุณสมบัติ หลักเกณฑวิธีการไดมา และวาระการดํารงตําแหนงของผูจัดการและรองผูจัดการ
รวมท้ังการกําหนดจํานวนรองผูจัดการ การกําหนดอัตราเงินเดือน ใหผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
อํานวยการและ ก.บ.ม. และจัดทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัย

การกําหนดเงินเดือน เงินประจําตําแหนง คาตอบแทน และสิทธิประโยชนอ่ืนๆ ของผูจัดการ
และรองผูจัดการ ใหคณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอํานวยการเสนออธิการบดีและจัดทําเปนคําสั่ง
ของมหาวิทยาลัย”

ในการนี้ คณะเภสัชศาสตรจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาใหดําเนินการสรรหาผูสมควรดํารง
ตําแหนงผูจัดการศูนยเครือขายเภสัชสนเทศ “ประชานาถ” พรอมท้ังพิจารณาคุณสมบัติ หลักเกณฑวิธีการ
ไดมา วาระการดํารงตําแหนง และการกําหนดอัตราเงินเดือนของผูจัดการศูนยเครือขายเภสัชสนเทศ “ประชานาถ”
ซึ่งท่ีประชุมคณะกรรมการอํานวยการศูนยเครือขายเภสัชสนเทศ “ประชานาถ” ครั้งท่ี 1/2562 เม่ือวันท่ี 11
ธันวาคม 2562 ไดเห็นชอบใหมีการสรรหาบุคคลเพ่ือดํารงตําแหนงผูจัดการศูนยเครือขายเภสัชสนเทศ
“ประชานาถ”

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบตามท่ีคณะเภสัชศาสตรเสนอ ดังนี้
1. การดําเนินการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงผูจัดการศูนยเครือขายเภสัชสนเทศ “ประชานาถ”
2. คุณสมบัติ หลักเกณฑวิธีการไดมา วาระการดํารงตําแหนง และการกําหนดอัตราเงินเดือน

ของผูจัดการศูนยเครือขายเภสัชสนเทศ “ประชานาถ”
แลวใหจัดทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัยเพ่ือสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงผูจัดการศูนย

เครือขายเภสัชสนเทศ “ประชานาถ” ตอไป

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ
ระเบียบวาระท่ี 5.1 งานว่ิงเพื่อสุขภาพ EN-TECH RUN 2020 คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

สรุปเรื่อง
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี อุตสาหกรรมไดแจงให ท่ีประชุมทราบวา

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไดกําหนดจัดงานวิ่งเพ่ือสุขภาพ EN-TECH RUN 2020
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ในวันท่ี 12 มกราคม 2563 เวลา
05.00-09.00 น. ณ คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระยะทาง 5-10 กิโลเมตร
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จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบ

เลิกประชุมเวลา 11.35 น.

(นางสาวเพรียว  บางเขม็ด)
ผูจดรายงานการประชุม

(นางสาวสิริวัลลิ์  พฤกษาอุดมชัย)
ผูจดรายงานการประชุม

(นางสาวเอมอร  ชีราวุฒธิพันธ)
ผูจดรายงานการประชุม

รายงานการประชุมฉบับนี้
ไดรับรองโดยไมมีการแกไข


