
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร
คร้ังที่ 3/2563

วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ 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. รศ.ดร.พิทักษ ศิริวงศ รองอธิการบดีฝายพัฒนากิจการเพ่ือสังคม กรรมการ
8. อ.ดร.วิชิต อ่ิมอารมย รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา กรรมการ
9. รศ.ดร.จุไรรัตน นันทานิช คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ

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

รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
21. ผศ.นันทพล จั่นเงิน ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง กรรมการ
22. ผศ.ฉัตรชัย เผาทองจีน ผูอํานวยการสํานักดิจิทัลเทคโนโลยี กรรมการ
23. อ.ดร.คุณัตว พิธพรชัยกุล ประธานสภาคณาจารยและพนักงาน กรรมการ
24. ผศ.ดร.ดิเรกฤทธิ์ บัวเวช ผูแทนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ กรรมการ
25. อ.บุญเพชร พ่ึงยอย ผูแทนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ กรรมการ
26. นายกฤษดา ไพรวรรณ ผูแทนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน กรรมการ
27. ผศ.ดร.จรุงแสง ลักษณบุญสง รองอธิการบดีฝายบริหาร กรรมการและเลขานุการ
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ผูมาประชุมผานระบบ VDO-Conference
1. ผศ.จอมภัค คลังระหัด รองอธิการบดี เพชรบุรี กรรมการ
2. อ.ดร.ภวพล คงชุม คณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการ
3. ผศ.ดร.พีรพัฒน ยางกลาง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ

ผูเขารวมประชุม
1. ผศ.ดร.นพดล ชุมชอบ ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ
2. อ.ดร.ปริญญา หรุนโพธิ์ ผูชวยอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ
3. ผศ.ดร.ไพโรจน ขาวสิทธิวงษ ผูชวยอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา
4. อ.ดร.วรัญู พูลสวัสดิ์ ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาการศึกษา
5. ผศ.ศุภวัฒน วัฒนภิโกวิท ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา วังทาพระ
6. อ.ดร.ศรายุทธ แสนมี ผูอํานวยการสํานักงานบริการวิชาการ
7. ผศ.ดร.ศุภกิจ สุทธิเรืองวงศ ผูอํานวยการสํานักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค
8. รศ.ดร.เอกนฤน บางทาไม ผูอํานวยการศูนยนวัตกรรมการศึกษาแหงมหาวิทยาลัยศิลปากร
9. นางสุมณฑา เสรีวัตตนะ ท่ีปรึกษา (หนวยงานในสํานักงานอธิการบดีดานการเงิน

การคลัง การตรวจสอบภายใน)
10. นายสหรัฐ มณีจันทร ผูอํานวยการกองกฎหมาย
11. นางสุกัญญา ตอทรัพยสิน ผูอํานวยการกองทรัพยากรมนุษย
12. นางนิรบล ตนวงศ ผูชวยผูอํานวยการกองกฎหมาย
13. นางสาวนลินรัตน ปจฉิมพัทธพงษ ผูชวยผูอํานวยการกองกลาง
14. นางสาวธณิดา มหาสวัสดิ์ ผูรักษาการผูชวยผูอํานวยการกองทรัพยากรมนุษย
15. นางสาวธันยาภรณ ทองทับทิม หัวหนางานบริหารทรัพยากรมนุษย กองทรัพยากรมนุษย

ผูเขารวมประชุมผานระบบ VDO-Conference
1. ผศ.นภนนท หอมสุด ผูอํานวยการสํานักงานจัดการทรัพยสิน มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผูไมมาประชุม
1. อ.อํามฤทธิ์ ชูสุวรรณ รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม ติดราชการ
2. ผศ.ชวลิต ขาวเขียว คณบดีคณะโบราณคดี ติดราชการ
3. ผศ.ดร.สมพิศ ขัตติยพิกุล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ติดราชการ
4. อ.ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท ผูอํานวยการหอศิลป ติดราชการ
5. นางสาวอัปสร กิจเจริญคา ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ลากิจ

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
เม่ือกรรมการครบเปนองคประชุมแลว ประธานกลาวเปดประชุมและขอใหท่ีประชุมพิจารณา

เรื่องตางๆ ดังนี้
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ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระท่ี 1.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร

ครั้งท่ี 2/2563 เม่ือวันอังคารท่ี 21 มกราคม 2563

สรุปเรื่อง
ประธานเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ศิลปากร ครั้งท่ี 2/2563 เม่ือวันอังคารท่ี 21 มกราคม 2563

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องแจงเพื่อทราบ
ระเบียบวาระท่ี 2.1 เรื่องท่ีประธานแจงใหทราบ

สรุปเรื่อง
ประธานไดแจงใหท่ีประชุมทราบ จํานวน 3 เรื่อง ดังนี้
1. มหาวิทยาลัยไดดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับ

ปริญญาบัณฑิต (SU-TCAS) ประจําปการศึกษา 2563 รอบท่ี 1 แฟมสะสมผลงาน (Portfolio) โดยไดผูผาน
การคัดเลือกท่ีทําการยืนยันสิทธิ์ Clearing House และถูกตัดสิทธิ์ในรอบถัดไป จึงขอใหคณะวิชาวางแผนการ
รับนักศึกษาในรอบตอไปเพ่ือใหไดนักศึกษาตามจํานวนท่ีกําหนด

2. วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีไดกําหนดจัดงานวิ่งเพ่ือสุขภาพ วิ่ง สาด-ศาสตรศิลป ครั้งท่ี 2
(Run Fun ART 2020) ในวันท่ี 1 มีนาคม 2563 เวลา 05.30 น. ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรี ระยะทาง 2-21 กิโลเมตร โดยผูสมัคร จํานวน 1,000 คนแรกจะไดรับพระคเณศ รุนท่ี 3/2558 เนื่องใน
โอกาสครบรอบ 72 ป มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งผานพิธีเทวาภิเษก เม่ือวันท่ี 9 ตุลาคม 2558

3. งานวิเทศสัมพันธรวมกับคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ คณะมัณฑนศิลป
คณะดุริยางคศาสตร และวิทยาลัยนานาชาติไดกําหนดจัดโครงการบริการวิชาการ “การอบรมเชิงปฏิบัติการ
ภายใตหัวขอศิลปะ ดนตรี และวัฒนธรรมอิตาเลียน (Italian Art, Music and Culture Workshop)” ในวันท่ี
8-9, 11 กุมภาพันธ 2563 ณ คณะดุริยางคศาสตร หองบรรยาย 314-317 ชั้น 3 สํานักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน
และมหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ โดยผูเขารวมอบรมจะไดรับความรูเก่ียวกับภาษาอิตาเลียน ไดแก คําศัพท
สํานวน ประโยคสนทนาในชีวิตประจําวัน ผานกิจกรรมการเรียนรูในหัวขอท่ีเก่ียวของ ไดแก ศิลปะ แฟชั่น
ดนตรี และอาหาร โดยจะทราบถึงพ้ืนฐานทางสังคมและประวัติศาสตรซึ่งเชื่อมโยงกับความเชื่อท่ีใชเปนกรอบ
แนวคิดในการออกแบบผลงานศิลปะในรูปแบบตางๆ รวมถึงพัฒนาการของรูปแบบของผลงานศิลปะท่ี
เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย ทําใหผูเขารวมโครงการเขาใจศิลปะและวัฒนธรรมของอิตาลีอยางแทจริง

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบ
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ระเบียบวาระท่ี 2.2 รายงานการเขาใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (e-Document) และ
สรุปผลการลดใชทรัพยากรกระดาษในการเวียนเอกสารผานระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส (e-Document) ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประจําไตรมาสท่ี 1

สรุปเรื่อง
ตามมติท่ีประชุมคณบดี ครั้งท่ี 2/2558 เม่ือวันอังคารท่ี 27 มกราคม 2558 ไดเปลี่ยนแปลง

ความถ่ีในการรายงานการเขาใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (e-Document) ของคณะวิชา/หนวยงาน
โดยมอบหมายใหงานสารบรรณจัดทํารายงานดังกลาว เพ่ือเสนอท่ีประชุมคณบดีทราบทุกรายไตรมาส
และครั้งท่ี 20/2558 เม่ือวันอังคารท่ี 20 ตุลาคม 2558 ไดมอบหมายใหงานสารบรรณสรุปผลการลดใช
ทรัพยากรกระดาษและการลดคาใชจายในการเวียนเอกสารผานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (e-Document)
ประกอบการรายงานการเขาใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (e-Document) ประกอบกับท่ีประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 8/2559 เม่ือวันอังคารท่ี 1 พฤศจิกายน 2559 ไดมอบหมาย
ใหงานสารบรรณทําหนังสือไปยังคณะวิชา/หนวยงานท่ีมีการเขาใชระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส
(e-Document) นอยกวารอยละ 80 เพ่ือใหชี้แจงเหตุผลท่ีไมสามารถเขาใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส
(e-Document) ไดตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด นั้น

ในการนี้ กองกลางไดรายงานการเขาใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (e-Document)
ของคณะวิชา/สวนงาน รวมท้ังสรุปผลการลดใชทรัพยากรกระดาษและการลดคาใชจายในการเวียนเอกสารผาน
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (e-Document) ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประจําไตรมาสท่ี 1 (เดือนตุลาคม-
ธันวาคม 2562) โดยพิจารณาจากหนวยงานท่ีมีการเวียนเอกสารผานระบบดังกลาว จํานวน 4 หนวยงาน คือ
งานบริหารท่ัวไป กองกลาง งานบริหารท่ัวไป กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร กองทรัพยากรมนุษย และ
กองกฎหมาย ซึ่งสามารถลดการใชทรัพยากรกระดาษ จํานวน 59,127 แผน คิดเปนคาใชจายท่ีสามารถลดได
จํานวนท้ังสิ้น 29,563.50 บาท (สองหม่ืนเกาพันหารอยหกสิบสามบาทหาสิบสตางค)

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระท่ี 2.3 การตอเวลาราชการและการตอการจางของบุคลากรสายวิชาการท่ีจะ
เกษียณอายุราชการเม่ือมีอายุครบหกสิบปบริบูรณ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2564 (ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2563)

สรุปเรื่อง
ตามประกาศคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรื่อง หลักเกณฑ

วิธีการ และเงื่อนไขการตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 และขอบังคับ
มหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไขและการพิจารณาตอเวลาราชการและการตอการจาง
ของบุคลากรสายวิชาการท่ีจะเกษียณอายุราชการเม่ือมีอายุครบหกสิบปบริบูรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ไดกําหนดใหขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ ท่ีจะไดรับการพิจารณาใหตอเวลาราชการ
และพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ประเภทพนักงานประจํา ท่ีจะไดรับการพิจารณาใหตอการจางตองดํารง
ตําแหนงรองศาสตราจารยซึ่งสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือตําแหนงศาสตราจารย
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ภายในวันสิ้นปงบประมาณของปท่ีเกษียณอายุราชการ และตําแหนงอาจารยหรือผูชวยศาสตราจารยซึ่งสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอกซึ่งไดยื่นคําขอดํารงตําแหนงรองศาสตราจารยหรือศาสตราจารยไวแลวกอนยื่นคําขอ
ตอการจางกรณีพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ประเภทพนักงานประจํา ก็ใหมีสิทธิยื่นได แตมหาวิทยาลัย
จะตอเวลาราชการหรือตอการจางใหผูนั้นไดก็ตอเม่ือประกาศแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย หรือทรง
พระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งใหดํารงตําแหนงศาสตราจารยนั้นไดกอนสิ้นปงบประมาณท่ีเกษียณอายุ
ซึ่งการพิจารณาตอเวลาฯ สภามหาวิทยาลัยจะตองดําเนินการใหแลวเสร็จกอนสิ้นปงบประมาณท่ีขาราชการ
หรือพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ประเภทพนักงานประจําผูนั้นจะเกษียณอายุ (ภายในวันท่ี 30 กันยายน
ของปท่ีจะเกษียณอายุราชการ) นั้น

ดังนั้น เพื่อเปนการเตรียมการในการพิจารณาการตอเวลาราชการและการตอการจางของ
บุคลากรสายวิชาการท่ีจะเกษียณอายุราชการเม่ือมีอายุครบหกสิบปบริบูรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
สังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ีจะเกษียณอายุราชการในวันท่ี 1 ตุลาคม 2563 และเปนผูมีสิทธิท่ีจะไดรับการตอเวลา
ราชการหรือตอการจาง โดยสภามหาวิทยาลัยจะตองพิจารณาอนุมัติใหตอเวลาราชการหรือตอการจางใหแลวเสร็จ
กอนสิ้นปงบประมาณท่ีขาราชการหรือพนักงานผูนั้นจะเกษียณอายุ (ภายในวันที่ 30 กันยายน 2563) และ
ในสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ณ วันที่ 30 กันยายน 2563) จะมีขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ ประเภทพนักงานประจํา โดยจะเกษียณอายุซึ่งอยูในขายที่จะตอเวลาราชการหรือตอการจาง
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2563) รวมท้ังสิ้นจํานวน 7 ราย ไดแก

1. ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
-ไมมี-

2. พนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 7 ราย ดังนี้
2.1 ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรกาญจน สุขสดเขียว ภาควิชาการบริหารการศึกษา

(อยูระหวางเสนอขอกําหนดตําแหนงรองศาสตราจารย) คณะศึกษาศาสตร

2.2 ผูชวยศาสตราจารย ดร.เอกราช  เจริญนิตย คณะดุริยางคศาสตร
(อยูระหวางเสนอขอกําหนดตําแหนงรองศาสตราจารย)

2.3 รองศาสตราจารย ดร.ปรมัตถ คําเอก ภาควิชาภาษาตะวันออก
คณะโบราณคดี

2.4 รองศาสตราจารย ดร.ร.ต.อ.อนุชา  แพงเกษร ภาควิชาออกแบบ
(อยูระหวางการเสนอขอกําหนดตําแหนงศาสตราจารย) ตกแตงภายใน

คณะมัณฑนศิลป

2.5 รองศาสตราจารย ดร.สืบสกุล  อยูยืนยง ภาควิชาคณิตศาสตร
คณะวิทยาศาสตร
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2.6 ศาสตราจารยฐิติพัฒน ประทานทรัพย ภาควิชาเทคนิค
สถาปตยกรรม
คณะสถาปตยกรรมศาสตร

2.7 ศาสตราจารย ดร.บุษบา  กนกศิลปธรรม ภาควิชาภาษาอังกฤษ
คณะอักษรศาสตร

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบ ท้ังนี้ จะไดนําเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือพิจารณาแตงตั้ง
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและการตอการจาง
ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ประเภทพนักงานประจํา ท่ีจะเกษียณอายุเม่ือมีอายุครบหกสิบปบริบูรณ
ในสังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากรตอไป

ระเบียบวาระท่ี 2.4 การสราง Google Scholar Profile ของบุคลากรโดยใชอีเมล “@su.ac.th”
แทน “@silpakorn.ac.th”

สรุปเรื่อง
เนื่องดวยในปจจุบัน Google Scholar เปนระบบฐานขอมูลหนึ่งในการคนหาผลงานทางวิจัยท่ี

เริ่มไดรับความนิยม โดยขอมูลประวัตินักวิจัย (Google Scholar Profile) จะเปนขอมูลท่ีใชสําหรับการจัด
อันดับมหาวิทยาลัยของ Webometrics Ranking

ดังนั้น เพ่ือเปนการจัดระบบ Google Scholar Profile ของบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร
ใหสามารถสะทอนกับสภาพจริงของการวิจัยของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจึงขอความรวมมือใหบุคลากรสราง
Google Scholar Profile โดยใชอีเมล “@su.ac.th” แทน “@silpakorn.ac.th” และอีเมลอ่ืนๆ

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบและประชาสัมพันธใหคณะวิชาทราบตอไป

ระเบียบวาระท่ี 2.5 ขอถอนเรื่องการเขารับการคัดเลือกเขาสูระดับตําแหนงท่ีสูงข้ึน ระดับชํานาญการ
ราย นางสาวรัตนวดี กอนทองคํา

สรุปเรื่อง
ตามท่ีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร ไดเสนอเรื่องการยื่นขอกําหนดระดับตําแหนง

นักวิชาการอุดมศึกษา ระดับชํานาญการ ของ นางสาวรัตนวดี กอนทองคํา ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษา
ระดับปฏิบัติการ สังกัดงานบริหารท่ัวไป สํานักงานคณบดี ซึ่งขณะนี้ข้ันตอนอยูระหวางผูทรงคุณวุฒิพิจารณา
ประเมินผลงาน นั้น
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เนื่องจาก นางสาวรัตนวดี กอนทองคํา ไดลาออกจากงาน ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2563
ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ี 2375/2562 ลงวันท่ี 18 ธันวาคม 2562 ในการนี้ คณะสัตวศาสตรและ
เทคโนโลยีการเกษตร ขอถอนเรื่องการเขารับการคัดเลือกเขาสูระดับตําแหนงท่ีสูงข้ึน ระดับชํานาญการ ราย
นางสาวรัตนวดี  กอนทองคํา ตามบันทึกคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร ท่ี อว 8617/0345 ลงวันท่ี
31 มกราคม 2563

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบ และใหนําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณากําหนดระดับตําแหนง
เพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน (ก.พ.ต.) ทราบตอไป

ระเบียบวาระท่ี 2.6 สรุปผลการประชุมรวมกับท่ีปรึกษาในโครงการปฏิรูปมหาวิทยาลัยศิลปากร
(Silpakorn University Transformation) ครั้งท่ี 2

สรุปเรื่อง
ตามท่ีมหาวิทยาลัยไดกําหนดจัดประชุมรวมกับท่ีปรึกษาในโครงการปฏิรูปมหาวิทยาลัย

ศิลปากร (Silpakorn University Transformation) ครั้งท่ี 2 เม่ือวันพุธท่ี 29 มกราคม 2563 ณ หองประชุม
นริศรานุวัดติวงศ และหองประชุม 504 ชั้น 5 สํานักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน เพ่ือใหทุกภาคสวนไดมีสวนรวมใน
การวิเคราะหขอมูล จุดแข็ง/จุดออนในแตละดาน และสรางความเขาใจในการดําเนินงานตามนโยบายรวมกัน
อันจะนําไปสูการดําเนินงานบรรลุเปาหมายของการปฏิรูปมหาวิทยาลัยศิลปากร นั้น

ในการนี้ กองแผนงานจึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบสรุปผลการประชุมรวมกับท่ีปรึกษาใน
โครงการปฏิรูปมหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn University Transformation) ครั้งท่ี 2 จํานวน 2 กลุม คือ
กลุมการบริหารและกลยุทธ และกลุมขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีรายละเอียดเก่ียวกับขอสรุปการ
นําเสนอของท่ีปรึกษาและแนวทางใหมหาวิทยาลัยดําเนินการตอไป

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบ และขอใหคณะวิชา/หนวยงาน สงขอมูลเพ่ิมเติมท่ีเก่ียวของตามขอสังเกต
ของท่ีปรึกษา ไปยังกองแผนงานภายในวันพุธท่ี 12 กุมภาพันธ 2563 เพ่ือรวบรวมนําสงใหกับท่ีปรึกษาในระดับ
มหาวิทยาลัย คณะวิชาและหนวยงานตอไป

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน
ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระท่ี 4.1 การบริหารงานบุคคล
ระเบียบวาระท่ี 4.1.1 การสอบแขงขัน / คัดเลือก

ไมมี
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ระเบียบวาระท่ี 4.1.2 การขออนุมัติบรรจุบุคคล / การโอนยาย
ระเบียบวาระท่ี 4.1.2.1 กองคลัง สํานักงานอธิการบดี ขออนุมัติจางบุคคลเพื่อบรรจุเปนพนักงาน

มหาวิทยาลัย จํานวน 2 ราย

สรุปเรื่อง
ตามท่ีกองคลัง สํานักงานอธิการบดี มีกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 2 อัตรา

ตําแหนงนักบัญชีปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี S-2-0304-022 และ ตําแหนงเลขท่ี S-2-0304-021 สังกัด
งานบัญชี นั้น

กองคลัง สํานักงานอธิการบดี ไดดําเนินการตามข้ันตอนแลวจึงประสงคขออนุมัติจางบุคคล
เพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 2 ราย ดังนี้

1. นางสาวจิตลดา วองการ วุฒิบัญชีบัณฑิต (การบัญชี) จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร ตําแหนงนักบัญชีปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี S-2-0304-022 อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท
สังกัดงานบัญชี กองคลัง สํานักงานอธิการบดี

2. นางสาวจาริยา สุชีพ วุฒิบัญชีบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร ตําแหนงนักบัญชีปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี S-2-0304-021 อัตราเงินเดือน เดือนละ
19,500 บาท สังกัดงานบัญชี กองคลัง สํานักงานอธิการบดี (โดยขออนุมัติเรียก ลําดับท่ี 2 จากประกาศ
มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงนักบัญชี
ปฏิบัติการ ลงวันท่ี 23 มกราคม 2563)

พรอมท้ังขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน จํานวน 2 ราย ดังนี้
1. รองอธิการบดีฝายคลัง ประธานกรรมการ
2. ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี กรรมการ
3. ผูอํานวยการกองคลัง กรรมการ
4. หัวหนางานพัสดุ กองคลัง กรรมการ
5. หัวหนางานบริหารงบประมาณ กองคลัง กรรมการ
6. หัวหนางานการเงิน กองคลัง กรรมการ
7. หัวหนางานบัญชี กองคลัง กรรมการและเลขานุการ
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมตอินุมัติใหจางบุคคลท้ัง 2 ราย เพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย
ตั้งแตวันท่ี ก.บ.ม. อนุมัติ แตไมกอนวันรายงานตัวเขาปฏิบัติงาน พรอมท้ังอนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการ
ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาว ตามรายชื่อท่ีหนวยงานเสนอ ท้ังนี้ การจางครั้งแรกใหจาง
เปนพนักงานประจําสถานภาพทดลองงานมีระยะเวลาการจาง 1 ป ตั้งแตวันท่ีรายงานตัวเขาปฏิบัติงาน
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ระเบียบวาระท่ี 4.1.2.2 คณะศึกษาศาสตรขออนุมัติจาง นางสาวณัฐกฤตา ดวงจักร เพื่อบรรจุเปน
พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงนักการเงินปฏิบัติการ

สรุปเรื่อง
ตามท่ีคณะศึกษาศาสตรมีกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงนักการเงินปฏิบัติการ

ตําแหนงเลขท่ี S-1-1201-009 สังกัดงานคลังและพัสดุ สํานักงานคณบดี เดิมเปนอัตราของ นางสาวสุมาลี ศรีทอง
ซึ่งไดรับอนุญาตใหลาออก ในวันท่ี 20 ธันวาคม 2562 นั้น

คณะฯ ไดดําเนินการตามข้ันตอนแลว ผูไดรับการคัดเลือกคือ นางสาวณัฐกฤตา ดวงจักร
วุฒิบัญชีบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 จากมหาวิทยาลัยคริสเตียน คณะฯ จึงประสงคขออนุมัติจาง
นางสาวณัฐกฤตา ดวงจักร เพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนงนักการเงินปฏิบัติการ ตําแหนง
เลขท่ี S-1-1201-009 อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท สังกัดงานคลังและพัสดุ สํานักงานคณบดี
คณะศึกษาศาสตร พรอมท้ังขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังนี้

1. รองคณบดีฝายบริหาร คณะศึกษาศาสตร ประธานกรรมการ
2. ผูชวยคณบดีฝายบริหารและพัฒนา คณะศึกษาศาสตร กรรมการ
3. เลขานุการคณะศึกษาศาสตร กรรมการ
4. นางสาววรรณภา  แสงวัฒนะกุล กรรมการ
5. นางนิศานาท  แพถนอม กรรมการ
6. นางลลิตา  รุจจนเวท เลขานุการ
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหจาง นางสาวณัฐกฤตา ดวงจักร เพ่ือบรรจุเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนงนักการเงินปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี S-1-1201-009 อัตราเงินเดือน เดือนละ
19,500 บาท  สังกัดงานคลังและพัสดุ สํานักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร ตั้งแตวันท่ี ก.บ.ม. อนุมัติ
แตไมกอนวันรายงานตัวเขาปฏิบัติงาน พรอมท้ังอนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลอง
ปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาว ตามรายชื่อท่ีคณะฯเสนอ ท้ังนี้ การจางครั้งแรกใหจางเปนพนักงานประจํา
สถานภาพทดลองงานมีระยะเวลาการจาง 1 ป ตั้งแตวันท่ีรายงานตัวเขาปฏิบตัิงาน

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. นายศราวุฒิ ปนทอง วุฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ (หลักสูตร
นานาชาติ) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ดํารงตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี A-1-1000-002 อัตราเงินเดือน
เดือนละ 31,500 บาท สังกัดคณะมัณฑนศิลป ตั้งแตวันท่ี 1 กรกฎาคม 2562
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2. นายสิปปวิชญ กําบัง วุฒิสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรม จาก
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี A-1-0804-048 อัตราเงินเดือน เดือนละ
27,770 บาท สังกัดภาควิชาเทคนิคสถาปตยกรรม คณะสถาปตยกรรมศาสตร ตั้งแตวันท่ี 1 กรกฎาคม 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 4.1.3.2 รายงานการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหนาภาควิชาภูมิศาสตร
คณะอักษรศาสตร
(วาระลับ)

ระเบียบวาระท่ี 4.1.4 การขอเปลี่ยน / เพิ่มเง่ือนไขการบรรจุ
ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 4.1.5 การพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ชํานาญงาน ชํานาญงานพิเศษ ชํานาญการ
ชํานาญการพิเศษ เช่ียวชาญ เช่ียวชาญพิเศษฯ
ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 4.1.6 เรื่องอ่ืนๆ
ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.1 การขอเพิ่มวุฒิการศึกษาไวในทะเบียนประวัตพินักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 5 ราย

สรุปเรื่อง
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑและวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือน

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

และสําหรับขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายบริหารและปฏิบัติงานท่ัวไป
ท่ีไดรับคุณวุฒิเพ่ิมข้ึนนั้นจะตองเปนคุณวุฒิท่ีตรงกับมาตรฐานกําหนดตําแหนงซึ่งบุคคลนั้นดํารงตําแหนงอยู
ในขณะนั้น สวนการกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ ใหคํานึงถึงความรูความสามารถ ความรับผิดชอบ
ความประพฤติและความเหมาะสม โดยเฉพาะอยางยิ่งตองพิจารณาถึงลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ผลประโยชน
ท่ีหนวยงานจะไดรับเปนสําคัญ
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นอกจากนี้ ท่ีประชุม ก.บ.พ. มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 10/2551 เม่ือวันท่ี 3 มิถุนายน 2551
ไดวางแนวปฏิบัติวา การเสนอขอกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิของผูไดรับอนุญาตใหลาศึกษา หรือผูท่ีไดรับ
วุฒิกอนบรรจุแตงตั้งจะตองเสนอเรื่องใหหนวยงานการเจาหนาท่ีของคณะหรือมหาวิทยาลัย ภายใน 60 วัน นับแต
วันรายงานตัวเขาปฏิบัติราชการ (กรณีไดรับวุฒิเพ่ิมข้ึนกอนวันรายงานตัวเขาปฏิบัติราชการ) หรือ ภายใน 60 วัน
นับแตวันท่ีสําเร็จการศึกษา (กรณีรายงานตัวเขาปฏิบัติราชการกอนวันท่ีมีหลักฐานวาสําเร็จการศึกษา) หากเสนอ
เรื่องขอกําหนดภายหลังเวลาดังกลาวใหกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิไดไมกอนวันท่ีหนวยงานการเจาหนาท่ี
ของคณะหรือมหาวิทยาลัยไดรับเรื่อง

คณะวิชาประสงคขออนุมัติเพ่ิมวุฒิการศึกษาไวในทะเบียนประวัติ จํานวน 5 ราย ดังนี้
1. นายจีรศักดิ์ เก้ือสมบัติ พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหนงอาจารย

ตําแหนงเลขท่ี A-1-0802-012 อัตราเงินเดือน เดือนละ 42,910 บาท สังกัดภาควิชาสถาปตยกรรม
คณะสถาปตยกรรมศาสตร ไดรับอนุญาตใหลาศึกษานอกเวลาราชการในระดับปริญญาเอก สาขาวิชา
สถาปตยกรรม ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีกําหนด 3 ป ตั้งแตวันท่ี 18 สิงหาคม 2558 ถึงวันท่ี 17 สิงหาคม
2561 และไดสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก วุฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สถาปตยกรรม) จากมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ตั้งแตวันท่ี 11 กรกฎาคม 2562 และยื่นเรื่องเสนอขอเพ่ิมวุฒิการศึกษาไวในทะเบียนประวัติให
หนวยงานการเจาหนาท่ีของคณะฯ รับเรื่องเม่ือวันท่ี 15 มกราคม 2563 โดยใหมีผลตั้งแตวันท่ี 15 มกราคม
2563 ซึ่งเปนวันท่ีงานการเจาหนาท่ีของคณะฯ รับเรื่อง เนื่องจากยื่นเรื่องเกินกวา 60 วัน นับแตวันท่ีสําเร็จ
การศึกษา (อัตราเงินเดือน เดือนละ 42,910 บาท เกินกวาอัตราแรกบรรจุคุณวุฒิปริญญาเอก)

2. นายสามารถ จํารัส พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหนงอาจารย
ตําแหนงเลขท่ี A-1-1400-301 อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,520 บาท สังกัดคณะเภสัชศาสตร ไดรับอนุญาตให
ลาศึกษาในระดับปริญญาโท สาขาวิชาสารสนเทศศาสตรทางสุขภาพ ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีกําหนด 1 ป
4 เดือน 19 วัน ตั้งแตวันท่ี 12 มกราคม 2558 ถึงวันท่ี 30 พฤษภาคม 2559 และไดสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญโท วุฒิเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต (สารสนเทศศาสตรทางสุขภาพ) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแตวันท่ี
22 พฤศจิกายน 2562 และยื่นเรื่องเสนอขอเพ่ิมวุฒิการศึกษาไวในทะเบียนประวัติใหหนวยงานการเจาหนาท่ี
ของคณะฯ รับเรื่องเม่ือวันท่ี 6 มกราคม 2563 โดยใหมีผลตั้งแตวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งเปนวันท่ีสําเร็จ
การศึกษา (อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,520 บาท เกินกวาอัตราการบรรจุคุณวุฒิปริญญาโทตอจากวุฒิ
ปริญญาตรี 5 ป)

3. นางสาวรุวัยดา อาบีดีน พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหนง
นักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี S-1-0801-507 อัตราเงินเดือน เดือนละ 27,060 บาท
สังกัดงานบริหารและพัฒนาวิชาการ สํานักงานคณบดี คณะสถาปตยกรรมศาสตร ไดรับอนุญาตใหลาศึกษา
นอกเวลาราชการในระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มีกําหนด 1 ป 10 เดือน 9 วัน ตั้งแตวันท่ี 23 สิงหาคม 2557 ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2559 และไดสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโท วุฒิการศึกษามหาบัณฑิต วิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา จากมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ตั้งแตวันท่ี 10 กันยายน 2562 โดยยื่นเรื่องเสนอขอเพ่ิมวุฒิการศึกษาไวในทะเบียนประวัติ
ใหหนวยงานการเจาหนาท่ีของคณะฯ รับเรื่องเม่ือวันท่ี 21 มกราคม 2563 โดยใหมีผลตั้งแตวันท่ี 21 มกราคม
2563 ซึ่งเปนวันท่ีงานการเจาหนาท่ีของคณะฯ รับเรื่อง เนื่องจากยื่นเรื่องเกินกวา 60 วัน นับแตวันท่ีสําเร็จ
การศึกษา (อัตราเงินเดือน เดือนละ 27,060 บาท เกินกวาอัตราแรกบรรจุคุณวุฒิปริญญาโท)
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4. นายรัฐพล ชูพรม พนักงานมหาวิทยาลัย  ประเภทพนักงานประจํ า  ตําแหน ง
นักคอมพิวเตอรปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี S-1-2200-007 อัตราเงินเดือน เดือนละ 27,220 บาท สังกัด
ฝายบริหารและพัฒนาดิจิทัลเทคโนโลยี สํานักดิจิทัลเทคโนโลยี ไดรับอนุญาตใหลาศึกษานอกเวลาราชการ
ในระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีกําหนด 5 ป ตั้งแตวันท่ี
18 สิงหาคม 2557 ถึงวันท่ี 18 สิงหาคม 2562 และไดสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท วุฒิวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแตวันท่ี 12 กรกฎาคม 2562 โดยยื่นเรื่อง
เสนอขอเพ่ิมวุฒิการศึกษาไวในทะเบียนประวัติใหงานเจาหนาท่ีของหนวยงานฯ รับเรื่องเม่ือวันท่ี 8 มกราคม 2563
โดยใหมีผลตั้งแตวันท่ี 8 มกราคม 2563 ซึ่งเปนวันท่ีงานการเจาหนาท่ีของหนวยงานฯ รับเรื่อง เนื่องจากยื่น
เรื่องเกินกวา 60 วัน นับแตวันท่ีสําเร็จการศึกษา (อัตราเงินเดือน เดือนละ 27,220 บาท เกินกวาอัตราการ
บรรจุคุณวุฒิปริญญาโท)

5. นางสาวสินีนาฏ ทรัพยแตง พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหนง
นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี S-1-2100-005 อัตราเงินเดือน เดือนละ 22,850 บาท สังกัด
งานนโยบายและนวัตกรรม สํานักงานสํานักหอสมุดกลาง สํานักหอสมุดกลาง ไดรับอนุญาตใหลาศึกษา
นอกเวลาราชการในระดับปริญญาโท สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและองคการ ณ สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร มีกําหนด 2 ป 5 เดือน 28 วัน ตั้งแตวันท่ี 3 มิถุนายน 2560 ถึงวันท่ี 31 พฤศจิกายน
2562 และไดสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท วุฒิวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและ
องคการ) เกียรตินิยม จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ตั้งแตวันท่ี 2 สิงหาคม 2562 โดยยื่นเรื่องเสนอ
ขอเพ่ิมวุฒิการศึกษาไวในทะเบียนประวัติใหหนวยงานการเจาหนาท่ีของหนวยงานฯ รับเรื่องเม่ือวันท่ี
9 มกราคม 2563 โดยใหมีผลตั้งแตวันท่ี 9 มกราคม 2563 ซึ่งเปนวันท่ีงานการเจาหนาท่ีของหนวยงานฯ
รับเรื่อง เนื่องจากยื่นเรื่องเกินกวา 60 วัน นับแตวันท่ีสําเร็จการศึกษา (อัตราเงินเดือน เดือนละ 22,850 บาท
เกินกวาอัตราแรกบรรจุคุณวุฒิปริญญาโท)

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหเพ่ิมวุฒิการศึกษาไวในทะเบียนประวัติพนักงาน
มหาวิทยาลัย จํานวน 5 ราย ตามท่ีเสนอ

ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.2 รายงานผลการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยใหดํารงตําแหนงหัวหนางาน

สรุปเรื่อง
โดยมติท่ีประชุม ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยศิลปากร ในการประชุมครั้งท่ี 1/2563 เม่ือวันท่ี

7 มกราคม 2563 มีมติแตงตั้งคณะกรรมการประเมินเพ่ือแตงตั้ง นางสาวนงคราญ สระทองหน ตําแหนง
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี S-1-0303-031 อัตราเงินเดือน 55,630 บาท สังกัดงานบริการและ
สวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา สํานักงานอธิการบดี ใหดํารงตําแหนงหัวหนางานบริการและสวัสดิการ
นักศึกษา กองกิจการนักศึกษา สํานักงานอธิการบดี นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ไดดําเนินการประเมินเสร็จเรียบรอยแลวเห็นวา นางสาวนงคราญ
สระทองหน เปนผูมีคุณสมบัติเหมาะสมท่ีจะแตงตั้งใหดํารงตําแหนงหัวหนางานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
กองกิจการนักศึกษา สํานักงานอธิการบดี
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติให นางสาวนงคราญ สระทองหน ตําแหนงนักวิชาการ
ศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี S-1-0303-031 อัตราเงินเดือน 55,630 บาท สังกัดงานบริการและสวัสดิการ
นักศึกษา กองกิจการนักศึกษา สํานักงานอธิการบดี ดํารงตําแหนงหัวหนางานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
กองกิจการนักศึกษา สํานักงานอธิการบดี

ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.3 ขออนุมัติยาย ตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย
ประเภทพนักงานประจํา ราย นายสุทธิพงศ สภาพอัตถ

สรุปเรื่อง
ตามท่ีมหาวิทยาลัยไดจัดตั้งศูนยนวัตกรรมการศึกษาแหงมหาวิทยาลัยศิลปากร สํานักงาน

อธิการบดีเปนหนวยงานในระดับกองท่ีมีหนาท่ีเฉพาะหรือตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย ประกอบกับมติท่ีประชุม
ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยศิลปากรในการประชุมครั้งท่ี 23/2562 เม่ือวันท่ี 3 ธันวาคม 2562 มีมติอนุมัติจัดสรรกรอบ
อัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหนงนักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี
S-2-0318-052 ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน (เงินรายไดสมทบ) จํานวน 1 อัตรา สังกัดศูนยนวัตกรรมการศึกษา
แหงมหาวิทยาลัยศิลปากร สํานักงานอธิการบดี นั้น

เนื่องจาก ศูนยนวัตกรรมการศึกษาแหงมหาวิทยาลัยศิลปากร สํานักงานอธิการบดี เปนหนวยงาน
สนับสนุนในการพัฒนานวัตกรรมและสื่อการสอนใหเปนมาตรฐานจึงมีความจําเปนตองการบุคคลากรท่ีมีความรู
ความสามารถ มีทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของศูนยฯ ใหเปนไปดวย
ความเรียบรอย ศูนยนวัตกรรมการศึกษาแหงมหาวิทยาลัยศิลปากร สํานักงานอธิการบดี จึงประสงคขออนุมัติ ดังนี้

1. ขออนุมัติยาย ตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือน นายสุทธิพงศ สภาพอัตถ พนักงาน
มหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา วุฒิศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการศึกษา) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร
ตําแหนงนักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ จากตําแหนงเลขท่ี S-1-0308-173 เงินเดือน 33,700 บาท สังกัด
งานจัดการศึกษา กองบริหารงานวิชาการ สํานักงานอธิการบดี เปนตําแหนงเลขท่ี S-1-0318-173 เงินเดือน
33,700 บาท ไปตั้งจายในสังกัดศูนยนวัตกรรมการศึกษาแหงมหาวิทยาลัยศิลปากร สํานักงานอธิการบดี โดยให
ไดรับเงินเดือนเทาเดิมในตําแหนงท่ีไดรับแตงตั้งและใหนับระยะเวลาการปฏิบัติงานตอเนื่องกัน

2 ขออนุมัติยาย ตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย
ตําแหนงนักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ จากตําแหนงเลขท่ี S-2-0318-052 เงินเดือน 19,500 บาท สังกัด
ศูนยนวัตกรรมการศึกษาแหงมหาวิทยาลัยศิลปากร สํานักงานอธิการบดี เปนตําแหนงเลขท่ี S-2-0308-052
เงินเดือน 19,500 บาท ไปตั้งจายในสังกัดงานจัดการศึกษา กองบริหารงานวิชาการ สํานักงานอธิการบดี

ท้ังนี้ รองอธิการบดีฝายวิชาการไดใหความเห็นชอบแลว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา
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มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมตดิังนี้
1. อนุมัติใหยาย ตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือน นายสุทธิพงศ สภาพอัตถ พนักงาน

มหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา วุฒิศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการศึกษา) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร
ตําแหนงนักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ จากตําแหนงเลขท่ี S-1-0308-173 เงินเดือน 33,700 บาท สังกัด
งานจัดการศึกษา กองบริหารงานวิชาการ สํานักงานอธิการบดี เปนตําแหนงเลขท่ี S-1-0318-173 เงินเดือน
33,700 บาท ไปตั้งจายในสังกัดศูนยนวัตกรรมการศึกษาแหงมหาวิทยาลัยศิลปากร สํานักงานอธิการบดี โดยให
ไดรับเงินเดือนเทาเดิมในตําแหนงท่ีไดรับแตงตั้งและใหนับระยะเวลาการปฏิบัติงานตอเนื่องกัน ท้ังนี้ ใหมีผล
ตั้งแตวันท่ี 1 มีนาคม 2563

2. ขออนุมัติยาย ตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย
ตําแหนงนักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ จากตําแหนงเลขท่ี S-2-0318-052 เงินเดือน 19,500 บาท สังกัด
ศูนยนวัตกรรมการศึกษาแหงมหาวิทยาลัยศิลปากร สํานักงานอธิการบดี เปนตําแหนงเลขท่ี S-2-0308-052
เงินเดือน 19,500 บาท ไปตั้งจายในสังกัดงานจัดการศึกษา กองบริหารงานวิชาการ สํานักงานอธิการบดี

ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.4 ขออนุมัติยาย ตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย
ประเภทพนักงานประจํา ราย นายสันติธร ภูริภักดี

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

คณะวิทยาการจัดการพิจารณาแลวเห็นวา เพ่ือใหเปนประโยชนตอการจัดการเรียนการสอนและ
บริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรท่ีกําหนดโดยสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม คณะวิทยาการจัดการประสงคขออนุมัติยาย ตัดโอนตําแหนง และอัตราเงินเดือน
พนักงานมหาวิทยาลัย ราย นายสันติธร ภูริภักดี ตําแหนงอาจารย วุฒิ Doctor of Philosophy (Business
Administration) International Program จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ จากตําแหนงเลขท่ี A-2-1806-007
อัตราเงินเดือน 39,390 บาท สังกัดสาขาวิชาการจัดการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ เปนตําแหนงเลขท่ี
A-2-1809-007 อัตราเงินเดือน 39,390 บาท ไปตั้งจายในสังกัดสาขาวิชาการจัดการงานนิทรรศการและงาน
อีเวนท คณะวิทยาการจัดการ โดยใหนับระยะเวลาการปฏิบัติงานตอเนื่องกัน

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา
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มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหยายตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ราย นายสันติธร ภูริภักดี ตําแหนงอาจารย วุฒิ Doctor of Philosophy (Business
Administration) International Program จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ จากตําแหนงเลขท่ี A-2-1806-007
อัตราเงินเดือน 39,390 บาท สังกัดสาขาวิชาการจัดการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ เปนตําแหนงเลขท่ี
A-2-1809-007 อัตราเงินเดือน 39,390 บาท ไปตั้งจายในสังกัดสาขาวิชาการจัดการงานนิทรรศการและ
งานอีเวนท คณะวิทยาการจัดการ โดยใหนับระยะเวลาการปฏิบัติงานตอเนื่องกัน ท้ังนี้ ใหมีผลตั้งแตวันท่ี
1 มีนาคม 2563

ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.5 ขออนุมัติเปลี่ยนช่ือตําแหนง ตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนกรอบอัตรา
วางพนักงานมหาวิทยาลัย

สรุปเรื่อง
ตามท่ีคณะอักษรศาสตร มีกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงเลขท่ี S-2-1101-002

ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 เปนตนมา นั้น เพ่ือใหการดําเนินงานในสํานักงานคณบดี คณะอักษรศาสตร
เปนไปดวยความเรียบรอย คณะอักษรศาสตรจึงประสงคขออนุมัติเปลี่ยนชื่อตําแหนง ตัดโอนตําแหนงและอัตรา
เงินเดือนกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย จากตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี
S-2-1101-002 เงินเดือน 33,100 บาท สังกัดงานบริการการศึกษา สํานักงานคณบดี คณะอักษรศาสตร เปน
ตําแหนงนักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 33,100 บาท ไปตั้งจายในสังกัดงานบริหารและธุรการ
สํานักงานคณบดี คณะอักษรศาสตร โดยมีเงื่อนไขการบรรจุคุณวุฒิปริญญาโท

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหเปลี่ยนชื่อตําแหนง ตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือน
กรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย จากตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี
S-2-1101-002 เงินเดือน 33,100 บาท สังกัดงานบริการการศึกษา สํานักงานคณบดี คณะอักษรศาสตร เปน
ตําแหนงนักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 33,100 บาท ไปตั้งจายในสังกัดงานบริหารและ
ธุรการ สํานักงานคณบดี คณะอักษรศาสตร โดยมีเงื่อนไขการบรรจุคุณวุฒิปริญญาโท

ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.6 การพิจารณารายช่ือกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ ประเภท
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก

สรุปเรื่อง
ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ี 2159/2561 ลงวันท่ี 26 ธันวาคม 2561 สั่งแตงตั้ง

คณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 2 ป ตั้งแตวันท่ี 25 มกราคม 2562 นั้น
เนื่องจาก มหาวิทยาลัยศิลปากรไดมีประกาศ เรื่อง การแบงหนวยงานภายในสวนงานของ

มหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 ฉบับลงวันท่ี 27 เมษายน 2562 ไดแบงหนวยงานภายใน
ของคณะวิทยาการจัดการ จึงมีผลใหวาระการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ
ดังกลาวสิ้นสุดลงในวันท่ี 27 เมษายน 2562 และมหาวิทยาลัยศิลปากรไดมีคําสั่ง ท่ี 2272/2562 ลงวันท่ี
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12 ธันวาคม 2562 สั่งแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ
ประเภทผูทรงคุณวุฒิภายนอก ตั้งแตวันท่ี 12 ธันวาคม 2562

บัดนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ ไดสรรหากรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ ประเภท
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกเรียบรอยแลว ไดแก นางวันเพ็ญ มังศรี และนางสาวชลลดาพร คงชื่นสิน ท้ังนี้ ตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยคณะกรรมการประจําคณะ พ.ศ. 2559 ขอ 4 กําหนดใหอธิการบดีแตงตั้งกรรมการ
ประจําคณะประเภทผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยท่ีเสนอโดยคณะและโดยความเห็นชอบของ ก.บ.ม.
จํานวน 1 – 3 คน

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบรายชื่อกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ
ประเภทผูทรงคุณวุฒิภายนอก จํานวน 2 ราย ตามท่ีเสนอ

ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.7 การแตงตั้งประธานกรรมการเลือกตั้งกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนง
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ประเภทคณาจารยประจํา และประเภทหัวหนา
ภาควิชา หัวหนาสาขาวิชาหรือหัวหนาหนวยงานท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมีฐานะ
เทียบเทาภาควิชาหรือสาขาวิชาของคณะ

สรุปเรื่อง
ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ี 996/2559 ลงวันท่ี 15 สิงหาคม 2559 สั่งแตงตั้ง

ผูชวยศาสตราจารย ดร.พีรพัฒน ยางกลาง ดํารงตําแหนงคณบดีคณะวิทยาการจัดการ โดยมีวาระการดํารง
ตําแหนง 4 ป ตั้งแตวันท่ี 9 กันยายน 2559 เปนตนมา นั้น

เนื่องจาก ผูชวยศาสตราจารย ดร.พีรพัฒน ยางกลาง จะครบวาระการดํารงตําแหนงคณบดี
คณะวิทยาการจัดการ ในวันท่ี 8 กันยายน 2563 ซึ่งขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการสรรหาคณบดี
พ.ศ. 2560 ขอ 5 กําหนดใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีกอน
วาระการดํารงตําแหนงจะสิ้นสุดลงไมนอยกวา 120 วัน ฉะนั้น จึงใหแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาผูสมควรดํารง
ตําแหนงคณบดีคณะวิทยาการจัดการ กอนวาระการดํารงตําแหนงจะสิ้นสุดลงไมนอยกวา 120 วัน ท้ังนี้
ตามขอบังคับฯ ขอ 7 กําหนดใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการ 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 หรือกรรมการสภามหาวทิยาลัย

ประเภทคณาจารยประจํา หนึ่งคน เปนกรรมการ
ใหผูอํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย หรือผูท่ีผูอํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัยมอบหมายเปน
เลขานุการ และอาจแตงตั้งผูชวยเลขานุการไดไมเกินสองคน
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และตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑและวิธีการเลือกตั้งกรรมการสรรหา
ผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดี ประเภทคณาจารยประจํา และประเภทหัวหนาภาควิชา หัวหนาสาขาวิชาหรือ
หัวหนาหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาภาควิชาหรือสาขาวิชาของคณะ พ.ศ. 2560 ขอ 5
กําหนดใหอธิการบดีแตงตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดี ประเภท
คณาจารยประจํา และประเภทหัวหนาภาควิชา หัวหนาสาขาวิชาหรือหัวหนาหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมี
ฐานะเทียบเทาภาควิชาหรือสาขาวิชาของคณะ โดยประกอบดวย

(1) คณบดีหรือหัวหนาสวนงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะซึ่งไมใชคณบดีของ
คณะ ท่ีไดรับการเสนอจาก ก.บ.ม. จํานวนหนึ่งคน เปนประธานกรรมการ

(2) รองคณบดีของคณะท่ีไดรับการเสนอชื่อจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะ จํานวน
หนึ่งคน เปนกรรมการ

(3) เลขานุการคณะ เปนกรรมการ
หากคณะไมมีผูดํารงตําแหนงเลขานุการคณะ หรือผูท่ีปฏิบัติหนาท่ีเลขานุการคณะเปน

บุคลากรสายวิชาการ ใหบุคลากรซึ่งมิใชคณาจารยประจําของคณะท่ีไดรับการเสนอชื่อจากท่ีประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ จํานวนหนึ่งคน เปนกรรมการ

(4) ใหบุคลากรสายสนับสนุนจํานวนหนึ่งคน ทําหนาท่ีเลขานุการ และจะใหมีผูชวยเลขานุการ
จากบุคลากรสายสนับสนุนดวยก็ได โดยความเห็นชอบของท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะ

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหแตงตั้ง คณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร
เปนประธานคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
ประเภทคณาจารยประจํา และประเภทหัวหนาภาควิชา

ระเบียบวาระท่ี 4.2 แผนและการติดตามผลการดําเนินงานตามแผน
ไมมี

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

รักษาความม่ันคงปลอดภัยดานสารสนเทศ

สรุปเรื่อง
ตามท่ีมหาวิทยาลัยไดออกประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติในการ

รักษาความม่ันคงปลอดภัยดานสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับลงวันท่ี 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 นั้น
ในการนี้ เพ่ือใหการกําหนดแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยดาน

สารสนเทศของมหาวิทยาลัยศิลปากร สอดคลองตามประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส เรื่อง
แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยดานสารสนเทศของหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2553
และท่ีแกไขเพ่ิมเติม อีกท้ังเปนไปตามขอ 7 ของประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติใน
การรักษาความม่ันคงปลอดภัยดานสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับลงวันท่ี 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
ซึ่งกําหนดใหมีการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติอยางนอยปละ 1 ครั้ง สํานักดิจิทัลเทคโนโลยีจึงเสนอ
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ท่ีประชุมพิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความม่ันคง
ปลอดภัยดานสารสนเทศ โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 36 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร
พ.ศ. 2559 ประกอบกับมาตรา 5 และมาตรา 7 แหงพระราชกฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการทํา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ พ.ศ. 2549 และประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส เรื่อง
แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยดานสารสนเทศของหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2553
และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ซึ่งผานการพิจารณาจากกองกฎหมายแลว

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง
นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยดานสารสนเทศ แลวใหนําเสนออธิการบดีลงนาม
ประกาศใชตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.3.2 (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา และระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ (ฉบับท่ี ..)

สรุปเรื่อง
ดวยคณะสถาปตยกรรมศาสตรประสงคขอกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา จํานวน 2 หลักสูตร คือ
1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสถาปตยกรรม (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2563)

ภาคปกติ ซึ่งอยูระหวางนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติหลักสูตร
2. หลักสูตรการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดลอมมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.

2560) ภาคปกติ ซึ่งท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 12/2560 เม่ือวันท่ี 13 ธันวาคม 2560 ไดมีมติอนุมัติให
เปดสอนหลักสูตรดังกลาว

ในการนี้ บัณฑิตวิทยาลัยจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร
วาดวยอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ (ฉบับท่ี ..)
พ.ศ. .... เพ่ือใหเปนไปตามขอ 4 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยคาธรรมเนียมในการจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 ซึ่งผานการพิจารณาจากกองกฎหมายแลว พรอมท้ังไดเสนอขอมูลหลักการและ
เหตุผลในการกําหนดคาธรรมเนียม เปรียบเทียบคาธรรมเนียมในการจัดการหลักสูตรท่ีใกลเคียงกับสถาบันอ่ืน และ
คํานวณจุดคุมทุนโดยประมาณ ตามแบบฟอรมเสนอเรื่องคาธรรมเนียมการศึกษาเพ่ือพิจารณาในคณะกรรมการ
ท่ีปรึกษาเก่ียวกับการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวย
อัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ (ฉบับท่ี ..)
พ.ศ. .... โดยใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรประสานงานกับรองอธิการบดีฝายคลังเพ่ือตรวจสอบการคํานวณ
จุดคุมทุน กอนนําเสนอคณะกรรมการท่ีปรึกษาเก่ียวกับการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย และสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป
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ระเบียบวาระท่ี 4.4 โครงสรางสวนงานและหนวยงานภายใน
ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 4.5 การบริหารการเงินและทรัพยสิน
ระเบียบวาระท่ี 4.5.1 การกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต หลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผูนําเพื่อการสื่อสารทางการเกษตร
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2563)

สรุปเรื่อง
ตามท่ีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตรประสงคกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา

ระดับปริญญาบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผูนําเพ่ือการสื่อสารทางการเกษตร
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2563) แบบเหมาจายภาคการศึกษาละ 15,000 บาท โดยใหใชกับนักศึกษาท่ีเขาศึกษา
ตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2563 เปนตนไป นั้น

เนื่องจากอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตของคณะสัตวศาสตรและ
เทคโนโลยีการเกษตรตามขอ 6.4 (1) ของขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา
ระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2558 ซึ่งตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยอัตราคาธรรมเนียมในการจัด
การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2561 ใหนํามาใชโดยอนุโลม ไดกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาไวใน
อัตราภาคการศึกษาละ 15,000 บาท สําหรับนักศึกษาปกติท่ีลงทะเบียนเรียน จํานวน 12-22 หนวยกิต แลว
ดังนั้น คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตรจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาการกําหนดอัตราคาธรรมเนียม
การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผูนําเพ่ือการสื่อสารทาง
การเกษตร (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2563) ไดแก คาบํารุงมหาวิทยาลัย คาลงทะเบียนเรียน และคาธรรมเนียม
พิเศษ

ท้ังนี้ กองกฎหมายไดมีความเห็นวา มหาวิทยาลัยสามารถใชอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา
ระดับปริญญาบัณฑิตของคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตรตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวย
อัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2558 ไดโดยไมตองออกระเบียบกําหนดอัตรา
คาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตของคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตรแตประการใด แต
มหาวิทยาลัยจะตองใหอธิการบดี โดยมติท่ีประชุม ก.บ.ม. เสนออัตราคาธรรมเนียมการศึกษา ไดแก คาบํารุง
มหาวิทยาลัย คาลงทะเบียนเรียน และคาธรรมเนียมพิเศษ ใหคณะกรรมการท่ีปรึกษาเก่ียวกับการเงินและ
ทรัพยสินของมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร
วาดวยอัตราคาธรรมเนียมในการจัดการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2561

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา
ระดับปริญญาบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผูนําเพ่ือการสื่อสารทางการเกษตร
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2563) ไดแก คาบํารุงมหาวิทยาลัย คาลงทะเบียนเรียน และคาธรรมเนียมพิเศษ แลวให
นําเสนอคณะกรรมการท่ีปรึกษาเก่ียวกับการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
ตอไป
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ระเบียบวาระท่ี 4.6 เรื่องอ่ืนๆ ตามท่ีอธิการบดีปรึกษา
ระเบียบวาระท่ี 4.6.1 การแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ประเภทคณาจารยประจํา

สรุปเรื่อง
ตามท่ีกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารยประจํา จะครบวาระการดํารงตําแหนง

ในวันท่ี 20 สิงหาคม 2563 ซึ่งเปนไปตามขอ 15 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยคุณสมบัติ
ลักษณะตองหาม หลักเกณฑและวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจํา พ.ศ. 2559
กําหนดให การนับวาระสามปของกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจํา เริ่มวาระพรอมกับ
นายกสภามหาวิทยาลัย นั้น

ในการนี้ สํานักงานสภามหาวิทยาลัยจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจํา ตามขอ 4 ของขอบังคับมหาวิทยาลัย
ศิลปากรวาดวยคุณสมบัติ ลักษณะตองหาม หลักเกณฑและวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท
คณาจารยประจํา พ.ศ. 2559 ซึ่งกําหนดใหอธิการบดีโดยความเห็นชอบของ ก.บ.ม. แตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารยประจํา ประกอบดวย

(1) ประธานสภาคณาจารยและพนักงาน เปนประธานกรรมการ
(2) ผูแทนคณะจํานวนคณะละหนึ่งคน เปนกรรมการ
(3) ผูแทนสํานักงานอธิการบดีจํานวนสามคน เปนกรรมการ
(4) เจาหนาท่ีของงานสภาคณาจารยและพนักงานจํานวนหนึ่งคน เปนกรรมการและ

เลขานุการ และอาจใหมีเจาหนาท่ีของงานสภาคณาจารยและพนักงานจํานวนหนึ่งคนเปนผูชวยเลขานุการดวยก็ได
ท้ังนี้  ตามความในขอ 14 ของขอบังคับดังกลาวไดกําหนดใหการเลือกวาระตอๆ ไป

ใหกระทําใหเสร็จสิ้นกอนกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจําชุดเดิมหมดวาระไมนอยกวา
สามสิบวัน

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการเลือกกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจํา โดยประกอบดวยผูดํารงตําแหนงและมีรายชื่อตอไปนี้

1. ประธานสภาคณาจารยและพนักงาน ประธานกรรมการ
2. รองคณบดีฝายบริหาร กรรมการ

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ
3. รองคณบดีฝายบริหาร กรรมการ

คณะสถาปตยกรรมศาสตร
4. รองคณบดีฝายศิลปวัฒนธรรมและกิจการพิเศษ กรรมการ

คณะโบราณคดี
5. รองคณบดีฝายกิจการพิเศษ กรรมการ

คณะมัณฑนศิลป
6. รองคณบดีฝายบริหารและการพัฒนา กรรมการ

คณะอักษรศาสตร
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7. รองคณบดีฝายบริหาร กรรมการ
คณะศึกษาศาสตร

8. รองคณบดีฝายบริหาร กรรมการ
คณะวิทยาศาสตร

9. รองคณบดีฝายบริหาร กรรมการ
คณะเภสัชศาสตร

10.  รองคณบดีฝายบริหาร กรรมการ
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

11. รองคณบดีฝายบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ กรรมการ
คณะดุริยางคศาสตร

12. รองคณบดีฝายบริหาร กรรมการ
คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร

13. รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา กรรมการ
คณะวิทยาการจัดการ

14. รองคณบดีฝายบริหาร กรรมการ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

15. รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติฝายวิชาการ กรรมการ
16. นางสาวรัตทิกร คงทอง กรรมการ
17. นางนิศารัตน พวงสมจิตร กรรมการ
18. นางสาวแสงจันทร คงอ่ิม กรรมการ
19. นางสาวศิริพร ภัคโภไคย กรรมการและเลขานุการ
20. นางสาวปทมาพร เกิดแจง ผูชวยเลขานุการ

และใหนําเสนออธิการบดีลงนามในคําสั่งแตงตั้งตอไป

เลิกประชุมเวลา 10.45 น.

(นางสาวเพรียว  บางเขม็ด)
ผูจดรายงานการประชุม

(นางสาวสิริวัลลิ์  พฤกษาอุดมชัย)
ผูจดรายงานการประชุม

(นางสาวเอมอร  ชีราวุฒธิพันธ)
ผูจดรายงานการประชุม

รายงานการประชุมฉบับนี้
ไดรับรองโดยไมมีการแกไข


