
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร
คร้ังที่ 4/2563

วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ 2563
ณ  หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ สํานักงานอธิการบดี  ตลิ่งชัน

…………….………………..

ผูมาประชุม
1. ผศ.ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดี ประธานกรรมการ
2. ผศ.จอมภัค คลังระหัด รองอธิการบดี เพชรบุรี 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. ผศ.ดร.นนท คุณคํ้าชู คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร กรรมการ
8. ผศ.ชวลิต ขาวเขียว คณบดีคณะโบราณคดี กรรมการ
9. อ.ดร.ธนาทร เจียรกุล คณบดีคณะมัณฑนศิลป กรรมการ

10. ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธุ คณบดีคณะศึกษาศาสตร กรรมการ
11. ผศ.วุฒิชัย เลิศสถากิจ คณบดีคณะดุริยางคศาสตร กรรมการ
12. ผศ.ณัฐพร กาญจนภูมิ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ
13. ผศ.ดร.สมพิศ ขัตติยพิกุล คณบดวีิทยาลัยนานาชาติ และรักษาการแทน กรรมการ

ผูอํานวยการศูนยอนุรักษศิลปกรรมนานาชาติ
มหาวิทยาลัยศิลปากร

14. อ.ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท ผูอํานวยการหอศิลป กรรมการ
15. อ.ดร.คุณัตว พิธพรชัยกุล ประธานสภาคณาจารยและพนักงาน กรรมการ
16. ผศ.ดร.จรุงแสง ลักษณบุญสง รองอธิการบดีฝายบริหาร กรรมการและเลขานุการ
17. นางสาวอัปสร กิจเจริญคา ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ผูชวยเลขานุการ

ผูมาประชุมผานระบบ VDO-Conference
1. ศ.ดร.คณิต เขียววิชัย รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร กรรมการ
2. รศ.ดร.พิทักษ ศิริวงศ รองอธิการบดีฝายพัฒนากิจการเพ่ือสังคม กรรมการ
3. อ.ดร.วิชิต อ่ิมอารมย รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา กรรมการ
4. รศ.ดร.จุไรรัตน นันทานิช คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ
5. ศ.ญาณวิทย กุญแจทอง คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ กรรมการ
6. ผศ.ดร.สุมาลี ลิ้มประเสริฐ คณบดีคณะอักษรศาสตร กรรมการ
7. ผศ.ดร.นรงค ฉิมพาลี คณบดีคณะวิทยาศาสตร กรรมการ
8. รศ.ดร.ธนะเศรษฐ งาวหิรัญพัฒน คณบดีคณะเภสัชศาสตร กรรมการ
9. ผศ.ดร.อรุณศรี ลีจีรจําเนียร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ

10. อ.ดร.ภวพล คงชุม คณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการ
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11. ผศ.ดร.พีรพัฒน ยางกลาง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ
12. อ.สกนธ มวงสุน รองผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลางฝายบริหาร กรรมการ

รักษาการแทนผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง
13. ผศ.ฉัตรชัย เผาทองจีน ผูอํานวยการสํานักดิจิทัลเทคโนโลยี กรรมการ
14. ผศ.ดร.ดิเรกฤทธิ์ บัวเวช ผูแทนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ กรรมการ
15. นายกฤษดา ไพรวรรณ ผูแทนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน กรรมการ

ผูเขารวมประชุม
1. รศ.ดร.ธีระวัฒน จันทึก ผูชวยอธิการบดีฝายวางแผนงบประมาณและยุทธศาสตร
2. ผศ.ดร.นพดล ชุมชอบ ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ
3. ผศ.ดร.ไพโรจน ขาวสิทธิวงษ ผูชวยอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา
4. อ.ดร.สุภาพ เกิดแสง ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาองคกร
5. ผศ.พีระพัฒน สําราญ ผูอํานวยการสถาบันศิลปสถาปตยกรรมไทยเฉลิมพระเกียรติ
6. รศ.ดร.เอกนฤน บางทาไม ผูอํานวยการศูนยนวัตกรรมการศึกษาแหงมหาวิทยาลัยศิลปากร
7. ผศ.นภนนท หอมสุด ผูอํานวยการสํานักงานจัดการทรัพยสิน มหาวิทยาลัยศิลปากร
8. นางสุมณฑา เสรีวัตตนะ ท่ีปรึกษา (หนวยงานในสํานักงานอธิการบดีดานการเงิน

การคลัง การตรวจสอบภายใน)
9. นายสหรัฐ มณีจันทร ผูอํานวยการกองกฎหมาย

10. นางอัจฉรา ทองสงโสม ผูอํานวยการกองกลาง
11. นางสุกัญญา ตอทรัพยสิน ผูอํานวยการกองทรัพยากรมนุษย
12. นางนิรบล ตนวงศ ผูชวยผูอํานวยการกองกฎหมาย
13. นางสาวนลินรัตน ปจฉิมพัทธพงษ ผูชวยผูอํานวยการกองกลาง
14. นางสาวธณิดา มหาสวัสดิ์ ผูรักษาการผูชวยผูอํานวยการกองทรัพยากรมนุษย
15. นางสาวรัตทิกร คงทอง หัวหนางานบริหารท่ัวไป กองกลาง
16. นางสาวธันยาภรณ ทองทับทิม หัวหนางานบริหารทรัพยากรมนุษย กองทรัพยากรมนุษย

ผูเขารวมประชุมผานระบบ VDO-Conference
1. อ.ดร.ปริญญา หรุนโพธิ์ ผูชวยอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ
2. อ.ดร.วรัญู พูลสวัสดิ์ ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาการศึกษา
3. ผศ.ดร.ศุภกาญจน ผาทอง ผูอํานวยการศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษาท่ัวไปและพัฒนา

การเรียนรูภาษาอังกฤษ
4. อ.ดร.ศรายุทธ แสนมี ผูอํานวยการสํานักงานบริการวิชาการ

ผูไมมาประชุม
1. อ.อํามฤทธิ์ ชูสุวรรณ รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม ติดราชการ
2. ผศ.นันทพล จั่นเงิน ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง ติดราชการ
3. อ.บุญเพชร พ่ึงยอย ผูแทนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ลากิจ
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เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
เม่ือกรรมการครบเปนองคประชุมแลว ประธานกลาวเปดประชุมและขอใหท่ีประชุมพิจารณา

เรื่องตางๆ ดังนี้

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระท่ี 1.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร

ครั้งท่ี 3/2563 เม่ือวันอังคารท่ี 4 กุมภาพันธ 2563

สรุปเรื่อง
ประธานเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ศิลปากร ครั้งท่ี 3/2563 เม่ือวันอังคารท่ี 4 กุมภาพันธ 2563

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข

ระเบียบวาระท่ี 1.2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร
ครั้งท่ี 3/2563 เม่ือวันอังคารท่ี 4 กุมภาพันธ 2563 (วาระลับ)

สรุปเรื่อง
ประธานเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ศิลปากร ครั้งท่ี 3/2563 เม่ือวันอังคารท่ี 4 กุมภาพันธ 2563 (วาระลับ)

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องแจงเพื่อทราบ
ระเบียบวาระท่ี 2.1 เรื่องท่ีประธานแจงใหทราบ

สรุปเรื่อง
ประธานไดแจงใหท่ีประชุมทราบ จํานวน 2 เรื่อง ดังนี้
1. ตามท่ีไดมีการแพรระบาดหนักของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 หรือ

โควิค-19 (COVID-19) ในประเทศจีน และอีกหลายประเทศท่ัวโลก โดยกระทรวงสาธารณสุขไดออกประกาศ
แจงเตือนใหงดหรือเลื่อนการเดินทางออกนอกประเทศท่ีไมจําเปนโดยเฉพาะประเทศญี่ปุน สิงคโปร มาเกา และ
ฮองกง เนื่องจากพบผูติดเชื้อไวรัสดังกลาวเพ่ิมข้ึนและมีระบาดในประเทศเขาสูระยะท่ี 3 หากมีความ
จําเปนตองเดินทางจะตองปองกันการติดเชื้อ และเม่ือกลับมาจะถูกคัดกรองโรคตามมาตรการและติดตามเปน
เวลา 14 วัน โดยจะตองปฏิบัติตามคําแนะนําอยางเครงครัด นั้น

ในการนี้ ประธานจึงขอความรวมมือผูบริหาร/บุคลากรงดหรือเลื่อนการเดินทางใน
สถานการณท่ีมีการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ตามประกาศแจงเตือนของกระทรวงสาธารณสุขดังกลาว

2. ตามท่ีเกิดกระแสวิพากษวิจารณถึงกรณีท่ีอาจารยมหาวิทยาลัยศิลปากรไดมีการใชวาจา
และกิริยาไมเหมาะสมดังปรากฏในสื่อสังคมออนไลน นั้น
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มหาวิทยาลัยศิลปากรโดยผูชวยอธิการบดีฝายสื่อสารองคกรจึงไดจัดทําประกาศในกรณี
ดังกลาว และอธิการบดีไดมีหนังสือแจงไปยังคณะวิชาท่ีเก่ียวของเพ่ือใหดําเนินการติดตามตรวจสอบขอเท็จจริง
โดยเร็วท่ีสุด

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระท่ี 2.2 กฎกระทรวงกําหนดพัสดุและวิธีการจัดซ้ือจัดจางพัสดุท่ีรัฐตองการสงเสริมหรือ
สนับสนุน พ.ศ. 2563

สรุปเรื่อง
ตามท่ีกฎกระทรวงกําหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจางพัสดุท่ีรัฐตองการสงเสริมหรือ

สนับสนุน พ.ศ. 2563 ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันท่ี 29 มกราคม 2563 โดยมีเหตุผลในการ
ประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากกฎกระทรวงกําหนดพัสดุท่ีรัฐตองการสงเสริมหรือสนับสนุนและ
กําหนดวิธีการจัดซื้อจัดจางพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560 มีบทบัญญัติบางประการท่ียัง
ไมครอบคลุมการจัดซื้อจัดจางในบางกรณี ทําใหเกิดขอขัดของในการปฏิบัติงาน ประกอบกับในปจจุบันมีพัสดุ
และประเภทของท่ีปรึกษาท่ีรัฐตองการสงเสริมหรือสนับสนุนเพ่ิมเติม สมควรปรับปรุงการกําหนดพัสดุท่ีรัฐ
ตองการสงเสริมหรือสนับสนุน รวมท้ังวิธีการในการจัดซื้อจัดจางพัสดุดังกลาวเสียใหมใหเหมาะสมยิ่งข้ึน นั้น

ในการนี้  เ พ่ือประโยชนในดานการบริการทางวิชาการหรือการวิจัยและพัฒนาของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร สํานักงานบริการวิชาการจึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบกฎกระทรวงกําหนดพัสดุและวิธีการ
จัดซื้อจัดจางพัสดุท่ีรัฐตองการสงเสริมหรือสนับสนุน พ.ศ. 2563

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบ ท้ังนี้ ประธานขอใหติดตามการดําเนินงานของโครงการตางๆ ใหเปนไปตาม
ขอ 31 (2) ของกฎกระทรวงกําหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจางพัสดุท่ีรัฐตองการสงเสริมหรือสนับสนุน พ.ศ.
2563 ซึ่งกําหนดใหการดําเนินงานจะตองดําเนินการโดยบุคลากรหลักของมหาวิทยาลัยของรัฐนั้นไมนอยกวา
รอยละแปดสิบของจํานวนบุคลากรท้ังหมดในโครงการ

ระเบียบวาระท่ี 2.3 รายงานผลการเขาใชงานโปรแกรมการเรียนรูภาษาอังกฤษออนไลน Speexx
ประจําเดือนธันวาคม 2562 – มกราคม 2563

สรุปเรื่อง
ตามท่ีมหาวิทยาลัยศิลปากรมีนโยบายในการพัฒนาศักยภาพทางดานภาษาอังกฤษของ

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

ในการนี้ ศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษาท่ัวไปและพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษจึงเสนอ
ท่ีประชุมเพ่ือทราบรายงานผลการเขาใชงานโปรแกรมการเรียนรูภาษาอังกฤษออนไลน Speexx ของ
มหาวิทยาลัย ประจําเดือนธันวาคม 2562 – มกราคม 2563

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบ และขอความรวมมือคณบดีคณะวิชาประชาสัมพันธเพ่ือใหอาจารยผูสอน
กําชับนักศึกษาเขาใชงานโปรแกรมการเรียนรูภาษาอังกฤษออนไลน Speexx ของมหาวิทยาลัยกอนถึง
กําหนดการทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษในรอบตอไป

ระเบียบวาระท่ี 2.4 รายงานการเงินมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

สรุปเรื่อง
ดวยกองคลังไดจัดทํารายงานผลดานการเงินและบัญชี เ พ่ือแสดงฐานะการเงินของ

มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สําหรับงวด 12 เดือน สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2562
โดยไดเปรียบเทียบกับรายงานการเงินมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ือ
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทางดานการเงิน

ท้ังนี้ การจัดทํางบการเงินนี้ไดรวมรายการทางบัญชีท่ีเกิดจากเงินงบประมาณแผนดินและเงิน
นอกงบประมาณแผนดินและเงินนอกงบประมาณท่ีมหาวิทยาลัยใชในการดําเนินงาน การบันทึกบัญชีเงิน
งบประมาณแผนดิน ท้ังในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (Government fiscal management
information system: GFMIS) และในระบบงานโปรแกรมสําเร็จรูป (MIS) สําหรับเงินนอกงบประมาณบันทึก
บัญชีตามระบบงานโปรแกรมสําเร็จรูป (MIS) และนําขอมูลทางบัญชีของเงินนอกงบประมาณบันทึกบัญชีในงบ
ทดลองตามแบบ บช.11 เขาระบบ GFMIS ตามหนังสือกรมบัญชีกลางท่ี 0423.3/ว 356 ลงวันท่ี 14 ตุลาคม
2552 เรื่อง แนวปฏิบัติในการนําขอมูลทางบัญชีเงินนอกงบประมาณของมหาวิทยาลัยเขาระบบ GFMIS สงผล
ใหรายการเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด รวมถึงรายการอ่ืนๆ เชน รายการลูกหนี้อ่ืนระยะสั้น และรายการ
เจาหนี้อ่ืนระยะสั้นเพ่ิมข้ึน

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบ
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ระเบียบวาระท่ี 2.5 แนวทางการปรับปรุงรายละเอียดประกอบคําของบประมาณโครงการพลิกโฉม
ระบบการอุดมศึกษาของประเทศไทย (Reinventing University System)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

สรุปเรื่อง
ตามท่ีมหาวิทยาลัยไดมอบหมายใหรองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนาเขารวมประชุมชี้แจง

การปรับปรุงรายละเอียดประกอบคําของบประมาณโครงการพลิกโฉมระบบการอุดมศึกษาของประเทศไทย
(Reinventing University System) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือประกอบการจัดทํางบประมาณของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามมาตรา 45(3) แหงพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา
พ.ศ. 2562 โดยมหาวิทยาลัยไดนําสงขอมูลเสนอสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม (สป.อว.) เม่ือวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2563 ซึ่ง สป.อว. ตรวจทานขอมูลจากทุกสถาบันอุดมศึกษา
พบวา ยังไมครบถวนสมบูรณ และไมนําผลการประเมินตนเองตามแตละตัวชี้วัดในกลุมท่ีมหาวิทยาลัยเลือก
มาจัดทําแผนโครงการหรือกิจกรรม รวมท้ังการจัดทําโครงการ กิจกรรม ไมมุงตอบเปาหมายของกลุมท่ี
มหาวิทยาลัยเลือกเชิงยุทธศาสตรเปนสําคัญ นั้น

ในการนี้ กองแผนงานจึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบแนวทางการปรับปรุงรายละเอียดประกอบ
คําของบประมาณโครงการพลิกโฉมระบบการอุดมศึกษาของประเทศไทย (Reinventing University System)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือใหขอมูลมีความครบถวนสมบูรณ สอดคลองกับนโยบายและแบบฟอรม
ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยมีรายละเอียดดังนี้

หัวขอ รายละเอียด เอกสารท่ีเกี่ยวของ
สแกน QR CODE

1. ใหมหาวิทยาลัยทบทวนการ
ประเมินตนเอง ตามตัวช้ีวัดของ
กระทรวง

1. ใหมหาวิทยาลัยประเมินทุกกลุม
2. พิจารณาศักยภาพของมหาวิทยาลัยวามีคะแนนสูงสุดในกลุม
ใด และมีศักยภาพสามารถพัฒนามหาวิทยาลยัในกลุมท่ีเลือก
3. ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยั ครั้งท่ี
22/2562 เมื่อวันอังคารท่ี 19 พฤศจิกายน 2562 มีมติให
มหาวิทยาลยัเลือกกลุมท่ี 1 กลุมวิจัยระดับแนวหนาของโลก
(Global and Frontier Research) เน่ืองจากผลการประเมิน
ตนเองมีผลคะแนนสูงสุดในกลุมน้ี และมหาวิทยาลัยไดรับผล
QS STARS ระดับ 4 ดาว จึงมีศักยภาพสามารถพัฒนา
มหาวิทยาลยัในระดบั QS STARS ระดับ 5 ดาว ไดในอนาคต
อันใกล

ผลการประเมิน
ตนเองของ

มหาวิทยาลยั

2. โครงการ/กิจกรรมท่ีสามารถ
นําเสนอของบประมาณในกลุมท่ี 1
กลุมวิจัยระดับแนวหนาของโลก
(Global and Frontier Research)
ตองมีความสอดคลองกับคํานิยาม
และตัวช้ีวัดของกระทรวงเทาน้ัน
และไมขอตั้งงบประมาณซ้ําใน
ชองทางอ่ืน เชน ในกองทุนวิจัย
ววน. (หากมหาวิทยาลัยตั้ง

1. มุงเนนพัฒนาศักยภาพของมหาวิทยาลัย เพ่ือความเปนเลศิ
ในระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยของไทยสามารถติดอับดับใน
เวทีระดับโลก ระดับ TOP 100 หรือ QS STARS ระดับ 5 ดาว
2. โครงการ/กิจกรรมท่ีนําเสนอ ผลลัพธท่ีไดตองชวยผลักดัน
เปาหมายของมหาวิทยาลัย โดยตองตอบตัวช้ีวัดดังน้ี
Performance
- Citation/Publication
- Academic Reputation
- Staff & Student Mobility

รายละเอียดคํา
นิยามและตัวช้ีวัด

ในแตละกลุม
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หัวขอ รายละเอียด เอกสารท่ีเกี่ยวของ
สแกน QR CODE

งบประมาณซ้ําซอนจะถูกพิจารณา
ตัดท้ังสองทาง)
ตัวอยางโครงการ/กิจกรรม ในกลุมท่ี 1
1. พัฒนาความรวมมือนานาชาติ
เชน จัดประชุมวิชาการนานาชาติ
2. การ Attract & Retain นักศึกษา
ผูเช่ียวชาญจากตางประเทศ
แลกเปลีย่นอาจารย ผูเช่ียวชาญ
นักศึกษาจากตางประเทศ พัฒนา
หลักสตูรนานาชาติ
3. Staff & Student Mobility
4. Borderless Education
5. ปรังปรุงพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการสมัยใหม /ปรับโครงสราง
องคกร เพ่ือความเปนเลิศ ในระดบั
นานาชาติ
6. พัฒนา Frontier Research
Ecosystem เชน การจัดตั้งศูนย
ความเปนเลิศนานาชาติ มีการ
Attract & Retain นักศึกษา
ผูเช่ียวชาญจากตางประเทศ

- Prize winner
Potential
- Staff/Student Ratio
- Research Funding/Faculty
- Active International Research Collaboration
- H-index Faculty

3. ทบทวนและปรับปรุงรายละเอียด
ประกอบคําของบประมาณลงใน
แบบฟอรมท่ีกระทรวงกําหนด

1. นําเสนอขอมูลใหครบถวน รายโครงการ/กิจกรรม ตอ 1
แบบฟอรม
2. การพิจารณากิจกรรมภายใตโครงการท่ีสอดคลองกับ
กิจกรรมของกระทรวง สามารถเลอืกไดมากกวา 1 กิจกรรม ตอ
1 โครงการ/กิจกรรม ในกิจกรรม 7 กิจกรรมของกระทรวง แบบฟอรมคําขอ

งบประมาณ

ท้ังนี้ ขอใหคณะวิชา/หนวยงานพิจารณาทบทวนและปรับปรุงรายละเอียดประกอบคําขอ
งบประมาณโครงการดังกลาว ใหมีความครบถวน สมบูรณ สอดคลองกับนโยบายและแบบฟอรมของ อว.
แลวสงไปยังกองแผนงานผานไปรษณียอิเล็กทรอนิกส sealim_w8@su.ac.th ภายในวันจันทรท่ี 24 กุมภาพันธ
2563 ตอไป

อนึ่ง ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาองคกรไดแจงใหท่ีประชุมทราบเพ่ิมเติมวาจะนัดประชุมหารือ
รวมกับคณะวิชา เพ่ือปรับแกไขโครงการ/กิจกรรมตามรูปแบบ และแบบฟอรมการปรับปรุงรายละเอียด
ประกอบคําของบประมาณใหมีความชัดเจนมากข้ึนและสอดคลองกับเปาหมายของโครงการ/กิจกรรม

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบ
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ระเบียบวาระท่ี 2.6 รายงานผลการคัดเลือกกลางบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
ปการศึกษา 2563

สรุปเรื่อง
ดวยท่ีประชุมสามัญท่ีประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย และสมาคมท่ีประชุมอธิการบดีแหง

ประเทศไทย ครั้งท่ี 1/2563 เม่ือวันอาทิตยท่ี 16 กุมภาพันธ 2563 ไดพิจาณาเก่ียวกับรายงานผลการคัดเลือก
กลางบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Thai University Central Admission System: TCAS)
ปการศึกษา 2563 โดยไดเปดระบบลงทะเบียนเม่ือวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2562 เปดระบบเคลียริงเฮาสรอบท่ี 1
แฟมสะสมผลงาน เม่ือวันท่ี 30-31 มกราคม 2563 และเปดระบบการสละสิทธิ์ชวงท่ี 1 วันท่ี 1-2 กุมภาพันธ
2563 พรอมกันนี้ไดดําเนินการจัดทําโครงการประชาพิจารณ TCAS ปการศึกษา 2564-2566 สําหรับรับฟง
ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของนักเรียน ครู ครูแนะแนว ผูปกครอง บุคลากรทางการศึกษา และผูมีสวนไดสวน
เสียเก่ียวกับการปรับระบบ TCAS เพ่ือใหไดระบบการคัดเลือกกลางของประเทศท่ีนําแนวคิดและขอเสนอแนะ
มาจากทุกภาคสวนอยางแทจริงและมีจํานวนมากพอ อีกท้ังไดรายงานความคืบหนาผลการคัดเลือกกลางบุคคล
เขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปการศึกษา 2563 ดังนี้

1. รายงานจํานวนผูลงทะเบียน TCAS ปการศึกษา 2563 (ขอมูลวันท่ี 6 กุมภาพันธ 2563)
2. รายงานผลการดําเนินงาน รอบท่ี 1 แฟมสะสมผลงาน
3. รายงานผลการจัดประชุมประชาพิจารณ TCAS64 – TCAS66
4. รายงานผลการตอบแบบสอบถามการประชาพิจารณ TCAS64 – TCAS66
5. ปญหาและอุปสรรคการดําเนินงาน TCAS ปการศึกษา 2563
ท้ังนี้ รองอธิการบดีฝายวิชาการไดแจงใหท่ีประชุมทราบเพ่ิมเติมวา ท่ีประชุมอธิการบดี

แหงประเทศไทย (ทปอ.) อยูระหวางดําเนินการเก่ียวกับการจัดการศึกษาระบบคลังหนวยกิต (Credit Bank)
เพ่ือเปนแนวทางการดําเนินงานระบบคลังหนวยกิตในระดับอุดมศึกษาใหเปนไปตามหลักเกณฑเดียวกัน ซึ่ง
มหาวิทยาลัยศิลปากรไดดําเนินการจัดทํา (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการจัดการศึกษาระบบ
คลังหนวยกิต พ.ศ. .... และอยูระหวางนําเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองขอกฎหมายดานวิชาการและวิจัย เพ่ือ
การขับเคลื่อนและพัฒนามหาวิทยาลัยของสภามหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระท่ี 2.7 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ทิศทางและแผนหลักสูตรมหาวิทยาลัย
ศิลปากรท่ีตอบโจทยประเทศในยุคโลกพลิกผัน”

สรุปเรื่อง
ดวยกองบริหารงานวิชาการไดกําหนดจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ทิศทาง

และแผนหลักสูตรมหาวิทยาลัยศิลปากรท่ีตอบโจทยประเทศในยุคโลกพลิกผัน” ในวันท่ี 5 มีนาคม 2563
เวลา 08.30-16.00 น. ณ หองประชุมหมอมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ อาคาร 36 ป ชั้น 2 คณะอักษรศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร เพ่ือกําหนดทิศทางการปรับปรุงหลักสูตรเดิม/จัดทํา
หลักสูตรใหมท่ีสอดรับกับยุคโลกพลิกผัน พรอมท้ังแลกเปลี่ยนประสบการณและระดมความคิดเห็นท่ีเก่ียวกับ
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แผนหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร อันจะนําไปสูการพัฒนาและขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยศิลปากร ใหมี
ชื่อเสียงดานวิชาการ ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพระดับสูงใหกับสังคม บูรณาการผลิตผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เปนท่ีพ่ึงพิงของชุมชนและทองถ่ิน และเพ่ิมขีดความสามารถ
การแขงขันของประเทศ เปนพลังพลเมืองสรางสรรคของประเทศไทยเพ่ือการพัฒนาประเทศอยางม่ันคง ม่ังค่ัง
และยั่งยืน

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ และขอเชิญผูบริหาร กรรมการสภาวิชาการ กรรมการกลั่นกรอง

หลักสูตร คณบดี และรองคณบดีทุกคณะวิชา ผูรับผิดชอบหลักสูตร เขารวมโครงการตามวัน เวลา และสถานท่ี
ดังกลาว โดยขอใหสงรายชื่อไปยังกองบริหารงานวิชาการภายในวันท่ี 25 กุมภาพันธ 2563

มติ ท่ีประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน
ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระท่ี 4.1 การบริหารงานบุคคล
ระเบียบวาระท่ี 4.1.1 การสอบแขงขัน / คัดเลือก

ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 4.1.2 การขออนุมัติบรรจุบุคคล / การโอนยาย
ระเบียบวาระท่ี 4.1.2.1 คณะวิทยาการจัดการขออนุมัติจาง นางสาววรรณวิสา ธัญญเจริญ

เพื่อบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงผูชวยสอนปฏิบัติการ

สรุปเรื่อง
ตามท่ีคณะวิทยาการจัดการมีกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงผูชวยสอน

ปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี S-2-1801-004 สังกัดงานบริหารและพัฒนาวิชาการ สํานักงานคณบดี นั้น
คณะฯ ไดดําเนินการตามข้ันตอนแลว ผูไดรับการคัดเลือกคือ นางสาววรรณวิสา ธัญญเจริญ

วุฒิบัญชีบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี คณะฯ จึงประสงคขออนุมัติจาง
นางสาววรรณวิสา ธัญญเจริญ เพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนงผูชวยสอนปฏิบัติการ ตําแหนง
เลขท่ี S-2-1801-004 อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท สังกัดงานบริหารและพัฒนาวิชาการ สํานักงาน
คณบดี คณะวิทยาการจัดการ พรอมท้ังขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังนี้

1. คณบดคีณะวิทยาการจัดการ ประธานกรรมการ
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.มนัสสนิี บุญมีศรีสงา กรรมการ
3. อาจารยบุษริน  วงศวิวัฒนา กรรมการ
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สิริชัย  ดีเลิส กรรมการ
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อิสราภรณ  ทนุผล กรรมการ
6. นางสาวศรีสกุล  พิทักษานุรัตน กรรมการ
7. นางสาววันเพ็ญ  แสงพูล เลขานุการ
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมตอินุมัติใหจาง นางสาววรรณวิสา ธัญญเจริญ เพ่ือบรรจุเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนงผูชวยสอนปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี S-2-1801-004 อัตราเงินเดือน เดือนละ
19,500 บาท สังกัดงานบริหารและพัฒนาวิชาการ สํานักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ ตั้งแตวันท่ี ก.บ.ม.
อนุมัติ แตไมกอนวันรายงานตัวเขาปฏิบัติงาน พรอมท้ังอนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลอง
ปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาว ตามรายชื่อท่ีคณะฯเสนอ ท้ังนี้ การจางครั้งแรกใหจางเปนพนักงานประจํา
สถานภาพทดลองงานมีระยะเวลาการจาง 1 ป ตั้งแตวันท่ีรายงานตัวเขาปฏิบตัิงาน

ระเบียบวาระท่ี 4.1.2.2 สํานักหอสมุดกลางขออนุมัติจาง นางสาวนภาพร แสงรวีวรรณ เพื่อบรรจุ
เปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงนักคอมพิวเตอรปฏิบัติการ

สรุปเรื่อง
ตามท่ีสํานักหอสมุดกลางมีอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงนักคอมพิวเตอร

ปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี S-1-2100-046 สังกัดงานนโยบายและนวัตกรรม สํานักงานสํานักหอสมุดกลาง นั้น
สํานักหอสมุดกลางไดดําเนินการตามข้ันตอนแลว ผูไดรับการคัดเลือกคือ นางสาวนภาพร

แสงรวีวรรณ วุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร สํานักหอสมุดกลาง
จึงประสงคขออนุมัติจาง นางสาวนภาพร แสงรวีวรรณ เพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนง
นักคอมพิวเตอรปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี S-1-2100-046 อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท สังกัด
งานนโยบายและนวัตกรรม สํานักงานสํานักหอสมุดกลาง สํานักหอสมุดกลาง พรอมท้ังขออนุมัติแตงตั้ง
คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังนี้

1. ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง ประธานกรรมการ
2. อาจารยสกนธ มวงสุน กรรมการ
3. นางอาทิตา นกอยู กรรมการ
4. นายสมภพ สุขดี กรรมการ
5. นายพรชัย กุศลพลาเลิศ กรรมการ
6. นางสาวสินีนาฎ ทรัพยแตง เลขานุการ
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหจาง นางสาวนภาพร แสงรวีวรรณ เพ่ือบรรจุเปน
พนักงานมหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนงนักคอมพิวเตอรปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี S-1-2100-046 อัตราเงินเดือน
เดือนละ 19,500 บาท สังกัดงานนโยบายและนวัตกรรม สํานักงานสํานักหอสมุดกลาง สํานักหอสมุดกลาง ตั้งแต
วันท่ี ก.บ.ม. อนุมัติ แตไมกอนวันรายงานตัวเขาปฏิบัติงาน พรอมท้ังอนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผล
การทดลองปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาว ตามรายชื่อท่ีคณะฯเสนอ ท้ังนี้ การจางครั้งแรกใหจางเปนพนักงาน
ประจําสถานภาพทดลองงานมีระยะเวลาการจาง 1 ป ตั้งแตวันท่ีรายงานตัวเขาปฏิบัติงาน
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ระเบียบวาระท่ี 4.1.2.3 คณะศึกษาศาสตรขออนุมัติจาง นายชินัณ บุญเรืองรัตน เพื่อบรรจุเปน
พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย

สรุปเรื่อง
ตามท่ีคณะศึกษาศาสตรมีอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี

A-1-1204-102 สังกัดภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว นั้น
คณะฯ ไดดําเนินการตามข้ันตอนแลว ผูไดรับการคัดเลือกคือ นายชินัณ บุญเรืองรัตน

วุฒิ Doctor of Philosophy in Developmental and Educational Psychology จาก Central China
Normal University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน คณะฯ จึงประสงคขออนุ มัติจาง นายชินัณ
บุญเรืองรัตน เพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี A-1-1204-102
อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท สังกัดภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร และตาม
หนังสือสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ท่ี อว 0224.2/7766 ลงวันท่ี
27 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง แจงผลการเทียบคุณวุฒิ โดยสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ พิจารณา
คุณวุฒิ Doctor of Philosophy in Developmental and Educational Psychology จาก Central China
Normal University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน วาเทียบเทาคุณวุฒิระดับปริญญาเอก ตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ของสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร
วิจัยและนวัตกรรม โดยมีผลการสอบคะแนนภาษาอังกฤษ TOEFL 547 คะแนน (เปนไปตามมติท่ีประชุม ก.บ.พ.
ครั้งท่ี 25/2558 เม่ือวันท่ี 29 ธันวาคม 2558 กําหนดใหมีผลการสอบคะแนนภาษาอังกฤษ TOEFL ไมต่ํากวา
500 คะแนน) พรอมท้ังขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังนี้

1. คณบดคีณะศึกษาศาสตร ประธานกรรมการ
2. หัวหนาภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว กรรมการ

คณะศึกษาศาสตร
3. อาจารย ดร.ฐิติมา เวชพงศ กรรมการ
4. ผูชวยศาสตราจารยกันยารัตน เมืองแกว กรรมการ
5. นางลลิตา  รุจจนเวท เลขานุการ
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหจาง นายชินัณ บุญเรืองรัตน เพ่ือบรรจุเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี A-1-1204-102 อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท
สังกัดภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร ตั้งแตวันท่ี ก.บ.ม. อนุมัติ แตไมกอนวันรายงานตัว
เขาปฏิบัติงาน พรอมท้ังอนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาว
ตามรายชื่อท่ีคณะฯเสนอ ท้ังนี้ การจางครั้งแรกใหจางเปนพนักงานประจําสถานภาพทดลองงานมีระยะเวลา
การจาง 1 ป ตั้งแตวันท่ีรายงานตัวเขาปฏิบัติงาน
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ระเบียบวาระท่ี 4.1.3 การประเมินการปฏิบัติงาน
ระเบียบวาระท่ี 4.1.3.1 รายงานผลการประเมินทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน

6 ราย

สรุปเรื่อง
ตามท่ีมหาวิทยาลัยศิลปากรไดมีคําสั่งบรรจุบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย โดยใหทดลอง

ปฏิบัติงานในตําแหนงเปนเวลา 6 เดือน จํานวน 6 ราย คือ
1. นายประธาน เลิศงาม วุฒิศิลปมหาบัณฑิต (ศิลปะการออกแบบ) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร

ดํารงตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี A-1-1002-007 อัตราเงินเดือน เดือนละ 26,250 บาท สังกัดภาควิชาออกแบบ
ตกแตงภายใน คณะมัณฑนศิลป ตั้งแตวันท่ี 1 สิงหาคม 2562

2. นายรัชตพงศ มะลิทอง วุฒิ Doctor of Philosophy สาขาวิชา History จาก The University
of Manchester ประเทศสหราชอาณาจักร ดํารงตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี A-1-1106-048 อัตราเงินเดือน
เดือนละ 31,500 บาท สังกัดภาควิชาประวัติศาสตร คณะอักษรศาสตร ตั้งแตวันท่ี 17 มิถุนายน 2562

3. นางสาวญาณิศา ทองฉาย วุฒิศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (อนุรักษศิลปกรรม) จากมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ดํารงตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี S-2-2001-003 อัตราเงินเดือน เดือนละ
22,750 บาท สังกัดงานบริหารท่ัวไป สํานักงานคณบดี วิทยาลัยนานาชาติ ตั้งแตวันท่ี 2 กันยายน 2562

4. นางสาวทิพวารินทร ตงตี๋ วุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จาก
มหาวิทยาลัยสยาม ดํารงตําแหนงนักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี S-2-2001-004 อัตราเงินเดือน
เดือนละ 19,500 บาท สังกัดงานบริการการศึกษาและพัฒนานักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ ตั้งแตวันท่ี
1 กรกฎาคม 2562

5. นายณภัทร จึงเกษมศักดิ์ วุฒินิติศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยรามคําแหง ดํารงตําแหนง
นิติกรปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี S-2-0301-001 อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท สังกัดกองกฎหมาย สํานักงาน
อธิการบดี ตั้งแตวันท่ี 1 กรกฎาคม 2562

6. นางสาวอริษา พิภพศิริรัตน วุฒิศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน)
จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ดํารงตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี S-2-0310-037 อัตรา
เงินเดือน เดือนละ 22,750 บาท สังกัดงานยุทธศาสตรและวิจัยสถาบัน กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี ตั้งแตวันท่ี
1 กรกฎาคม 2562

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

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบรายงานผลการประเมินทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัย จํานวน 6 ราย และใหปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาวตอไป
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ระเบียบวาระท่ี 4.1.3.2 คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตรขออนุมัติขยายระยะเวลาประเมิน
ทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย ราย นายวัชรา ปนทอง

สรุปเรื่อง
ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ี 1304/2562 ลงวันท่ี 31 กรกฎาคม 2562 สั่งจาง

นายวัชรา ปนทอง เพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี A-1-1700-043
อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท สังกัดคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร โดยใหทดลองปฏิบัติงาน
ในตําแหนงเปนเวลา 6 เดือน ตั้งแตวันท่ี 8 กรกฎาคม 2562 - 7 มกราคม 2563 พรอมท้ังแตงตั้งคณะกรรมการ
ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน นั้น

เนื่องจาก คณะฯ ประสงคขออนุมัติขยายเวลาการประเมินทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัย ราย นายวัชรา ปนทอง ตอไปอีก 4 เดือน 25 วัน ตั้งแตวันท่ี 8 กรกฎาคม 2562 – 1 มิถุนายน 2563
รวมระยะเวลาทดลองปฏิบัติงานท้ังสิ้น 10 เดือน 25 วัน โดยคณะฯ ไดชี้แจงเหตุผลและความจําเปน ตามเอกสาร
แนบวาระการประชุม

ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการบริหาร งานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.
2559 ขอ 21 (1) กําหนดใหการจางพนักงานประจําสายวิชาการและสายสนับสนุน สําหรับการจางครั้งแรกให
จางเปนพนักงานประจําสถานภาพทดลองงาน มีระยะเวลาการจางหนึ่งป โดยใหมีการประเมินผลการทดลอง
ปฏิบัติงานเปนระยะเวลาไมนอยกวาหกเดือน กรณีคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานเห็นวา
ระยะเวลาการประเมินครบกําหนดหกเดือนแลว แตจากการพิจารณาเบื้องตนเห็นวาสมควรใหมีการขยาย
ระยะเวลาประเมินทดลองปฏิบัติงานแกพนักงานมหาวิทยาลัยคนใด ใหนําเสนอขออนุมัติ ก.บ.ม. พิจารณา
การขยายระยะเวลาประเมินทดลองปฏิบัติงานดังกลาว ท้ังนี้ การขยายระยะเวลาดังกลาวเม่ือรวมกับระยะเวลา
การทดลองปฏิบัติงานครั้งแรกแลวตองไมเกินหนึ่งปนับแตวันบรรจุเขาปฏิบัติงานเปนพนักงานมหาวิทยาลัย

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหขยายเวลาการประเมินทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัย ราย นายวัชรา ปนทอง ตอไปอีก 4 เดือน 25 วัน ตั้งแตวันท่ี 8 กรกฎาคม 2562 – 1 มิถุนายน
2563 รวมระยะเวลาทดลองปฏิบัติงานท้ังสิ้น 10 เดือน 25 วัน

ระเบียบวาระท่ี 4.1.4 การขอเปลี่ยน / เพิ่มเง่ือนไขการบรรจุ
ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 4.1.5 การพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ชํานาญงาน ชํานาญงานพิเศษ ชํานาญการ
ชํานาญการพิเศษ เช่ียวชาญ เช่ียวชาญพิเศษฯ
ไมมี
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ระเบียบวาระท่ี 4.1.6 เรื่องอ่ืนๆ
ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.1 การแตงตั้งประธานกรรมการเลือกตั้งกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนง

คณบดีคณะมัณฑนศิลป ประเภทคณาจารยประจํา และประเภทหัวหนา
ภาควิชา หัวหนาสาขาวิชาหรือหัวหนาหนวยงานท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมีฐานะ
เทียบเทาภาควิชาหรือสาขาวิชาของคณะ

สรุปเรื่อง
ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ี 1354/2559 ลงวันท่ี 6 ตุลาคม 2559 สั่งแตงตั้ง อาจารย

ดร.ธนาทร เจียรกุล ดํารงตําแหนงคณบดีคณะมัณฑนศิลป โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 4 ป ตั้งแตวันท่ี
9 ตุลาคม 2559 เปนตนมา นั้น

เนื่องจาก อาจารย ดร.ธนาทร เจียรกุล จะครบวาระการดํารงตําแหนงคณบดีคณะมัณฑนศิลป
ในวันที่ 8 ตุลาคม 2563 ซึ ่งขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2560 ขอ 5
กําหนดใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีกอนวาระการดํารง
ตําแหนงจะสิ้นสุดลงไมนอยกวา 120 วัน ฉะนั้น จึงใหแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดี
คณะมัณฑนศิลปกอนวาระการดํารงตําแหนงจะสิ้นสุดลงไมนอยกวา 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

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
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(3) เลขานุการคณะ เปนกรรมการ
หากคณะไมมีผูดํารงตําแหนงเลขานุการคณะ หรือผูท่ีปฏิบัติหนาท่ีเลขานุการคณะเปน

บุคลากรสายวิชาการ ใหบุคลากรซึ่งมิใชคณาจารยประจําของคณะท่ีไดรับการเสนอชื่อจากท่ีประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ จํานวนหนึ่งคน เปนกรรมการ

(4) ใหบุคลากรสายสนับสนุนจํานวนหนึ่งคน ทําหนาท่ีเลขานุการ และจะใหมีผูชวยเลขานุการ
จากบุคลากรสายสนับสนุนดวยก็ได โดยความเห็นชอบของท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะ

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหแตงตั้ง คณบดีคณะโบราณคดี เปนประธานคณะกรรมการ
เลือกตั้งกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะมัณฑนศิลป ประเภทคณาจารยประจํา และ
ประเภทหัวหนาภาควิชา

ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.2 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดแผนระยะเวลาดําเนินงาน
เพื่อเปดใหมีการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา
สายสนับสนุน ในการเขาสูระดับตําแหนงท่ีสูงข้ึน เฉพาะระดับชํานาญงาน
และระดับชํานาญการ ป พ.ศ. 2563 (ครั้งท่ี 1)

สรุปเรื่อง
ดวยขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้งพนักงาน

มหาวิทยาลัยสายสนับสนุนใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน พ.ศ. 2562 ขอ 20 กําหนดใหการเสนอขอแตงตั้งใหพนักงาน
มหาวิทยาลัยดํารงตําแหนงสูงข้ึนเพ่ือดํารงตําแหนง ระดับชํานาญงานพิเศษ ระดับชํานาญการพิเศษ
ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ใหดําเนินการไดตอเม่ือมีจํานวนระดับตําแหนงดังกลาววางอยูและ
สวนงานโดยมติคณะกรรมการ ประจําสวนงานเห็นสมควรใหมีการคัดเลือก โดยใหเสนอ ก.บ.ม. ใหความ
เห็นชอบ ท้ังนี้ ใหดําเนินการเปดใหมีการคัดเลือกไดปละ 2 ครั้ง ตามท่ี ก.บ.ม. กําหนดแผนระยะเวลา
ดําเนินงานไวเปนการลวงหนา แลวจึงใหอธิการบดีหรือผูท่ีอธิการบดีมอบหมายประกาศกําหนดจํานวนและ
ระดับตําแหนงท่ีสมควรเปดใหมีการคัดเลือก

สวนการเสนอขอแตงตั้งใหพนักงานมหาวิทยาลัยดํารงตําแหนงสูงข้ึนเพ่ือดํารงตําแหนงระดับ
ชํานาญงาน และระดับชํานาญการ ใหสามารถดําเนินการไดในทุกตําแหนงตามรอบระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัยได
เปดใหมีการคัดเลือกตามวรรคหนึ่ง

เนื่องจากขณะนี้มหาวิทยาลัยอยูระหวางดําเนินการสรุปผลการประเมินคางานจากสวนงาน
ตางๆ เพ่ือนําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประเมินคางานของมหาวิทยาลัยและเสนอท่ีประชุม ก.บ.ม.พิจารณา
กําหนดจํานวนกรอบท่ีพึงมีเพ่ือแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัย
ประเภทพนักงานประจํา สายสนับสนุน ระดับชํานาญการ (กรณีประเภทวิชาชีพเฉพาะ) ระดับชํานาญงาน
พิเศษ ระดับชํานาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ท้ังนี้ ในสวนของพนักงานมหาวิทยาลัย
ประเภทพนักงานประจํา สายสนับสนุน ตําแหนงระดับชํานาญงานและระดับชํานาญการ ตามขอ 5 ของ
ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุนใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน พ.ศ. 2562 กําหนดจํานวนตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัยระดับปฏิบัติงาน
ระดับปฏิบัติการ ระดับชํานาญงาน และระดับชํานาญการ ใหมีไดทุกตําแหนงท่ีมีคนครองโดยไมตองมี
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การประเมินคางาน เพ่ือใหการดําเนินการเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการกําหนดระดับ
ตําแหนงและการแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน พ.ศ. 2562 กองทรัพยากรมนุษย
จึงไดจัดทํา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดแผนระยะเวลาดําเนินงานเพ่ือเปดใหมีการ
คัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายสนับสนุน ในการเขาสูระดับตําแหนงท่ีสูงข้ึน
เฉพาะระดับชํานาญงาน และระดับชํานาญการ ป พ.ศ. 2563 (ครั้งท่ี 1)

อนึ่ง ในสวนของระดับชํานาญการ (ประเภทวิชาชีพเฉพาะ) ระดับชํานาญงานพิเศษ ระดับ
ชํานาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ จะดําเนินการไดก็ตอเม่ือมหาวิทยาลัยทําการประเมิน
คางานเพ่ือกําหนดจํานวนตําแหนงท่ีพึงมีเรียบรอยแลว

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมตเิห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดแผน
ระยะเวลาดําเนินงานเพ่ือเปดใหมีการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายสนับสนุน
ในการเขาสูระดับตําแหนงท่ีสูงข้ึน เฉพาะระดับชํานาญงาน และระดับชํานาญการ ป พ.ศ. 2563 (ครั้งท่ี 1)

ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.3 รายงานผลการประเมินพนักงานมหาวิทยาลยัใหดํารงตําแหนงหัวหนางาน

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

7 มกราคม 2563 มีมติแตงตั้งคณะกรรมการประเมินเพ่ือแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยใหดํารงตําแหนง
หัวหนางาน สํานักงานคณบดี วิทยาลัยนานาชาติ จํานวน 2 ราย ดังนี้

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

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ไดดําเนินการประเมินเสร็จเรียบรอยแลวเห็นวา พนักงานมหาวิทยาลัย
ท้ัง 2 ราย ดังรายชื่อขางตน เปนผูมีคุณสมบัติเหมาะสมท่ีจะแตงตั้งใหดํารงตําแหนงหัวหนางาน สํานักงานคณบดี
วิทยาลัยนานาชาติ ดังนี้

1. แตงตั้งให นางสาวโกลัญญา สุขประสม ดํารงตําแหนงหัวหนางานบริหารท่ัวไป สํานักงาน
คณบดี วิทยาลัยนานาชาติ

2. แตงตั้งให นายประพฤติ ศิวะยิ่งสุวรรณ ดํารงตําแหนงหัวหนางานบริการการศึกษาและ
พัฒนานักศึกษา สํานักงานคณบดี วิทยาลัยนานาชาติ

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา
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มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมตดิังนี้
1. อนุมัติให นางสาวโกลัญญา สุขประสม ดํารงตําแหนงหัวหนางานบริหารท่ัวไป สํานักงาน

คณบดี วิทยาลัยนานาชาติ
2. อนุมัติให นายประพฤติ ศิวะยิ่งสุวรรณ ดํารงตําแหนงหัวหนางานบริการการศึกษาและ

พัฒนานักศึกษา สํานักงานคณบดี วิทยาลัยนานาชาติ

ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.4 ขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยใหดํารงตําแหนง
หัวหนางาน

สรุปเรื่อง
ดวย คณะอักษรศาสตร ประสงคขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการประเมินเพ่ือแตงตั้งพนักงาน

มหาวิทยาลัย ราย นางสาววรรณา วงษธง พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงนักการเงินปฏิบัติการ (รักษาการแทน
หัวหนางานบริการวิชาการและเทคโนโลยี) ตําแหนงเลขท่ี S-1-1101-505 อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,110 บาท
สังกัดงานคลังและพัสดุ สํานักงานคณบดี คณะอักษรศาสตร ใหดํารงตําแหนงหัวหนางานบริการวิชาการและ
เทคโนโลยี สํานักงานคณบดี คณะอักษรศาสตร

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

ในการนี้ กองทรัพยากรมนุษย ไดตรวจสอบคุณสมบัติ นางสาววรรณา วงษธง เรียบรอยแลว
ปรากฏวามีคุณสมบัติครบถวนตรงตามหลักเกณฑและวิธีการประเมินบุคคลเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงหัวหนา
หนวยงาน คือ ดํารงตําแหนงในสายสนับสนุน กลุมปฏิบัติการ เปนพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา
สถานภาพประจํา และมีระยะเวลาปฏิบัติงานของการเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา มาแลว
ไมนอยกวา 5 ป ท้ังนี้ นางสาววรรณา วงษธง มีผลการประเมินการปฏิบัติงานสองรอบติดตอกันไมต่ํากวาระดับดี
คือระดับดีมากท้ังสองรอบการประเมิน

อนึ่ง เม่ือ นางสาววรรณา วงษธง ผานการประเมินใหเปนผูสมควรดํารงตําแหนงหัวหนางาน
บริการวิชาการและเทคโนโลยี สํานักงานคณบดี คณะอักษรศาสตร เรียบรอยแลว เพ่ือใหสอดคลองกับภารกิจ
ท่ีไดรับมอบหมาย คณะอักษรศาสตรประสงคขออนุมัติเปลี่ยนชื่อตําแหนง และยายตัดโอนตําแหนงเลขท่ี
S-1-1101-505 จาก “ตําแหนงนักการเงินปฏิบัติการ สังกัดงานคลังและพัสดุ สํานักงานคณบดี คณะอักษรศาสตร”
เปน “ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ สังกัดงานบริการวิชาการและเทคโนโลยี สํานักงานคณบดี
คณะอักษรศาสตร”

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมตอินุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย
ราย นางสาววรรณา วงษธง ดํารงตําแหนงหัวหนางานบริการวิชาการและเทคโนโลยี สํานักงานคณบดี
คณะอักษรศาสตร โดยประกอบดวยผูมีตําแหนงและนาม ดังนี้
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1. คณบดีคณะอักษรศาสตร ประธานกรรมการ
2. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ
3. ผูอํานวยการกองบริหารงานวิชาการ กรรมการ
4. นางประภาพร  ถึกกวย เลขานุการ
ท้ังนี้ เม่ือ นางสาววรรณา วงษธง ผานการประเมินใหเปนผูสมควรดํารงตําแหนงหัวหนางาน

บริการวิชาการและเทคโนโลยี สํานักงานคณบดี คณะอักษรศาสตร เรียบรอยแลว จึงเปลี่ยนชื่อตําแหนงและ
ยายตัดโอนตําแหนงเลขท่ี S-1-1101-505 จาก “ตําแหนงนักการเงินปฏิบัติการ สังกัดงานคลังและพัสดุ
สํานักงานคณบดี คณะอักษรศาสตร” เปน “ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ สังกัดงานบริการวิชาการ
และเทคโนโลยี สํานักงานคณบดี คณะอักษรศาสตร”

ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.5 ขอมูลการเลื่อนเงินเดือนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา รอบครึ่งปแรก
ณ วันท่ี 1 เมษายน 2563

สรุปเรื่อง
ดวยกองทรัพยากรมนุษย สํานักงานอธิการบดี ไดจัดทําขอมูลขาราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษาท่ีมีตัวครอง ณ วันท่ี 1 มีนาคม 2563 เพื่อคํานวณวงเงินรอยละ 3 ในการเลื่อนเงินเดือน
สําหรับรอบครึ่งปแรก (ระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563) ณ วันท่ี 1 เมษายน2563 โดยท่ี
ประชุม ก.บ.ม มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี 4/2562 เม่ือวันท่ี 26 กุมภาพันธ 2562 มีมติดังนี้

1. ใหแบงกลุมการเลื่อนเงินเดือน ดังนี้
(1) กลุมผูดํารงตําแหนงสายวิชาการ ไดแก ตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย

รองศาสตราจารย และศาสตราจารย
(2) กลุมอํานวยการ และกลุมสายสนับสนุน

2. กําหนดการบริหารวงเงินเพ่ือการเลื่อนเงินเดือนไวดังนี้
(1) อธิการบดีเปนผูบริหารวงเงินเพ่ือการเลื่อนเงินเดือนขาราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษาท้ังหมดของมหาวิทยาลัยศิลปากร
(2) หัวหนาสวนงานตนสังกัด ไดแก คณบดี และหัวหนาสวนงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืน

ท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ รวมท้ังรองอธิการบดีท่ีดูแลรับผิดชอบหนวยงานท่ีไดรับมอบหมาย แลวแตกรณี
เปนผูบริหารวงเงินเพ่ือการเลื่อนเงินเดือนแตละกลุม ตาม 1 (1) และ 1 (2)

ท้ังนี้ การเลื่อนเงินเดือนดังกลาว ใหเลื่อนไดภายในวงเงินของแตละกลุม โดยไมใหใชวงเงินเพ่ือ
เลื่อนเงินเดือนขามกลุม

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหเห็นชอบขอมูลและแผนปฏิบัติงานการเลื่อนเงินเดือน
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา รอบครึ่งปแรก ณ วันท่ี 1 เมษายน 2563 และจะไดแจงใหคณะวิชา/
หนวยงาน เพ่ือใชในการกรอกขอมูลเพ่ือการเลื่อนเงินเดือนใหเปนไปตามแผนในเดือนมีนาคม 2563 ตอไป
โดยคณะกรรมการกลั่นกรองฯ พิจารณาผลการประเมินฯ ท้ังหมด ภายในสัปดาหท่ี 3 - 4 ของเดือน
มีนาคม 2563
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ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.6 ขอมูลการเลื่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย รอบครึ่งปแรก ณ วันท่ี
1 เมษายน 2563

สรุปเรื่อง
ดวยกองทรัพยากรมนุษย สํานักงานอธิการบดี ไดจัดทําขอมูลพนักงานมหาวิทยาลัย

ที่มีต ัวครอง ณ วันที่ 1 มีนาคม 2563 เพื ่อคํานวณวงเงินรอยละ 2 ในการ เลื ่อนเง ินเดือนพนักงาน
มหาวิทยาลัย สําหร ับรอบครึ ่งป แรก (ระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563) ณ วันท่ี
1 เมษายน 2563 โดยท่ีประชุม ก.บ.ม. มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี 4/2562 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ
2562 มีมติดังนี้

1. กําหนดหลักเกณฑการใชวงเงินในสวนที่ไมเกินรอยละ 0.03  ซึ ่งอยู ในอํานาจของ
อธิการบดี และในสวนไมเกินรอยละ 0.10 ซึ่งอยูในอํานาจของคณบดีหรือหัวหนาหนวยงานท่ีเทียบเทาคณะ

2. ใหแบงกลุมการเลื่อนเงินเดือน ดังนี้
(1) กลุมผูดํารงตําแหนงสายวิชาการ ไดแก ตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย

รองศาสตราจารย และศาสตราจารย
(2) กลุมอํานวยการและกลุมสายสนับสนุน

3. กําหนดการบริหารวงเงินเพ่ือการเลื่อนเงินเดือนไวดังนี้
(1) หัวหนาสวนงานตนสังกัด ไดแก คณบดี และหัวหนาสวนงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมี

ฐานะเทียบเทาคณะ รวมท้ังรองอธิการบดีท่ีดูแลรับผิดชอบหนวยงานท่ีไดรับมอบหมาย แลวแตกรณี
เปนผูบริหารวงเงินเพ่ือการเลื่อนเงินเดือนแตละกลุมของหนวยงาน ตาม 2 (1) และ 2 (2)

ท้ังนี้ การเลื่อนเงินเดือนดังกลาว ใหเลื่อนไดภายในวงเงินของแตละกลุม โดยไมใหใชวงเงินเพ่ือ
เลื่อนเงินเดือนขามกลุม

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบขอมูลและแผนปฏิบัติงานการเลื่อนเงินเดือนพนักงาน
มหาวิทยาลัย รอบครึ่งปแรก ณ วันท่ี 1 เมษายน 2563 และจะไดแจงให คณะวิชา/หนวยงาน เพ่ือใชในการ
กรอกขอมูลเพ่ือการเลื่อนเงินเดือนใหเปนไปตามแผนในเดือนมีนาคม 2563 ตอไป โดยคณะกรรมการกลั่นกรองฯ
พิจารณาผลการประเมินฯ ท้ังหมด ภายในสัปดาหท่ี 3 - 4 ของเดือนมีนาคม 2563

ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.7 การเลื่อนคาจางพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานช่ัวคราว รอบครึ่งปแรก
ณ วันท่ี 1 เมษายน 2563

สรุปเรื่อง
เพ่ือใหการดําเนินการเปนไปตามขอ 4 ขอ 5 ขอ 6 ขอ 7 และขอ 8 ของขอบังคับมหาวิทยาลัย

ศิลปากรวาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเงื ่อนไขการเลื ่อนเงินเดือน พ.ศ. 2559 กองทรัพยากรมนุษย
สํานักงานอธิการบดี จึงไดดําเนินการ จัดทําขอมูลพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานชั่วคราว
ท่ีมีคนครอง ณ วันท่ี 1 มีนาคม 2563 เพ่ือคํานวณวงเงินรอยละ 3 ในการเลื่อนคาจางพนักงานมหาวิทยาลัย
ประเภทพนักงานชั่วคราว สําหรับรอบครึ่งปแรก (ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563)
ณ วันท่ี 1 เมษายน 2563
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบขอมูลและแผนปฏิบัติงานการเลื่อนคาจางสําหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานชั่วคราว รอบครึ่งปแรก ณ วันท่ี 1 เมษายน 2563 และจะไดแจงให
คณะวิชา/หนวยงาน เพ่ือใชในการกรอกขอมูลเพ่ือการเลื่อนเงินเดือนใหเปนไปตามแผนในเดือนมีนาคม 2563
ตอไป โดยคณะกรรมการกลั่นกรองฯ พิจารณาผลการประเมินฯ ท้ังหมด ภายในสัปดาหท่ี 3 - 4 ของเดือน
มีนาคม 2563

ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.8 การเลื่อนข้ันคาจางลูกจางประจํา ครึ่งปแรก ณ วันท่ี 1 เมษายน 2563

สรุปเรื่อง
กองทรัพยากรมนุษย สํานักงานอธิการบดี  ไดสํารวจจํานวนลูกจางประจําที่มีตัวครองอยู

ณ วันท่ี 1 มีนาคม 2563 เพ่ือเลื่อนข้ันคาจางประจํา ครึ่งปแรก ณ วันท่ี 1 เมษายน 2563 โดยไดคํานวณ
จํานวนโควตาการเลื่อนข้ันคาจางประจําหนึ่งข้ัน (1 ข้ัน)  สําหรับผูมีผลงานและผลสัมฤทธิ์ดีเดนไมเกินรอยละ 15

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมตดิังนี้
1. อนุมัติจํานวนโควตาเพ่ือเลื่อนข้ันคาจางลูกจางประจํา ครึ่งปแรก ณ วันท่ี 1 เมษายน

2563 ตามท่ีเสนอ
2. เห็นชอบแผนกําหนดระยะเวลาการดําเนินงานการเลื่อนข้ันคาจางลูกจางประจําครึ่งปแรก

ณ วันท่ี 1 เมษายน 2563 ตามท่ีเสนอ โดยใหคณะวิชา/หนวยงาน เสนอรายชื่อผูสมควรไดรับการพิจารณา
เลื่อนข้ันคาจาง ภายในวันท่ี 10 มีนาคม 2563

ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.9 การเลื่อนคาจางลูกจางมหาวิทยาลัย รอบครึ่งปแรก ณ วันท่ี 1 เมษายน 2563

สรุปเรื่อง
ตามขอ 7 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการบริหารงานบุคคลลูกจาง

มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 และขอ 6 ขอ 7 ขอ 8 ขอ 9 และขอ 18 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวา
ดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนคาจางลูกจางมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 กําหนดหลักเกณฑ
วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนคาจางลูกจางมหาวิทยาลัย นั้น

ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินการเปนไปตามขอบังคับดังกลาวขางตน กองทรัพยากรมนุษย
สํานักงานอธิการบดี จึงไดดําเนินการจัดทําขอมูลลูกจางมหาวิทยาลัย ประเภทลูกจางประจํา และลูกจาง
มหาวิทยาลัย ประเภทลูกจางชั่วคราว ที่มีคนครอง ณ วันที่ 1 มีนาคม 2563 เพื่อคํานวณวงเงินรอยละ 3
ในการเลื่อนคาจางลูกจางมหาวิทยาลัย สําหรับรอบครึ่งปแรก (ระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563)
ณ วันท่ี 1 เมษายน 2563
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบขอมูลและแผนปฏิบัติงานการเลื่อนคาจางสําหรับลูกจาง
มหาวิทยาลัย รอบครึ่งปแรก ณ วันท่ี 1 เมษายน 2563 และจะไดแจงให คณะวิชา/หนวยงาน เพ่ือใชในการ
กรอกขอมูลเพ่ือการเลื่อนเงินเดือนใหเปนไปตามแผนในเดือนมีนาคม 2563 ตอไป โดยคณะกรรมการ
กลั่นกรองฯ พิจารณาผลการประเมินฯ ท้ังหมด ภายในสัปดาหท่ี 3 - 4 ของเดือนมีนาคม 2563

ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.10 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดหลักเกณฑและอัตรารอยละ
ของฐานในการคํานวณเรื่องเพื่อเลื่อนคาจางสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
ประเภทพนักงานช่ัวคราว สําหรับรอบการประเมินเรื่องครึ่งปแรก (1 ตุลาคม
2562 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2563) เพื่อการเลื่อนคาจาง ณ วันท่ี 1 เมษายน 2563

สรุปเรื่อง
ตามความในขอ 4 ขอ 5 ขอ 6 ขอ 7 และขอ 8 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวย

หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. 2559 กําหนดใหหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการ
เลื่อนคาจางพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานชั่วคราว ใหเปนไปตามท่ี ก.บ.ม. กําหนด นั้น

ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินการเปนไปตามขอบังคับดังกลาวขางตน จึงไดดําเนินการจัดทํา (ราง)
ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดหลักเกณฑและอัตรารอยละของฐานในการคํานวณเพ่ือเลื่อน
คาจางสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานชั ่วคราว สําหรับรอบการประเมินครึ ่งปแรก
(1 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2563) เพ่ือการเลื่อนคาจาง ณ วันท่ี 1 เมษายน 2563

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนด
หลักเกณฑและอัตรารอยละของฐานในการคํานวณเพ่ือเลื่อนคาจางสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท
พนักงานชั่วคราว สําหรับรอบการประเมินครึ่งปแรก (1 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2563) เพ่ือเลื่อน
คาจาง ณ วันท่ี 1 เมษายน 2563

ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.11 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดหลักเกณฑและอัตรา
รอยละของฐานในการคํานวณ เรื่องเพื่อเลื่อนคาจางสําหรับลูกจาง
มหาวิทยาลัย สําหรับรอบการประเมินครึ่งปแรก (1 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี
31 มีนาคม 2563) เพื่อการเลื่อนคาจาง ณ วันท่ี 1 เมษายน 2563

สรุปเรื่อง
ตามความในขอ 6 ขอ 7 ขอ 8 ขอ 9 และขอ 18 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวา

ดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนคาจางลูกจางมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 และขอ 7 ของขอบังคับ
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มหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการบริหารงานบุคคลลูกจางมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 กําหนดใหหลักเกณฑ
วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนคาจางลูกจางมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามประกาศท่ี ก.บ.ม. กําหนด นั้น

ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินการเปนไปตามขอบังคับดังกลาวขางตน จึงไดดําเนินการจัดทํา (ราง)
ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดหลักเกณฑและอัตรารอยละของฐานในการคํานวณเพ่ือเลื่อน
คาจางสําหรับลูกจางมหาวิทยาลัย สําหรับรอบการประเมินครึ่งปแรก (1 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม
2563) เพ่ือการเลื่อนคาจาง ณ วันท่ี 1 เมษายน 2563

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนด
หลักเกณฑและอัตรารอยละของฐานในการคํานวณเพ่ือเลื่อนคาจางสําหรับลูกจางมหาวิทยาลัย สําหรับรอบ
การประเมินครึ่งปแรก (1 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2563) เพ่ือเลื่อนคาจาง ณ วันท่ี 1 เมษายน 2563

ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.12 ขออนุมัติจัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา
สายสนับสนุน จํานวน 2 อัตรา ซ่ึงจางดวยเงินงบประมาณรายได

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
27 อัตรา ท้ังนี้ การทดแทนอัตราเกษียณดังกลาว เปนการทดแทนการเกษียณจนถึงสิ้นปงบประมาณ พ.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 ครั้งท่ี 24/2562 เม่ือวันท่ี 17 ธันวาคม 2562 มีมติอนุมัติใหจัดสรรกรอบอัตราพนักงาน
มหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายสนับสนุน จํานวน 1 อัตรา ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน
(เงินรายไดสมทบ) ใหคณะวิชา/สวนงาน และครั้งท่ี 1/2563 เม่ือวันท่ี 7 มกราคม 2563 มีมติอนุมัติใหจัดสรรกรอบ
อัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายวิชาการ จํานวน 3 อัตรา และสายสนับสนุน จํานวน
1 อัตรา ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน (เงินรายไดสมทบ) ใหคณะวิชา/สวนงาน ฉะนั้น จึงเหลือกรอบฯ
สายวิชาการ จํานวน 27 อัตรา และสายสนับสนุน จํานวน 14 อัตรา นั้น

ในการนี้ คณะดุริยางคศาสตรประสงคขออนุมัตจิัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท
พนักงานประจํา สายสนับสนุน จํานวน 2 อัตรา โดยจะเบิกจายจากเงินงบประมาณเงินรายไดของ
คณะดุริยางคศาสตร ดังนี้
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1. ตําแหนงผูชวยสอนปฏิบัติการ วุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือน 19,500 บาท จํานวน 1 อัตรา
2. ตําแหนงผูชวยสอนปฏิบัติการ วุฒิปริญญาโท อัตราเงินเดือน 22,750 บาท จํานวน 1 อัตรา
โดยแสดงเหตุผลและความจําเปน เนื่องจาก หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี

เชิงพาณิชย มีจํานวนอาจารยและผูเชี่ยวชาญดานการบันทึกเสียงไมเพียงพอตอการดําเนินการจัดโครงการและ
กิจกรรมตางๆ ในการใหบริการหองแสดงดนตรี และบริการบันทึกเสียงเปนจํานวนมาก จึงประสงคขอรับจัดสรร
กรอบอัตราดังกลาว โดยมีภาระงานรับผิดชอบตามท่ีไดรับมอบหมายดังนี้

1) รับผิดชอบงานสอนวิชาปฏิบัติการผูผลิต
2) รับผิดชอบงานสอนพ้ืนฐานโปรแกรม Logic, Pro Tools, Sebelius
3) ดูแลโครงการพิเศษ Special Project (Song Writing)
4) โครงการพิเศษ Special Project (Campaign)
5) ดูแลงานบริการบันทึกเสียงของคณะ
6) สอนปรับพ้ืนฐานนักศึกษาใหม
7) อนุกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือกเขาศึกษาฯ
8) ดูแลและควบคุมหองบันทึกเสียง (3 หอง ไดแก หองอัด A,B ชั้น 3 หองอัด C ชั้น 6 อาคาร

คณะฯ และหองศูนยคอมฯ ชั้น 3 อาคารสํานักงานอธิการบดี)
9) ดูแลอุปกรณและความเรียบรอยการใชงานหอแสดงดนตรีศาสตราจารยตรึงใจ บูรณสมภพ
10) ภาระงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหจัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท
พนักงานประจํา สายสนับสนุน ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณรายได จํานวน 2 อัตรา ดังนี้

1. ตําแหน ง เลข ท่ี S-2-1601-006 ตํ าแหนงผู ช วยสอนปฏิบัติการ วุฒิปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน 19,500 บาท สังกัดงานบริหารและพัฒนาวิชาการ สํานักงานคณบดี คณะดุริยางคศาสตร

2. ตํ าแหน ง เลข ท่ี S-2-1601-007 ตํ าแหน งผู ช วยสอนปฏิบัติ การ วุฒิปริญญาโท
อัตราเงินเดือน 22,750 บาท สังกัดงานบริหารและพัฒนาวิชาการ สํานักงานคณบดี คณะดุริยางคศาสตร

ระเบียบวาระท่ี 4.2 แผนและการติดตามผลการดําเนินงานตามแผน
ระเบียบวาระท่ี 4.2.1 หลักเกณฑและปฏิทินการจัดทํางบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม)

สรุปเรื่อง
ตามมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 9/2562 เม่ือวันพุธท่ี 11 กันยายน 2562 ไดอนุมัติ

งบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกอบกับขอ 21 ของขอบังคับ
มหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการบริหารการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 ไดกําหนดวา ใน
การจัดทํางบประมาณ ใหแสดงประมาณการรายรับและรายจายตามโครงสรางแผนงานท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด
ในระบบงบประมาณตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยท่ีสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการประจําป
ในระหวางปงบประมาณหากมหาวิทยาลัยมีรายไดหรือรายจายเปลี่ยนแปลง หรือจําเปนตองปรับปรุง
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งบประมาณ ใหมหาวิทยาลัยเสนองบประมาณเพ่ิมเติมระหวางปไดตามความจําเปน สวนงานท่ีมีเงินสะสม
สามารถนําเงินสะสมท่ีมีอยูจริง เพ่ือใชตั้งงบประมาณรายจายตามหลักเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด นั้น

ในการนี้ เพ่ือใหสอดคลองตามขอบังคับดังกลาว กองแผนงานจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา
หลักเกณฑและปฏิทินการจัดทํางบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เพ่ิมเติม)
ดังนี้

1. วงเงินคําของบประมาณรายจายจากเงินรายไดเพ่ิมเติม ตองเปนเงินรายไดหรือเงินสะสมท่ี
มีอยูจริง

2. โครงการท่ีขอตั้งงบประมาณเพ่ิมเติม ตองเปนงาน/โครงการตามภารกิจเชิงนโยบาย
ท่ีสอดคลองตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562-2566

3. กรณีเปนงาน/โครงการตามภารกิจประจํา ตองชี้แจงเหตุผลความจําเปน ท้ังนี้
มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาไมเห็นชอบใหดําเนินการได หากคณะวิชา/หนวยงานไมสามารถชี้แจงเหตุผลความ
จําเปนท่ีเหมาะสม ยกเวนการตั้งงบประมาณรายจายเพ่ือชําระหนี้ หรือชําระเงินคงคางใหกับหนวยงานอ่ืนๆ

ปฏิทินการจัดทํางบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เพ่ิมเติม)

วัน-เดือน-ป ข้ันตอนกิจกรรม
18 กุมภาพันธ 2563 เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาหลักเกณฑและ

ปฏิทินการดําเนินงาน
21 กุมภาพันธ 2563 แจงคณะวิชา/หนวยงาน จัดทําคําของบประมาณรายจายจากเงินรายได

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ิมเติม และจัดทําคําขอผานระบบ MIS
งบประมาณ

24–28 กุมภาพันธ 2563 คณะวิชา/หนวยงาน จัดทําคําของบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ิมเติม และจัดทําคําขอผานระบบ MIS งบประมาณ

มีนาคม 2563 เสนอคณะกรรมการท่ีปรึกษาเก่ียวกับการเงินและทรัพยสินมหาวิทยาลัย
ศิลปากร เพ่ือพิจารณาคําของบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ิมเติม

เมษายน 2563 เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจายจากเงินรายได
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ิมเติม

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบหลักเกณฑและปฏิทินการจัดทํางบประมาณ
รายจายจากเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เพ่ิมเติม) ตามท่ีกองแผนงานเสนอ
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ระเบียบวาระท่ี 4.2.2 ขอปรับแผนอัตรากําลังมหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 4 ป พ.ศ. 2563 – 2566

สรุปเรื่อง
ตามขอบั ง คับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาด วยแผนอัตรากําลั งบุคลากร การกําหนด

กรอบอัตรากําลังบุคลากร และบริหารกรอบอัตรากําลัง พ.ศ. 2561 กําหนดใหมหาวิทยาลัยจัดทําแผน
อัตรากําลังมหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือใชควบคุม กํากับ ติดตามและบริหารงานบุคลากรของมหาวิทยาลัยใหมี
ประสิทธิภาพนั้น และท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย ไดเห็นชอบแผนอัตรากําลังมหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 4 ป
พ.ศ. 2563 – 2566 ในการประชุมครั้งท่ี 9 /2562 เม่ือวันท่ี 11 กันยายน พ.ศ. 2562 ดังความละเอียดแจงแลว นั้น

ท้ังนี้ เพ่ือใหแผนอัตรากําลังสอดคลองกับบริบทปจจุบัน  มหาวิทยาลัยจึงมีนโยบายให
คณะวิชาทบทวนแผนอัตรากําลังฯ โดยไมสงผลกระทบกับกรอบแผนอัตรากําลังในภาพรวมท้ังระดับคณะวิชา
และมหาวิทยาลัย ซึ่งใหคณะวิชาพิจารณาการปรับแผนอัตรากําลังฯ สําหรับกรณีการขอตออายุบุคลากร
สายวิชาการท่ีเขาหลักเกณฑตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2564  มีคณะวิชาแสดง
ความประสงคขอปรับแผนอัตรากําลังฯ จํานวน 3 คณะวิชา ตามตารางท่ี 1

ตารางที่ 1 แสดงคณะวชิาที่ขอปรับแผนอัตรากําลังมหาวิทยาลยัศิลปากร ระยะ 4 ป พ.ศ. 2563 – 2566
เพื่อรองรับบุคลากรสายวชิาการที่ขอตออายุราชการ ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2564

คณะวิชา บุคลากรสายวิชาที่คณะวิชามีความประสงคขอตออายุราชการ
(1) ศึกษาศาสตร ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรกาญจน สุขสดเขียว สังกัดภาควิชาการบริหารการศึกษา

(อยูระหวางการพิจารณาเพื่อขอตําแหนงรองศาสตราจารย)
(2) มัณฑนศิลป รองศาสตราจารย ดร. ร.ต.อ.อนุชา  แพงเกษร สังกัดภาควิชาออกแบบตกแตงภายใน

(อยูระหวางการพิจารณาเพื่อขอตําแหนงศาสตราจารย)
(3) วิทยาศาสตร รองศาสตราจารย ดร.สบืสกุล อยูยืนยง สงักัดภาควิชาคณิตศาสตร

นอกจากนี้ คณะวิทยาศาสตรประสงคขอปรับแผนอัตรากําลังฯ สําหรับปงบประมาณ พ.ศ.
2565-2566 เพ่ือรองรับการตอเวลาราชการสําหรับบุคลากรสายวิชาการตามหลักเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด
ดังนี้

- ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 จํานวน 1 อัตรา คือ รองศาสตราจารย ดร.มยุวา  ยงทรัพยอนันต
สังกัดภาควิชาชีววิทยา โดยเปลี่ยนจากเหตุผลเดิมเพ่ือทดแทนอัตราเกษียณ

- ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 จํานวน 1 อัตรา คือ รองศาสตราจารย ดร.มัลลิกา ปญญาคะโป
สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม โดยเปลี่ยนจากเหตุผลเดิมเพ่ือทดแทนอัตราเกษียณ

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหปรับแผนอัตรากําลังมหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 4 ป
พ.ศ. 2563 – 2566 เพ่ือรองรับบุคลากรสายวิชาท่ีขอตออายุราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ตามท่ีเสนอ ท้ังนี้ ใหคณะวิชา/หนวยงาน พิจารณาการขอตออายุราชการของบุคลากรลวงหนา เพ่ือใหเปนไป
ตามแผนอัตรากําลังมหาวิทยาลัยศิลปากร
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ระเบียบวาระท่ี 4.3 ขอบังคับ / ระเบียบ / ประกาศ
ระเบียบวาระท่ี 4.3.1 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ อัตราเรียกเก็บเงิน

คาบริการ และอัตราคาใชจายในการใหบริการสระวายน้ําของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร พ.ศ. ....

สรุปเรื่อง
ตามท่ีกองกิจการนักศึกษาประสงคกําหนดหลักเกณฑ อัตราเรียกเก็บเงินคาบริการ และอัตรา

คาใชจายในการใหบริการทางวิชาการเพ่ือการใชสระวายน้ําของมหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งการใหมีบริการ
วิชาการเก่ียวกับการใหบริการสระวายน้ําเปนการใหสวัสดิการหรือบริการแกนักเรียน นักศึกษา และ
ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย รวมท้ังเพ่ือเปนการจัดหาประโยชนจากการใชสระวายน้ําโดยใหบริการแก
บุคคลภายนอก นั้น

ในการนี้ เพ่ือใหเปนไปตามความในขอ 16 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการ
บริหารการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 และขอ 13 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวย
การใหบริการทางวิชาการแกสังคม พ.ศ. 2560 กองกิจการนักศึกษาจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา (ราง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ อัตราเรียกเก็บเงินคาบริการ และอัตราคาใชจายในการใหบริการ
สระวายน้ําของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. .... โดยผานการพิจารณาจากกองกฎหมายแลว และไดจัดทําโครงการ
บริหารจัดการสระวายน้ํามหาวิทยาลัยศิลปากรเพ่ือใชประกอบการพิจารณามาดวยแลว

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง
หลักเกณฑ อัตราเรียกเก็บเงินคาบริการ และอัตราคาใชจายในการใหบริการสระวายน้ําของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร พ.ศ. .... แลวใหนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.3.2 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ อัตราจาย
เง่ือนไข และวิธีการจายคาใชจายในการบริการทางวิชาการและการจัดสรร
รายไดบริการทางวิชาการแกสังคมในสวนของคณะอักษรศาสตร

สรุปเรื่อง
ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 17/2561 เม่ือวันท่ี 28

สิงหาคม 2561 ไดใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ อัตราจาย
เงื่อนไข และวิธีการจายคาใชจายในการบริการทางวิชาการและการจัดสรรรายไดบริการทางวิชาการแกสังคม
ในสวนของคณะอักษรศาสตร และใหนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป นั้น

เนื่องจากคณะอักษรศาสตรประสงคปรับปรุงหลักเกณฑ อัตราจาย เงื่อนไข และวิธีการ
จายคาใชจายในการบริการทางวิชาการและการจัดสรรรายไดบริการทางวิชาการแกสังคมในสวนของ
คณะอักษรศาสตร ซึ่งเปนไปตามความในขอ 13 และขอ 14 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการ
ใหบริการทางวิชาการแกสังคม พ.ศ. 2560 คณะอักษรศาสตรจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา (ราง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ อัตราจาย เงื่อนไข และวิธีการจายคาใชจายในการบริการทาง
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วิชาการและการจัดสรรรายไดบริการทางวิชาการแกสังคมในสวนของคณะอักษรศาสตร โดยใหใชบังคับตั้งแต
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เปนตนไป ซึ่งผานการพิจารณาจากกองกฎหมายแลว

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง
กําหนดหลักเกณฑ อัตราจาย เงื่อนไข และวิธีการจายคาใชจายในการบริการทางวิชาการและการจัดสรรรายได
บริการทางวิชาการแกสังคมในสวนของคณะอักษรศาสตร แลวใหนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.3.3 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง อัตราคาบริการทางวิชาการของ
สํานักดิจิทัลเทคโนโลยี และ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การ
จัดสรรรายไดคาบริการทางวิชาการ โครงการบริการทางวิชาการแกสังคม
ของสํานักดิจิทัลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศิลปากร

สรุปเรื่อง
ตามท่ีสํานักดิจิทัลเทคโนโลยีประสงคกําหนดอัตราคาบริการทางวิชาการในสวนของ

สํานักดิจิทัลเทคโนโลยี และการจัดสรรรายไดคาบริการทางวิชาการ โครงการบริการทางวิชาการแกสังคม นั้น
ในการนี้ สํานักดิจิทัลเทคโนโลยีจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัย

ศิลปากร จํานวน 2 ฉบับ โดยผานการพิจารณาจากกองกฎหมายแลว ดังนี้
1. (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง อัตราคาบริการทางวิชาการของสํานักดิจิทัล

เทคโนโลยี โดยอาศัยอํานาจตามความในขอ 16 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการบริหารการเงิน
และทรัพยสินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 ประกอบกับขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการใหบริการ
ทางวิชาการแกสังคม พ.ศ. 2560

2. (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การจัดสรรรายไดคาบริการทางวิชาการ
โครงการบริการทางวิชาการแกสังคม ของสํานักดิจิทัลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยอาศัยอํานาจตาม
ความในขอ 14 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการใหบริการทางวิชาการแกสังคม พ.ศ. 2560

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมตใิหความเห็นชอบ ดังนี้
1. (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง อัตราคาบริการทางวิชาการของสํานักดิจิทัล

เทคโนโลยี โดยใหกองกฎหมายปรับแกไขเพ่ิมเติมในสวนของอํานาจในการพิจารณาลดหรืองดอัตราคาบริการ
ทางวิชาการของสํานักดิจิทัลเทคโนโลยีไดตามความจําเปนและเหมาะสม

2. (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การจัดสรรรายไดคาบริการทางวิชาการ
โครงการบริการทางวิชาการแกสังคม ของสํานักดิจิทัลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศิลปากร

แลวใหนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป
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ระเบียบวาระท่ี 4.3.4 (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการบริหารจัดการทรัพยสินทาง
ปญญาของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ....

สรุปเรื่อง
ตามท่ีสํานักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค ประสงคปรับปรุงกฎหมาย

เก่ียวกับการดําเนินการดานทรัพยสินทางปญญามหาวิทยาลัยศิลปากร นั้น
ในการนี้ เพ่ือใหการดําเนินการดานทรัพยสินทางปญญาของมหาวิทยาลัยศิลปากรเปนไปดวย

ความเรียบรอย เหมาะสม และทันตอสถานการณในปจจุบัน สํานักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการ
สรางสรรค จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการบริหารจัดการทรัพยสิน
ทางปญญาของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. .... โดยผานการพิจารณาจากกองกฎหมายแลว พรอมท้ังเสนอ
พิจารณาการจัดสรรผลประโยชนในทรัพยสินทางปญญาตาม (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง
หลักเกณฑ วิธีการ และอัตราการจัดสรรผลประโยชนในทรัพยสินทางปญญา พ.ศ. ....

อนึ่ง รองอธิการบดีฝายวิจัยไดแจงใหท่ีประชุมทราบเพ่ิมเติมวา เนื่องจากมหาวิทยาลัยเปน
หนวยงานของรัฐ จึงไดรับการยกเวนการเรียกเก็บคาคุมครองสิทธิในทรัพยสินทางปญญา หลังจากผลงานนั้น
ไดรับการประเมินเปนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรแลว

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมตดิังนี้
1. ใหความเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการบริหารจัดการทรัพยสิน

ทางปญญาของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. .... แลวใหนําเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองขอกฎหมายดานบริหาร
เพ่ือการขับเคลื่อนและพัฒนามหาวิทยาลัยของสภามหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป

2. ใหความเห็นชอบในหลักการของการจัดสรรผลประโยชนในทรัพยสินทางปญญา
ตาม (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และอัตราการจัดสรรผลประโยชนใน
ทรัพยสินทางปญญา พ.ศ. .... แลวใหกองกฎหมายดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.4 โครงสรางสวนงานและหนวยงานภายใน
ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 4.5 การบริหารการเงินและทรัพยสิน
ระเบียบวาระท่ี 4.5.1 คณะอักษรศาสตรและคณะวิทยาการจัดการขอยกเวนคาธรรมเนียมใหแก

นักศึกษาพิเศษ

สรุปเรื่อง
ดวยมีคณะวิชาประสงคขอยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษาและคาธรรมเนียมอ่ืนๆ ใหแก

นักศึกษาพิเศษ ดังนี้
1. คณะอักษรศาสตรขอยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษาและคาธรรมเนียมอ่ืนๆ ใหแกนักศึกษา

พิเศษ ระดับปริญญาบัณฑิต โครงการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมไทยระยะสั้น “Arts-SU Winter Camp :
Experiencing Thai Culture” จํานวน 30 ราย โดยนักศึกษาเขาศึกษาระหวางวันท่ี 5-11 กุมภาพันธ 2563
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ภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2562 ซึ่งมีรายละเอียดคาธรรมเนียมการศึกษาและคาธรรมเนียมพิเศษอ่ืนๆ
ดังนี้

1) คาบํารุงมหาวิทยาลัย จํานวน 4,000 บาท
2) คาข้ึนทะเบียนนักศึกษา จํานวน 1,000 บาท
3) คาเบี้ยประกันของเสียหายมหาวิทยาลัย จํานวน 1,500 บาท
4) คาเบี้ยประกันอุบัติเหตุ จํานวน 350 บาท
5) คาลงทะเบียนเรียน รายวิชา 400 004 จํานวน 3,150 บาท

วัฒนธรรมไทยสําหรับชาวตางประเทศ
รวมเปนเงินตอหัวนักศึกษา จํานวน 10,000 บาท

2. คณะวิทยาการจัดการขอยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษาและคาธรรมเนียมอ่ืนๆ ใหแก
นักศึกษาพิเศษ ระดับปริญญาบัณฑิต ดังนี้

2.1 โครงการรับนั ก ศึกษาต า งชาติ จาก College of Tourism and Hospitality
Management, Sejong University ประเทศเกาหลี จํานวน 1 ราย โดยนักศึกษาเขาศึกษาระหวางเดือน
ธันวาคม 2562 ถึง เดือนมิถุนายน 2563 ซึ่งมีรายละเอียดคาธรรมเนียมการศึกษาและคาธรรมเนียมพิเศษอ่ืนๆ
ดังนี้

1) คาบํารุงมหาวิทยาลัย จํานวน 4,000 บาท
2) คาข้ึนทะเบียนนักศึกษา จํานวน 1,000 บาท
3) คาเบี้ยประกันของเสียหายมหาวิทยาลัย จํานวน 1,500 บาท
4) คาเบี้ยประกันอุบัติเหตุ จํานวน 350 บาท
5) คาลงทะเบียนเรียน รายวิชา 764 311 การฝกงาน จํานวน 2,100 บาท
รวมเปนเงินตอหัวนักศึกษา จํานวน 8,950 บาท

2.2 โครงการรับนักศึกษาตางชาติจาก Universiti Brunei Darussalam ประเทศเนอการา
บรูไนดารุสซาลาม จํานวน 13 ราย โดยนักศึกษาเขาศึกษาระหวางเดือนธันวาคม 2562 ถึง เดือนเมษายน 2563
ซึ่งมีรายละเอียดคาธรรมเนียมการศึกษาและคาธรรมเนียมพิเศษอ่ืนๆ ดังนี้

1) คาบํารุงมหาวิทยาลัย จํานวน 4,000 บาท
2) คาข้ึนทะเบียนนักศึกษา จํานวน 1,000 บาท
3) คาเบี้ยประกันของเสียหายมหาวิทยาลัย จํานวน 1,500 บาท
4) คาเบี้ยประกันอุบัติเหตุ จํานวน 350 บาท
5) คาลงทะเบียนเรียน รายวิชา 763 391 งานภาคสนาม จํานวน 6,300 บาท

และรายวิชา 764 105 ภาษาและวัฒนธรรมไทยเบื้องตน
รวมเปนเงินตอหัวนักศึกษา จํานวน 13,150 บาท

ในการนี้ กองบริหารงานวิชาการจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณายกเวนคาธรรมเนียมการศึกษาและ
คาธรรมเนียมอ่ืนๆ ใหแกนักศึกษาพิเศษ จํานวนท้ังสิ้น 44 ราย ตามท่ีคณะอักษรศาสตรและคณะวิทยาการ
จัดการเสนอ ตามความในหมวด 3 และหมวด 4 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยอัตราคาธรรมเนียม
การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2558 โดยไมยกเวนคาเบี้ยประกันอุบัติเหตุ เนื่องจากจะเปนประโยชนแก
นักศึกษาเองหากไดรับอุบัติเหตุในขณะศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา
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มติ ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษาท้ังหมด
และคาธรรมเนียมอ่ืนๆ ใหแกนักศึกษาพิเศษ จํานวนท้ังสิ้น 44 ราย ตามท่ีคณะอักษรศาสตรและคณะวิทยาการ
จัดการเสนอ ตามความในหมวด 3 และหมวด 4 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยอัตราคาธรรมเนียม
การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2558 โดยไมยกเวนคาเบี้ยประกันอุบัติเหตุ เนื่องจากจะเปนประโยชนแก
นักศึกษาเองหากไดรับอุบัติเหตุในขณะศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร

ระเบียบวาระท่ี 4.6 เรื่องอ่ืนๆ ตามท่ีอธิการบดีปรึกษา
ระเบียบวาระท่ี 4.6.1 การกําหนดแนวทางการดําเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส

ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment : ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร

สรุปเรื่อง
ตามท่ีสํานักงาน ป.ป.ช. ไดเชิญมหาวิทยาลัยศิลปากรเขารวมรับฟงชี้แจงแนวทางการประเมิน

คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency
Assessment : ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เม่ือวันท่ี 24 มกราคม 2563 ซึ่งไดมีการปรับปรุง
รายละเอียดของระเบียบวิธีการประเมินและประเด็นการประเมินเล็กนอย จากปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือ
แกไขปรับปรุงขอจํากัดของการประเมินใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยมีรายละเอียดเครื่องมือในการประเมิน
ดังนี้

1. แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency
Assessment : IIT) เปนแบบวัดท่ีใหผูตอบเลือกตัวเลือกคําตอบตามการรับรูของตนเอง เก็บขอมูลจากผูมีสวน
ไดสวนเสียภายใน โดยเปนการประเมินระดับการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายในท่ีมีตอหนวยงานของตน
ใน 5 ตัวชี้วัด ไดแก ตัวชี้วัดการปฏิบัติหนาท่ี ตัวชี้วัดการใชงานงบประมาณ ตัวชี้วัดการใชอํานาจ ตัวชี้วัดการใช
ทรัพยสินของราชการ และตัวชี้วัดการแกไขปญหาการทุจริต

2. แ บ บ วั ด ก า ร รั บ รู ข อ ง ผู มี ส ว น ไ ด ส ว น เ สี ย ภ า ย น อ ก ( External Integrity and
Transparency Assessment : EIT) เปนแบบวัดท่ีใหผูตอบเลือกคําตอบตามการรับรูของตนเอง เก็บขอมูล
จากผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก โดยเปนการประเมินระดับการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกท่ีมีตอ
หนวยงานท่ีประเมิน ใน 3 ตัวชี้วัด ไดแก ตัวชี้วัดคุณภาพการดําเนินงาน ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร และ
ตัวชี้วัดการปรับปรุงระบบการทํางาน

3. แบบตรวจสอบการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency
Assessment : OIT) เปนแบบวัดท่ีใหผูตอบเลือกตอบมีหรือไมมีการเปดเผยขอมูล พรอมท้ังระบุ URL เพ่ือ
เชื่อมโยงไปสูแหลงท่ีอยูของการเปดเผยขอมูล และระบุคําอธิบายเพ่ิมเติมประกอบคําตอบ เก็บขอมูลจาก
เว็บไซตของหนวยงาน โดยเปนการประเมินระดับการเปดเผยขอมูลสาธารณะของหนวยงานเพ่ือใหประชาชน
สามารถเขาถึงขอมูลในเว็บไซตหลักของหนวยงานได ใน 2 ตัวชี้วัด ไดแก ตัวชี้วัดการเปดเผยขอมูล
(ประกอบดวยตัวชี้วัดยอย ไดแก ขอมูลพ้ืนฐาน การบริหารงาน การบริหารเงิน งบประมาณ การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล และการสงเสริมความโปรงใส) และตัวชี้วัดการปองกันการทุจริต (ประกอบดวย 2
ตัวชี้วัดยอย ไดแก การดําเนินการเพ่ือปองกันการทุจริต และมาตรการภายในเพ่ือปองกันการทุจริต) นั้น

ในการนี้ กองประกันคุณภาพการศึกษาจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาการกําหนดแนวทางการ
ดําเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and



31

Transparency Assessment : ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งท่ีประชุม
คณะกรรมการบริหารสํานักงานอธิการบดี ครั้งท่ี 2/2563 เม่ือวันท่ี 3 กุมภาพันธ 2563 ไดมีมติสมควรให
กําหนดแนวทาง ดังนี้

1) ประกาศนโยบายดานคุณธรรมและความโปรงใสใหบุคลากรรับทราบท้ังองคกร และสราง
การรับรูขอมูลการดําเนินงานดานตางๆ ของมหาวิทยาลัย ใหบุคลากรรับทราบอยางท่ัวถึงมากยิ่งข้ึน

2) สํานักงานอธิการบดีในฐานะหนวยงานสนับสนุนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย จัดทํา
สรุปความกาวหนาการดําเนินงานท่ีสําคัญในแตละประเด็นท่ีเก่ียวของกับเกณฑการประเมิน พรอมท้ังระบุ
แหลงอางอิง และสืบคน เชน เว็บไซต พรอมท้ังแจงใหกับผูมีสวนไดสวนเสียภายในท่ีไดรับการเสนอรายชื่อให
ตอบแบบสํารวจไดรับทราบขอมูลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยดังกลาว เพ่ือใชเปนขอมูลประกอบการ
ประเมิน

3) กองประกันคุณภาพการศึกษาจะมีแบบฟอรมสําหรับขอรายชื่อผูมีสวนไดสวนเสียภายใน
ในการตอบแบบสํารวจ จึงขอความรวมมือคณะวิชา/หนวยงาน ไดชี้แจงทําความเขาใจกับผูไดรับการเสนอชื่อให
เปนผูตอบแบบสํารวจใหมีการศึกษาขอมูลตามขอ 2 กอนท่ีจะตอบแบบสํารวจ

4) กองประกันคุณภาพการศึกษาจะมีแบบฟอรมสําหรับขอรายชื่อผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก
ไดแก บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหนวยงานของรัฐอ่ืน ท่ีเคยมารับบริการหรือมาติดตอตามภารกิจของ
หนวยงาน เชน งานหลักของหนวยงาน งานจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ งานสนับสนุนและงานอ่ืนๆ
ตั้งแตป พ.ศ. 2563 เปนตนมา

5) การตอบขอมูลตามแบบตรวจสอบการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (Open Data Integrity
and Transparency Assessment : OIT) สํานักงานอธิการดีไดมอบหมายใหกองตางๆ รับผิดชอบในการ
ดําเนินการนําขอมูลเขาระบบภายในเดือนพฤษภาคม 2563 ซึ่งบางกรณีจําเปนตองใชขอมูลจากคณะวิชาและ
สวนงานตางๆ ดวย โดยสํานักงานอธิการบดีและกองตางๆ จะประสานงานขอขอมูลท่ีเก่ียวของตอไป

6) การตอบแบบสํารวจของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency
Assessment : IIT) และผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment :
EIT) จะดําเนินการระหวางเดือนพฤษภาคม - เดือนมิถุนายน 2563

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการกําหนดแนวทางการดําเนินงานการ
ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ตามท่ีกองประกันคุณภาพการศึกษาเสนอในขอ1) - 6) แลวใหคณะวิชา/หนวยงาน
ดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป

ท้ังนี้ ขอความรวมมือคณะวิชา/หนวยงานพิจารณาสงรายชื่อผูมีสวนไดสวนเสียภายใน และผูมี
สวนไดสวนเสียภายนอก เพ่ือใชในการตอบแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (IIT) และแบบวัดการ
รับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (ETI) ตอไป
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ระเบียบวาระท่ี 4.6.2 (ราง) บันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัย
ศิลปากรกับ Nanjing University of the Arts สาธารณรัฐประชาชนจีน

สรุปเรื่อง
ดวยคณะดุริยางคศาสตรประสงคจัดทําขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับ Nanjing

University of the Arts สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือจัดกิจกรรมทางวิชาการ รวมท้ัง
สนับสนุนการแลกเปลี่ยนอาจารย นักศึกษา โครงการวิจัย ขอตกลงดังกลาวเปนขอตกลงระดับมหาวิทยาลัย
ระดับของผูลงนามของท้ังสองฝาย คือ อธิการบดี ขอตกลงมีระยะเวลา 5 ป นับแตวันลงนาม ซึ่งไดผานความ
เห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะดุริยางคศาสตร ครั้งท่ี 1/2563 เม่ือวันท่ี 24 มกราคม 2563
โดยคณะดุริยางคศาสตรไดเสนอเอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณา ดังนี้

1. แบบเสนอการทําขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับสถาบันตางประเทศ
2. (ราง) MOU ฉบับภาษาอังกฤษ ฉบับภาษาจีน และฉบับแปลเปนภาษาไทย โดยมีผูรับรอง

การแปล
3. ประวัติของ Nanjing University of the Arts สาธารณรัฐประชาชนจีน
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) บันทึกขอตกลงความรวมมือทาง
วิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ Nanjing University of the Arts สาธารณรัฐประชาชนจีน แลวให
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.6.3 (ราง) บันทึกความเขาใจรวมกันระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากร ประเทศไทย
กับ Center for Synthetic Microbiology (SYNMIKRO), University of
Marburg สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี

สรุปเรื่อง
ดวยคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมประสงคจัดทําขอตกลงความรวมมือ

ทางวิชาการกับ Center for Synthetic Microbiology (SYNMIKRO), University of Marburg สหพันธ
สาธารณรัฐเยอรมนี โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือจัดกิจกรรมทางวิชาการ รวมท้ังสนับสนุนการแลกเปลี่ยนอาจารย
นักศึกษา โครงการวิจัย ขอตกลงดังกลาวเปนขอตกลงระดับมหาวิทยาลัย ระดับของผูลงนามของท้ังสองฝาย
คือ อธิการบดี ขอตกลงมีระยะเวลา 5 ป นับแตวันลงนาม ซึ่งไดผานความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งท่ี 1/2563 เม่ือวันท่ี 28 มกราคม 2563 โดย
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไดเสนอเอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณา ดังนี้
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1. แบบเสนอการทําขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับสถาบันตางประเทศ
2. (ราง) MOU ฉบับภาษาอังกฤษ และฉบับแปลเปนภาษาไทย โดยมีผูรับรองการแปล
3. ประวัติของ Center for Synthetic Microbiology (SYNMIKRO), University of Marburg

สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี
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) บันทึกความเขาใจรวมกันระหวาง
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประเทศไทย กับ Center for Synthetic Microbiology (SYNMIKRO), University of
Marburg สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.6.4 (ราง) บันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัย
ศิลปากรกับกลุมโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย และ (ราง) บันทึกขอตกลง
ความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับโรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตําหนักสวนกุหลาบมัธยม)

สรุปเรื่อง
ดวยมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร ประสงคจะทําบันทึกขอตกลง

ความรวมมือทางวิชาการ โดยมีวัตถุประสงคในการสงเสริม สนับสนุน เพ่ือพัฒนามาตรฐานและคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนใหมีความเขมแข็ง เปนเลิศทางวิชาการสูมาตรฐานสากล อันสอดคลองกับนโยบาย
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ใหสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนท่ีทําหนาท่ี
เปนพ่ีเลี้ยงใหแกโรงเรียนในทองถ่ิน อีกท้ังเพ่ือสนับสนุนใหนักเรียนของกลุมโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
และโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตําหนักสวนกุหลาบมัธยม) ไดเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขท่ีท้ังสองฝายจะไดตกลงกัน ซึ่งขอตกลงมีจํานวน 2 ฉบับ ดังนี้

1. (ราง) บันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับกลุม
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย

2. (ราง) บันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับโรงเรียน
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตําหนักสวนกุหลาบมัธยม)

ท้ังนี้ ขอตกลงดังกลาวเปนขอตกลงระดับมหาวิทยาลัย ระดับของผูลงนามของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร คือ อธิการบดี และระดับของผูลงนามของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตําหนัก
สวนกุหลาบมัธยม) คือ ผูอํานวยการ ขอตกลงมีระยะเวลา 3 ป นับแตวันลงนาม

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา
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มติ ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) บันทึกขอตกลงความรวมมือทาง
วิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับกลุมโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย และ (ราง) บันทึกขอตกลงความ
รวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตําหนัก
สวนกุหลาบมัธยม) แลวใหกองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทรดําเนินการตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.6.5 การเสนอรายช่ือกรรมการในคณะกรรมการวิเคราะหโครงสรางสวนงานและ
หนวยงาน

สรุปเรื่อง
ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ี 725/2561 ลงวันท่ี 30 เมษายน พ.ศ. 2561 ไดแตงตั้ง

คณะกรรมการวิเคราะหโครงสรางสวนงานและหนวยงาน โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 2 ป ตั้งแตวันท่ี 15
มีนาคม 2561 และจะครบวาระการปฏิบัติหนาท่ีในวันท่ี 15 มีนาคม 2563 นั้น

ในการนี้ เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย กองแผนงานจึงเสนอท่ีประชุม
พิจารณาเสนอรายชื่อคณบดี จํานวน 1 ราย เปนกรรมการในคณะกรรมการวิเคราะหโครงสรางสวนงานและ
หนวยงาน ตามขอ 6 (5) ของประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการในการจัดตั้ง การรวม
การยุบเลิกสวนงาน การแบงหนวยงานภายในและหนวยงานยอยของสวนงาน และการบริหารวิชาการของคณะ
พ.ศ. 2561 ฉบับลงวันท่ี 25 มกราคม พ.ศ. 2561 ซึ่งกําหนดใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการวิเคราะห
โครงสรางสวนงานและหนวยงาน ประกอบดวย

(1) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ
(2) ผูทรงคุณวุฒท่ีิสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ กรรมการ

จํานวนไมเกิน 2 ราย
(3) อธิการบดี กรรมการ
(4) รองอธิการบดท่ีีอธิการบดีมอบหมาย กรรมการ

จํานวน 1 ราย
(5) คณบดีโดยการเลือกจาก ก.บ.ม. กรรมการ

จํานวน 1 ราย
(6) ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี กรรมการ
(7) รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา กรรมการและเลขานุการ
(8) ผูอํานวยการกองแผนงาน ผูชวยเลขานุการ
(9) เจาหนาท่ีผูท่ีอธิการบดีมอบหมาย ผูชวยเลขานุการ
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหแตงตั้งคณบดีคณะวิทยาศาสตรเปนกรรมการใน
คณะกรรมการวิเคราะหโครงสรางสวนงานและหนวยงาน ตามขอ 6 (5) ของประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการในการจัดตั้ง การรวม การยุบเลิกสวนงาน การแบงหนวยงานภายในและหนวยงาน
ยอยของสวนงาน และการบริหารวิชาการของคณะ พ.ศ. 2561 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา
แตงตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูทรงคุณวุฒิ เปนประธานกรรมการ และพิจารณารายชื่อ
ผูทรงคุณวุฒิท่ีสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบจํานวนไมเกิน 2 ราย เปนกรรมการตอไป
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ
ระเบียบวาระท่ี 5.1 การขยายวันการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย

ศิลปากร ระดับปริญญาบัณฑิต (SU-TCAS) ประจําปการศึกษา 2563
รอบท่ี 2

สรุปเรื่อง
ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการไดแจงใหท่ีประชุมทราบวา เม่ือชวงคํ่าของวันท่ี 17 กุมภาพันธ

2563 เครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการศึกษา หรือ Uninet ของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) เกิดขัดของ ทําใหระบบ Internet down และระบบการรับสมัครคัดเลือกบุคคล
เพ่ือเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับปริญญาบัณฑิต (SU-TCAS) ออนไลนผานเว็บไซต
http://admission.su.ac.th ของมหาวิทยาลัยศิลปากรไมสามารถดําเนินการไดในชวงเวลาหนึ่ง มหาวิทยาลัย
จึงไดออกประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ขยายวันการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือเขาศึกษาใน
มหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับปริญญาบัณฑิต (SU-TCAS) ประจําปการศึกษา 2563 รอบท่ี 2 (เพ่ิมเติมครั้งท่ี 4)
ฉบับลงวันท่ี 18 กุมภาพันธ พ.ศ. 2563 โดยไดขยายวันการรับสมัครและการชําระเงิน ในรอบท่ี 2 โควตา เปน
ระหวางวันท่ี 6 กุมภาพันธ - 2 มีนาคม 2563

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระท่ี 5.2 การเตรียมความพรอมในการจัดทําโครงการตามมาตรการกระตุนการลงทุน
ขนาดเล็กของรัฐบาล

สรุปเรื่อง
รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนาไดแจงใหท่ีประชุมทราบเก่ียวกับการเตรียมความพรอม

ในการจัดทําโครงการตามมาตรการกระตุนการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล ซึ่งอาจไดรับจัดสรรงบลงทุนจาก
งบกลางปในวงเงินไมเกิน 1 ลานบาท ตอโครงการ จึงขอใหคณะวิชา/หนวยงานเตรียมโครงการลวงหนาเพ่ือ
รองรับการจัดสรรดังกลาว โดยตองเปนโครงการท่ีสามารถดําเนินการไดทันทีและควรมีระยะเวลาในการ
ดําเนินงานแลวเสร็จไมเกิน 3 เดือน

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบ
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เลิกประชุมเวลา 11.45 น.

(นางสาวเพรียว  บางเขม็ด)
ผูจดรายงานการประชุม

(นางสาวสิริวัลลิ์  พฤกษาอุดมชัย)
ผูจดรายงานการประชุม

(นางสาวเอมอร  ชีราวุฒธิพันธ)
ผูจดรายงานการประชุม

รายงานการประชุมฉบับนี้
ไดรับรองโดยไมมีการแกไข


