
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร
คร้ังที่ 6/2563

วันอังคารที่ 17 มีนาคม 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. อ.อํามฤทธิ์ ชูสุวรรณ รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม กรรมการ
8. ผศ.ดร.สาธิต นิรัติศัย รองคณบดีฝายบริหาร รักษาการแทน กรรมการ

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
9. ศ.ญาณวิทย กุญแจทอง คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ กรรมการ

10. ผศ.ดร.นนท คุณคํ้าชู คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร กรรมการ
11. ผศ.ชวลิต ขาวเขียว คณบดีคณะโบราณคดี กรรมการ
12. อ.ดร.ธนาทร เจียรกุล คณบดีคณะมัณฑนศิลป กรรมการ
13. ผศ.วุฒิชัย เลิศสถากิจ คณบดีคณะดุริยางคศาสตร กรรมการ
14. ผศ.ณัฐพร กาญจนภูมิ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ
15. ผศ.ดร.สมพิศ ขัตติยพิกุล คณบดวีิทยาลัยนานาชาติ และรักษาการแทน กรรมการ

ผูอํานวยการศูนยอนุรักษศิลปกรรมนานาชาติ
มหาวิทยาลัยศิลปากร

16. ผศ.นันทพล จั่นเงิน ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง กรรมการ
17. อ.ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท ผูอํานวยการหอศิลป กรรมการ
18. ผศ.ดร.จรุงแสง ลักษณบุญสง รองอธิการบดีฝายบริหาร กรรมการและเลขานุการ
19. 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. ผศ.ดร.สุมาลี ลิ้มประเสริฐ คณบดีคณะอักษรศาสตร กรรมการ
5. ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธุ คณบดีคณะศึกษาศาสตร กรรมการ
6. ผศ.ดร.นรงค ฉิมพาลี คณบดีคณะวิทยาศาสตร กรรมการ
7. รศ.ดร.ธนะเศรษฐ งาวหิรัญพัฒน คณบดีคณะเภสัชศาสตร กรรมการ
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8. ผศ.ดร.อรุณศรี ลีจีรจําเนียร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ
9. อ.ดร.ภวพล คงชุม คณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการ

10. ผศ.ดร.พีรพัฒน ยางกลาง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ
11. ผศ.ฉัตรชัย เผาทองจีน ผูอํานวยการสํานักดิจิทัลเทคโนโลยี กรรมการ
12. อ.ดร.คุณัตว พิธพรชัยกุล ประธานสภาคณาจารยและพนักงาน กรรมการ
13. ผศ.ดร.ดิเรกฤทธิ์ บัวเวช ผูแทนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ กรรมการ
14. อ.บุญเพชร พ่ึงยอย ผูแทนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ กรรมการ
15. นายกฤษดา ไพรวรรณ ผูแทนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน กรรมการ

ผูเขารวมประชุม
1. รศ.ดร.ธีระวัฒน จันทึก ผูชวยอธิการบดีฝายวางแผนงบประมาณและยุทธศาสตร
2. ผศ.ดร.นพดล ชุมชอบ ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ
3. อ.ดร.ปริญญา หรุนโพธิ์ ผูชวยอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ
4. ผศ.ดร.ไพโรจน ขาวสิทธิวงษ ผูชวยอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา
5. อ.ดร.วรัญู พูลสวัสดิ์ ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาการศึกษา
6. ผศ.ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ราชรักษ ผูชวยอธิการบดีฝายสื่อสารองคกร
7. อ.ดร.สุภาพ เกิดแสง ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาองคกร
8. ผศ.พีระพัฒน สําราญ ผูอํานวยการสถาบันศิลปสถาปตยกรรมไทยเฉลิมพระเกียรติ
9. รศ.ดร.เอกนฤน บางทาไม ผูอํานวยการศูนยนวัตกรรมการศึกษาแหงมหาวิทยาลัยศิลปากร

10. นางสุมณฑา เสรีวัตตนะ ท่ีปรึกษา (หนวยงานในสํานักงานอธิการบดีดานการเงิน
การคลัง การตรวจสอบภายใน)

11. นายสหรัฐ มณีจันทร ผูอํานวยการกองกฎหมาย
12. นางอัจฉรา ทองสงโสม ผูอํานวยการกองกลาง
13. นางสุกัญญา ตอทรัพยสิน ผูอํานวยการกองทรัพยากรมนุษย
14. นางมารี สังขจุย ผูชวยผูอํานวยการกองกฎหมาย
15. นางสาวนลินรัตน ปจฉิมพัทธพงษ ผูชวยผูอํานวยการกองกลาง
16. นางสาวธณิดา มหาสวัสดิ์ ผูชวยผูอํานวยการกองทรัพยากรมนุษย
17. นางสาวรัตทิกร คงทอง หัวหนางานบริหารท่ัวไป กองกลาง

ผูเขารวมประชุมผานระบบ VDO-Conference
1. อ.ดร.ปวริส มินา ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา
2. ผศ.ดร.ศุภกาญจน ผาทอง ผูอํานวยการศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษาท่ัวไปและพัฒนา

การเรียนรูภาษาอังกฤษ
3. อ.ดร.ศรายุทธ แสนมี ผูอํานวยการสํานักงานบริการวิชาการ
4. ผศ.นภนนท หอมสุด ผูอํานวยการสํานักงานจัดการทรัพยสิน มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผูไมมาประชุม
1. รศ.ดร.จุไรรัตน นันทานิช คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ติดราชการ
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เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
เม่ือกรรมการครบเปนองคประชุมแลว ประธานกลาวเปดประชุมและขอใหท่ีประชุมพิจารณา

เรื่องตางๆ ดังนี้

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระท่ี 1.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร

ครั้งท่ี 5/2563 เม่ือวันอังคารท่ี 3 มีนาคม 2563

สรุปเรื่อง
ประธานเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ศิลปากร ครั้งท่ี 5/2563 เม่ือวันอังคารท่ี 3 มีนาคม 2563

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องแจงเพื่อทราบ
ระเบียบวาระท่ี 2.1 เรื่องท่ีประธานแจงใหทราบ
ระเบียบวาระท่ี 2.1.1 การจัดตั้งศูนยประสานงานเฉพาะกิจในสถานการณฉุกเฉินโดยดวนของ

มหาวิทยาลัยศิลปากร

สรุปเรื่อง
ประธานไดแจงใหท่ีประชุมทราบวา ตามท่ีสถานการณการระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งมี

แนวโนมท่ีจะเกิดการระบาดรุนแรงในวงกวางข้ึนและยืดเยื้อยาวนาน เพ่ือเตรียมพรอมรับสถานการณ สามารถ
ปฏิบัติงานเพ่ือปองกัน ชะลอ และบรรเทาผลจากการระบาด มหาวิทยาลัยจึงไดดําเนินการและกําหนดจัดตั้ง
ศูนยประสานงานเฉพาะกิจในสถานการณฉุกเฉินโดยดวนของมหาวิทยาลัยศิลปากร สําหรับเปนศูนยแจงเหตุ
และทําหนาท่ีประสานงานของมหาวิทยาลัย พรอมท้ังเผยแพรประชาสัมพันธใหบุคลากรภายในหนวยงานได
รับทราบ โดยประกอบดวย

1. อธิการบดี ประธานกรรมการ
2. รองอธิการบดีฝายบริหาร กรรมการ
3. รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร กรรมการ
4. รองอธิการบดี เพชรบุรี กรรมการ
5. รองอธิการบดีฝายวิชาการ กรรมการ
6. รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา กรรมการ
7. รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา กรรมการ
8. คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร กรรมการ
9. คณบดีคณะอักษรศาสตร กรรมการ

10. คณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการ
11. ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี เลขานุการ
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ท้ังนี้ ขอความรวมมือคณะวิชา/สวนงานจัดตั้งศูนยประสานงานหรือสายดวนประจําคณะวิชา/
สวนงาน เพ่ือใหความชวยเหลือกรณีเกิดปญหาข้ึนกับนักศึกษาและบุคลากรไดอยางทันทวงที

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระท่ี 2.2 ผลการพิจารณาคําของบประมาณ และการปรับปรุงรายละเอียดคําขอ
งบประมาณโครงการพลิกโฉมระบบการอุดมศึกษาของไทย (Reinventing
University System) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

สรุปเรื่อง
ดวยสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ไดแจงผลการ

พิจารณาคําของบประมาณโครงการพลิกโฉมระบบการอุดมศึกษาของไทย (Reinventing University System)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยคณะอนุกรรมการท่ีปรึกษากลยุทธเพ่ือการ
พลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษา (University Transformation Advisory Committee) ไดเห็นชอบกรอบวงเงิน
งบประมาณ จํานวน 350,000,000 บาท (สามรอยหาสิบลานบาทถวน) และขอใหมหาวิทยาลัยปรับปรุง
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ท่ีผานการพิจารณาแลว โดยบูรณาการรวมเปนขอเสนอโครงการ (Full Proposal)
ภายใตโครงการเดียวกันตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้

1. โครงการยกระดับมหาวิทยาลัยศิลปากร สูอันดับโลกดานศิลปะและการออกแบบ (QS
Stars Ratings ระดับ 5 ดาว และ QS World University Rankings by Subject in Art & Design (World
top 200))

2. โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากรเปน Digital Transformation University
3. โครงการจัดตั้งศูนยเชี่ยวชาญวิทยาศาสตรเพ่ือการอนุรักษศิลปะและมรดกของชาติไทย
พรอมท้ังระบุแนวทางการดําเนินการในการปฏิรูประบบการบริหารจัดการ จุดเนนตาม

ยุทธศาสตร และศักยภาพของมหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือรองรับการดําเนินการดังกลาว และจัดทําแผนการ
ดําเนินการและแผนการใชจายงบประมาณโดยละเอียดตามกรอบวงเงินงบประมาณดังกลาว

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ และจะไดใหคณะวิชา/หนวยงาน พิจารณาทบทวนและปรับลด

งบประมาณ จํานวนรอยละ 5 ของทุกโครงการ/กิจกรรม เพ่ือใหสอดคลองตามกรอบวงเงินงบประมาณท่ีไดรับ
การพิจารณาในเบื้องตน แลวสงไปยังกองแผนงานภายในวันท่ี 18 มีนาคม 2563 ตอไป

มติ ท่ีประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน
ไมมี
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระท่ี 4.1 การบริหารงานบุคคล
ระเบียบวาระท่ี 4.1.1 การสอบแขงขัน / คัดเลือก

ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 4.1.2 การขออนุมัติบรรจุบุคคล / การโอนยาย
ระเบียบวาระท่ี 4.1.2.1 คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพขออนุมัติจาง นางสาวณิชาภัทร

แจะจันทร เพื่อบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงนักการเงินปฏิบัติการ

สรุปเรื่อง
ตามท่ีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพมีกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย

ตําแหนงนักการเงินปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี S-2-0701-001 สังกัดงานบริหารท่ัวไป สํานักงานคณบดี นั้น
คณะฯ ไดดําเนินการตามข้ันตอนแลว ผูไดรับการคัดเลือกคือ นางสาวณิชาภัทร แจะจันทร

วุฒิบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม คณะฯ จึงประสงค
ขออนุมัติจาง นางสาวณิชาภัทร แจะจันทร เพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนงนักการเงิน
ปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี S-2-0701-001 อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท สังกัดงานบริหารท่ัวไป
สํานักงานคณบดี คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ พรอมท้ังขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการ
ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังนี้

1. คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ ประธานกรรมการ
2. รองคณบดีฝายบริหาร กรรมการ

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ
3. นางสาวอัจฉรา ยมะคุปต กรรมการ
4. นายรัชภูมิ ทรงสําราญ กรรมการและเลขานุการ
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหจาง นางสาวณิชาภัทร แจะจันทร เพื่อบรรจุเปน
พนักงานมหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนงนักการเงินปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-2-0701-001 อัตราเงินเดือน
เดือนละ 19,500 บาท สังกัดงานบริหารทั่วไป สํานักงานคณบดี คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและ
ภาพพิมพ ตั ้งแตวันที่ ก.บ.ม. อนุมัติ แตไมกอนวันรายงานตัวเขาปฏิบัติงาน พรอมทั้งอนุมัติใหแตงตั ้ง
คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาว ตามรายชื ่อที่คณะฯ เสนอ ทั้งนี้
การจางครั้งแรกใหจางเปนพนักงานประจําสถานภาพทดลองงานมีระยะเวลาการจาง 1 ป ตั้งแตวันท่ี
รายงานตัวเขาปฏิบัติงาน
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ระเบียบวาระท่ี 4.1.2.2 คณะวิทยาศาสตรขออนุมัติจาง นางสาวอรวรรณ เหลืองสีเพชร เพื่อบรรจุ
เปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย

สรุปเรื่อง
ตามท่ีคณะวิทยาศาสตรมีอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี

A-1-1307-143 สังกัดภาควิชาสถิติ นั้น
คณะฯ ไดดําเนินการตามข้ันตอนแลว ผูไดรับการคัดเลือกคือ นางสาวอรวรรณ เหลืองสีเพชร

วุฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ (หลักสูตรนานาชาติ) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร คณะฯ จึงประสงค
ขออนุมัติจาง นางสาวอรวรรณ เหลืองสีเพชร เพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนงอาจารย
ตําแหนงเลขท่ี A-1-1307-143 อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท สังกัดภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร
โดยมีผลการสอบคะแนนภาษาอังกฤษ TU-GET 460 คะแนน (เปนไปตามมติท่ีประชุม ก.บ.พ. ครั้งท่ี 25/2558
เม่ือวันท่ี 29 ธันวาคม 2558 กําหนดใหมีผลการสอบคะแนนภาษาอังกฤษ TU-GET ไมต่ํากวา 450 คะแนน)
พรอมท้ังขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังนี้

1. คณบดคีณะวิทยาศาสตร ประธานกรรมการ
2. หัวหนาภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร กรรมการ
3. รองศาสตราจารย ดร.สุดา  ตระการเถลิงศักดิ์ กรรมการ
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กมลชนก พานิชการ กรรมการ
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไพโรจน  ขาวสิทธิวงษ กรรมการ
6. นางนงลักษณ  เอ๊ียวเจริญ เลขานุการ
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหจาง นางสาวอรวรรณ เหลืองสีเพชร เพื่อบรรจุเปน
พนักงานมหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขที่ A-1-1307-143 อัตราเงินเดือน เดือนละ
31,500 บาท สังกัดภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร ตั้งแตวันที่ ก.บ.ม. อนุมัติ แตไมกอนวันรายงานตัว
เขาปฏิบัติงาน พรอมท้ังอนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาว
ตามรายชื ่อที ่คณะฯ เสนอ ทั้งนี ้ การจางครั ้งแรกใหจ างเปนพนักงานประจําสถานภาพทดลองงาน
มีระยะเวลาการจาง 1 ป ตั้งแตวันท่ีรายงานตัวเขาปฏิบัติงาน

ระเบียบวาระท่ี 4.1.3 การประเมินการปฏิบัติงาน
ระเบียบวาระท่ี 4.1.3.1 รายงานผลการประเมินทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน

5 ราย

สรุปเรื่อง
ตามท่ีมหาวิทยาลัยศิลปากรไดมีคําสั่งบรรจุบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย โดยใหทดลอง

ปฏิบัติงานในตําแหนงเปนเวลา 6 เดือน จํานวน 5 ราย คือ
1. นางสาวณิชนันทน สิรสุนทร วุฒิ Doctor of Philosophy สาขาวิชา Chemistry จาก Wake

Forest University ประเทศสหรัฐอเมริกา ดํารงตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี A-1-1303-042 อัตรา
เงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท สังกัดภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร ตั้งแตวันท่ี 1 กรกฎาคม 2562
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2. นางสาวนฤมล รักชื่น วุฒิอักษรศาสตรบัณฑิต (ภูมิศาสตร) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร
ดํารงตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี S-2-1003-008 อัตราเงินเดือน เดือนละ
19,500 บาท สังกัดภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป คณะมัณฑนศิลป ตั้งแตวันท่ี 2 กันยายน 2562

3. นางสาวเกตนนิภา โตออน วุฒิบัญชีบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
ดํารงตําแหนงนักการเงินปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี E-2-0315-013 อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท
สังกัดสํานักงานบริการวิชาการ สํานักงานอธิการบดี ตั้งแตวันท่ี 11 กันยายน 2562

4. นายภทรณชล ดะนัย วุฒิบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย จาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ดํารงตําแหนงนักพัสดุปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี E-2-0315-009 อัตราเงินเดือน
เดือนละ 19,500 บาท สังกัดสํานักงานบริการวิชาการ สํานักงานอธิการบดี ตั้งแตวันท่ี 11 กันยายน 2562

5. นางชุดาธินี รูปสูง วุฒิพยาบาลศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยขอนแกน ดํารงตําแหนง
พยาบาลปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี S-1-0303-038 อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท สังกัดงานบริการและ
สวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา สํานักงานอธิการบดี ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2562

บัดนี้ คณะกรรมการประเมินฯ ไดดําเนินการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาว ิทยาล ัยดังกลาวแลว เห็นวาพนักงานมหาว ิทยาล ัย ท้ัง 5 ราย เปนผู มีความรูความสามารถ
ความรับผิดชอบและความประพฤติเหมาะสม เห็นควรใหปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาวตอไป

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบรายงานผลการประเมินทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัย จํานวน 5 ราย และใหปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาวตอไป

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 การขอเพิ่มวุฒิการศึกษาไวในทะเบียนประวัติพนักงานมหาวิทยาลัย

สรุปเรื่อง
ตามท่ีระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑและวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือน

ตามคุณวุฒิ และการเพ่ิมวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติ พ.ศ.2553 ประกาศ ณ วันท่ี 28 กันยายน 2553 ขอ 4
และขอ 5 กําหนดวาการปรับเงินเดือนตามคุณวุฒิหรือการเพ่ิมคุณวุฒิไวในทะเบียนประวัตินั้น ขาราชการและ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ท่ีไดรับคุณวุฒิเพ่ิมข้ึนนั้นจะตองเปนคุณวุฒิท่ีตรงกับลักษณะ
การสอนของภาควิชา หรือของคณะหรือหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ

และสําหรับขาราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายบริหารและปฏิบัติงานท่ัวไปท่ีไดรับ
คุณวุฒิเพ่ิมข้ึนนั้นจะตองเปนคุณวุฒิท่ีตรงกับมาตรฐานกําหนดตําแหนงซึ่งบุคคลนั้นดํารงตําแหนงอยู ในขณะนั้น
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สวนการกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ ใหคํานึงถึงความรูความสามารถ ความรับผิดชอบ ความประพฤติ และ
ความเหมาะสม โดยเฉพาะอยางยิ่งตองพิจารณาถึงลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ผลประโยชนท่ีหนวยงานจะไดรับ
เปนสําคัญ

นอกจากนี้ ท่ีประชุม ก.บ.พ. มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 10/2551 เม่ือวันท่ี 3 มิถุนายน 2551
ไดวางแนวปฏิบัติวา การเสนอขอกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิของผูไดรับอนุญาตใหลาศึกษา หรือผูท่ีไดรับ
วุฒิกอนบรรจุแตงตั้ง จะตองเสนอเรื่องใหหนวยงานการเจาหนาท่ีของคณะหรือมหาวิทยาลัย ภายใน 60 วัน
นับแตวันรายงานตัวเขาปฏิบัติราชการ (กรณีไดรับวุฒิเพ่ิมข้ึนกอนวันรายงานตัวเขาปฏิบัติราชการ) หรือ ภายใน
60 วัน นับแตวันท่ีสําเร็จการศึกษา (กรณีรายงานตัวเขาปฏิบัติราชการกอนวันท่ีมีหลักฐานวาสําเร็จการศึกษา)
หากเสนอเรื่องขอกําหนดภายหลังเวลาดังกลาวใหกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิไดไมกอนวันท่ีหนวยงาน
การเจาหนาท่ีของคณะหรือมหาวิทยาลัยไดรับเรื่อง

เนื่องจาก มหาวิทยาลัยไดมีคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ี 1084/2556 ลงวันท่ี 2 กรกฎาคม
2556 และ ท่ี 818/2559 ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2559 สั่งอนุญาตให นายธีรพล หอสงา พนักงานมหาวิทยาลัย
ประเภทพนักงานประจํา ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี 1-2-01-530 (ปจจุบันตําแหนงเลขท่ี A-1-0703-027)
สังกัดภาควิชาประติมากรรม คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ ลาศึกษาในระดับปริญญาเอก
สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตรและศิลปกรรมศาสตร วิชาเอก/เนนทางทัศนศิลป ณ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มีกําหนด 3 ป 7 เดือน 3 วัน ตั้งแตวันท่ี 29 พฤษภาคม 2556 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 และท่ี 246/2560
ลงวันท่ี 31 มกราคม 2560 สั่งอนุญาตให นายธีรพล หอสงา ซึ่งไดศึกษาครบตามหลักสูตร โดยอยูระหวางจัดทํา
วิทยานิพนธ และรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติงานท่ีคณะฯ ตั้งแตวันท่ี 4 มกราคม 2560 (เนื่องจากวนัท่ี 1-3 มกราคม
2560 เปนวันหยุดราชการ) และนายธีรพล หอสงา ไดสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก วุฒิศิลปกรรมศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ตั้งแตวันท่ี 8 มกราคม 2563 โดยงานการเจาหนาท่ีของคณะฯ รับเรื่อง
เม่ือวันท่ี 27 กุมภาพันธ 2563

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพขออนุมัติใหเพ่ิมวุฒิการศึกษาไวในทะเบียนประวัติ
ราย นายธีรพล หอสงา พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี
A-1-0703-027 อัตราเงินเดือน เดือนละ 33,740 บาท (เนื่องจากอัตราเงินเดือน เดือนละ 33,740 บาท เกินกวา
อัตราการบรรจุคุณวุฒิปริญญาเอก) สังกัดภาควิชาประติมากรรม คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ
ไดสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก วุฒิศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยให
มีผลตั้งแตวันท่ี 8 มกราคม 2563 ซึ่งเปนวันท่ีสําเร็จการศึกษา

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุ มัติ ให เ พ่ิมวุฒิการศึกษาไว ในทะเบียนประวัติ  ราย
นายธีรพล หอสงา พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี
A-1-0703-027 อัตราเงินเดือน เดือนละ 33,740 บาท สังกัดภาควิชาประติมากรรม คณะจิตรกรรม
ประติมากรรมและภาพพิมพ ไดสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก วุฒิศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต จาก
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เพ่ิมข้ึน โดยใหมีผลตั้งแตวันท่ี 8 มกราคม 2563 ซึ่งเปนวันท่ีสําเร็จการศึกษา
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ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.2 ขออนุมัติลาศึกษาตอในระดับปริญญาเอก ราย นางสาวมัทนา เจริญวงศ
เปนกรณีพิเศษเฉพาะราย

สรุปเรื่อง
ดวย นางสาวมัทนา เจริญวงศ พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ตําแหนง

เลขท่ี A-1-1900-342 สังกัดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีความประสงคขออนุญาตลาศึกษาใน
ระดับปริญญาเอก สาขาวิช า Communication Studies ณ Auckland University of Technology
ประเทศนิวซีแลนด มีกําหนด 3 ป 6 เดือน ตั้งแตวันท่ี 30 มีนาคม 2563 ถึงวันท่ี 29 กันยายน 2566 ดวยทุน
สวนตัว

แตเนื่องจาก นางสาวมัทนา เจริญวงศ มีอายุ 44 ป จึงขาดคุณสมบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัย
ศิลปากรวาดวยหลักเกณฑการใหพนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน พ.ศ. 2560 ขอ 4 ผูไปศึกษา
ชั้นสูงกวาปริญญาตรี ตองมีอายุไมเกิน 40 ป นับถึงวันสมัครเขาศึกษาตอ เวนแตจะไดรับอนุมัติจากท่ีประชุม
ก.บ.ม. เปนกรณีพิเศษเฉพาะราย

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารพิจารณาแลวเห็นวาการศึกษาในครั้งนี้จะเปน
ประโยชนอยางยิ่งในการพัฒนาความเขมแข็งทางวิชาการของคณะฯ เห็นสมควรใหบุคลากรดังกลาวลาศึกษา
ตอไดตามความประสงค โดยเสนอขออนุมัติจากท่ีประชุม ก.บ.ม. เปนกรณีพิเศษเฉพาะราย

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติให นางสาวมัทนา เจริญวงศ ลาศึกษาในระดับปริญญาเอก
สาขาวิชา Communication Studies ณ Auckland University of Technology ประเทศนิวซีแลนด
มีกําหนด 3 ป 6 เดือน ตั้ งแตวันท่ี 30 มีนาคม 2563 ถึงวันท่ี 29 กันยายน 2566 ดวยทุนสวนตัว
เปนกรณีพิเศษเฉพาะราย

ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.3 การขอปรับระดับช้ันงานลูกจางประจํา

สรุปเรื่อง
ดวยกองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร ประสงคขออนุ มัติปรับระดับชั้นงาน

ลูกจางประจํา ราย นายประเทือง  พันธุมา ตําแหนงเลขท่ี 405 จาก ชางตกแตงสถานท่ี ช 1 กลุมงานชาง
รหัส 3311 อัตราคาจาง 25,250 บาท เปน ชางตกแตงสถานท่ี ช 2 กลุมงานชาง รหัส 3311 อัตราคาจาง
25,250 บาท สังกัดงานกิจการพิเศษ กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร สํานักงานอธิการบดี

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

1. การปร ับระด ับชั ้นงาน ส วนราชการสามารถปร ับระด ับชั ้นงานของตําแหน ง
ลูกจางประจําจากระดับ 1 เปนระดับ 2 หรือจากระดับ 2 เปนระดับ 3 หรือจากระดับ 3 เปนระดับ 4 ได
เมื่อผูดํารงตําแหนงมีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตามที่กระทรวงการคลังกําหนดไวสําหรับตําแหนงที่สูงกวา
ท้ังนี้ ไมเกินระดับสูงสุดในแตละสายงาน (ชื่อตําแหนง) ท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดไว
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2. สายงาน (ชื่อตําแหนง) ที่เปลี่ยนใหม ตองเปนตําแหนงที่สํานักงาน ก.พ. ไดกําหนดชื่อ
ตําแหนงและหนาที่ความรับผิดชอบโดยยอของตําแหนงไว และกระทรวงการคลังไดกําหนดคุณสมบัติเฉพาะ
ตําแหนงและอัตราคาจางไวแลว

3. การเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตําแหนง)/กลุมงานที่ลูกจางประจําครองตําแหนงอยูเดิมเปน
สายงาน (ชื่อตําแหนง) ใด กลุมงานใดนั้น ผูครองตําแหนงจะตองมีความรูความสามารถและคุณสมบัติเฉพาะ
ตําแหนงตามที่กระทรวงการคลังกําหนดไว และสวนราชการตองมอบหมายใหผูครองตําแหนงนั้นปฏิบัติงาน
โดยสอดคลองตรงตามหนาท่ีความรับผิดชอบของตําแหนงตามท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนด

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

ชางตกแตงสถานท่ี กลุมงานชาง ระดับ 2
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
1. แตงตั้งจากผูดํารงตําแหนงเดิมหรือตําแหนงชางตกแตงสถานท่ี ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงาน

มาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 3 ป หรือ
2. ไดรับวุฒิไมต่ํากวาประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเทาในสาขาวิชาท่ีเก่ียวของกับลักษณะ

งานในหนาท่ี และเคยปฏิบัติงานดานนี้มาแลวไมนอยกวา 3 ป หรือ
3. แตงตั้งจากผูมีความรูความสามารถเหมาะสมและมีความชํานาญงานในหนาท่ี และเคย

ปฏิบัติงานดานนี้มาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 8 ป หรือ
4. ไดรับวุฒิไมต่ํากวาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเทาในสาขาวิชาท่ีเก่ียวของกับ

ลักษณะงานในหนาท่ี หรือ
5. เปนผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานในระดับชั้นท่ีมีความสัมพันธกับหนาท่ี

ความรับผิดชอบ
หนาท่ีโดยยอของตําแหนง
1. ปฏิบัติงานท่ีตองใชประสบการณและความชํานาญในการตกแตงสถานท่ีราชการตางๆ
2. ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย
ขอพิจารณา
เม่ือพิจารณาตามคําชี้แจงประกอบการเสนอเปลี่ยนสายงาน แลว

กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร เสนอปรับระดับชั้นงาน นายประเทือง พันธุมา เลขท่ีประจําตําแหนง
405 ตําแหนงชางตกแตงสถานท่ี กลุมงานชาง ระดับ 1 เปน ตําแหนงชางตกแตงสถานท่ี กลุมงานชาง ระดับ 2
ซึ่ง มี คุณสมบัติ เฉพาะตําแหนง ตําแหนงชางตกแตงสถานท่ี กลุมงานชาง ระดับ 2 ตามหลักเกณฑ
ท่ีกระทรวงการคลังกําหนดไว คือ “แตงตั้งจากผูดํารงตําแหนงเดิมหรือตําแหนงชางตกแตงสถานที่ ระดับ 1
ซึ่งปฏิบัติงานมาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 3 ป” ประกอบกับหนาท่ี (โดยยอ) ตามแบบบรรยายลักษณะงาน
(แบบ ลปจ.1) ของตําแหนงชางตกแตงสถานท่ี กลุมงานชาง ระดับ 2 มีความสอดคลองกับลักษณะงานและ
หนาท่ี (โดยยอ) และงานท่ีไดรับมอบหมายของตําแหนงใหมท่ีขอปรับระดับชั้นงาน

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา
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มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหปรับระดับชั้นงานลูกจางประจํา ราย นายประเทือง
พันธุมา ตําแหนงเลขท่ี 405 จาก ชางตกแตงสถานท่ี ช 1 กลุมงานชาง รหัส 3311 อัตราคาจาง 25,250 บาท
เปน ชางตกแตงสถานท่ี ช 2 กลุมงานชาง รหัส 3311 อัตราคาจาง 25,250 บาท สังกัดงานกิจการพิเศษ
กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร สํานักงานอธิการบดี

ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.4 คณะดุริยางคศาสตรขออนุมัติขยายเวลาลาศึกษาตอ ราย นายศรัณย สืบสันติวงศ
ตําแหนงอาจารย เปนกรณีพิเศษ

สรุปเรื่อง
ตามท่ีมหาวิทยาลัยไดอนุญาตให  นายศรัณย  สืบสันติวงศ  พนักงานมหาวิทยาลัย

ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี A-1-1600-315 สังกัดคณะดุริยางคศาสตร ลาศึกษาในระดับระดับปริญญาเอก
สาขาวิ ช า Asian and Middle Eastern Studies ณ  มหาวิ ทยาลั ย เ คมบริ ดจ สหร าชอาณาจั ก ร
ดวยทุนมหาวิทยาลัยเคมบริดจและทุนคณะดุริยางคศาสตร (ทุนประเภท 2) มีกําหนด 3 ป ตั้งแตวันท่ี
16 มกราคม 2560 ถึงวันท่ี 15 มกราคม 2563 นั้น

คณะดุริยางคศาสตรจึงประสงคขออนุมัติให นายศรัณย สืบสันติวงศ ขยายเวลาศึกษาตอใน
ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเดิม ดวยทุนเดิม มีกําหนด 6 เดือน 20 วัน ตั้งแตวันท่ี 16 มกราคม 2563 ถึงวันท่ี
4 สิงหาคม 2563 เปนกรณีพิเศษ แตเนื่องจากตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑการให
พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย พ.ศ. 2560 ขอ 9 กําหนดใหพนักงาน
มหาวิทยาลัย ท่ีไดรับอนุมัติไปศึกษาดวยทุนใดๆ หากประสงคจะอยูศึกษาตอดวยทุนเดิมทุนอ่ืน ๆ หรือทุน
สวนตัว หลังจากครบกําหนดท่ีไดรับอนุมัติแลว ใหยื่นคําขอพรอมดวยหลักฐานเก่ียวกับผลการศึกษาท่ีผาน
มาแลว และคําชี้แจงเหตุผลความจําเปนท่ีจะตองอยูศึกษาตออีก โดยปกติไมนอยกวา 60 วัน กอนครบ
กําหนดเวลาท่ีไดรับอนุมัติไวเดิม ท้ังนี้ การขอขยายระยะเวลาศึกษา สามารถกระทําไดไมเกินครั้งละ 6 เดือน
เวนแตไดรับอนุมัติจาก ก.บ.ม. เปนกรณีพิเศษเฉพาะราย เม่ือผูมีอํานาจตาม ขอ 5 อนุมัติแลว จึงจะอยูศึกษา
ตอไดตามระยะเวลาท่ีไดรับอนุมัตินั้น

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติให นายศรัณย สืบสันติวงศ ขยายเวลาศึกษาตอในระดับ
ปริญญาเอก สาขาวิชาเดิม ดวยทุนเดิม มีกําหนด 6 เดือน 20 วัน ตั้งแตวันท่ี 16 มกราคม 2563 ถึงวันท่ี
4 สิงหาคม 2563 เปนกรณีพิเศษ

ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.5 พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อแตงตั้งขาราชการหรือพนักงาน
มหาวิทยาลัยใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน เพิ่มเติม

สรุปเรื่อง
ตามท่ี นางสุมณฑา เสรีวัตตนะ ตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน สํานักงาน

อธิการบดี ไดพนจากราชการเพราะเกษียณอายุราชการ ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 จึงทําใหตําแหนงดังกลาว
วางลง และท่ีประชุม ก.บ.ม. ครั้งท่ี 5/2563 เม่ือวันท่ี 3 มีนาคม 2563 มีมติอนุมัติใหดําเนินการคัดเลือกเพ่ือยาย
ตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาหรือพนักงานมหาวิทยาลัย
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สังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร มาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน สํานักงาน
อธิการบดี และอนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการประเมินเพ่ือแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยใหดํารง
ตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน สํานักงานอธิการบดี โดยมีตําแหนงและนาม ดังนี้

1. อธิการบดี ประธานคณะกรรมการ
2. รองอธิการบดีฝายบริหาร กรรมการ
3. รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร กรรมการ
4. รองอธิการบดีฝายคลัง กรรมการ
5. หัวหนางานบริหารทรัพยากรมนุษย เลขานุการ
เนื่องดวยตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการกําหนดระดับ

ตําแหนงและแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน พ.ศ. 2555 ขอ 13
กําหนดให ก.บ.ม. แตงตั้งคณะกรรมการประเมินเพ่ือแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยใหดํารง
ตําแหนงสูงข้ึน จํานวนไมนอยกวาสามคนแตไมเกินเจ็ดคน โดยมีองคประกอบของคณะกรรมการตามท่ีกําหนด
ไวในประกาศฯ และตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้ง
พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนใหเขาสูตําแหนงกลุมอํานวยการ กลุมตําแหนงท่ีปรึกษา และกลุม
หัวหนางาน พ.ศ. 2562 ขอ 13 กําหนดใหแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาจํานวนไมนอยกวาหาคนแตไมเกิน
เจ็ดคน โดยมีองคประกอบของคณะกรรมการตามท่ี ก.บ.ม. กําหนด ท้ังนี้ คณะกรรมการประเมินเพ่ือแตงตั้ง
ขาราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน สํานักงาน
อธิการบดี ท่ีไดรับแตงตั้งในการประชุม ก.บ.ม. ครั้งท่ี 5/2563 เม่ือวันท่ี 3 มีนาคม 2563 สอดคลอง
ตามหลักเกณฑการแตงตั้งขาราชการฯ แตยังไมสอดคลองตามหลักเกณฑการแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย

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

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

และขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุนใหเขาสูตําแหนงกลุมอํานวยการ กลุมตําแหนงท่ีปรึกษา และกลุมหัวหนางาน พ.ศ. 2562 ขอ 13
กําหนดให การแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยเพ่ือเขาสูตําแหนงกลุมอํานวยการ ระดับตําแหนงผูอํานวยการ
สํานักงานอธิการบดี ผูอํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย และระดับตําแหนงผูอํานวยการกอง เลขานุการ
คณะ หรือหัวหนาหนวยงานภายในท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทากอง ใหใชวิธีการสรรหาดวยการ
รับสมัครและใหคัดเลือกผูสมควรดํารงตําแหนง โดยใหเสนอเรื่องตอ ก.บ.ม. เพ่ือใหมีการสรรหาตามระยะเวลา
ท่ีเห็นสมควร และใหแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาจํานวนไมนอยกวาหาคนแตไมเกินเจ็ดคน โดยมีองคประกอบ
ของคณะกรรมการตามท่ี ก.บ.ม. กําหนด

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา
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มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหแตงตั้ง รองอธิการบดี เพชรบุรี เปนคณะกรรมการ
ประเมินเพ่ือแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานตรวจสอบ
ภายใน สํานักงานอธิการบดี เพ่ิมเติม

ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.6 เปดคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายสนับสนุน ในการ
เขาสูระดับตําแหนงท่ีสูงข้ึน เฉพาะระดับชํานาญงาน และระดับชํานาญการ
ป พ.ศ. 2563 (ครั้งท่ี 1)

สรุปเรื่อง
ตามท่ีประชุม ก.บ.ม.มหาวิทยาลัยศิลปากร ในการประชุมครั้งท่ี 4/2563 เ มื ่อว ัน ท่ี

18 กุมภาพันธ 2563 มีมติเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดแผนระยะเวลาดําเนินงาน
เพ่ือเปดใหมีการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายสนับสนุน ในการเขาสูระดับตําแหนง
ท่ีสูงข้ึน เฉพาะระดับชํานาญงาน และระดับชํานาญการ ป พ.ศ. 2563 (ครั้งท่ี 1) โดยแผนกําหนดใหสวนงาน
โดยมติคณะกรรมการประจําสวนงานเสนอมหาวิทยาลัยเพ่ือขอเปดคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยประเภท
พนักงานประจํา สายสนับสนุนในการเขาสูระดับตําแหนงที่สูงขึ้นตําแหนงในระดับชํานาญงานและชํานาญการ
เพ่ือเสนอท่ีประชุม ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยพิจารณาในวันท่ี 17 มีนาคม 2563 นั้น

มหาวิทยาลัยไดมีประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดแผนระยะเวลาดําเนินงาน
เพ่ือเปดใหมีการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายสนับสนุน ในการเขาสูระดับ
ตําแหนงที่สูงข้ึน เฉพาะระดับชํานาญงาน และระดับชํานาญการ ป พ.ศ. 2563 (ครั้งท่ี 1) และสวนงานไดแจง
ความประสงคขอเปดคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายสนับสนุน ในการเขาสูระดับ
ตําแหนงท่ีสูงข้ึน เฉพาะระดับชํานาญงาน และระดับชํานาญการ ป พ.ศ. 2563 (ครั้งท่ี 1)
ในกา รนี ้ เ พื ่อ ให เ ป น ไปต ามแผนระยะ เ ว ล าก ารดํ า เ น ิน ง าน  กอ งทร ัพย ากรมน ุษย ไ ด จ ัด ทํา
(ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง เปดคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สาย
สนับสนุน ในการเขาสูระดับตําแหนงท่ีสูงข้ึน เฉพาะระดับชํานาญงาน และระดับชํานาญการ ป พ.ศ. 2563
(ครั้งท่ี 1)

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมตเิห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง เปดคัดเลือก
พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายสนับสนุน ในการเขาสูระดับตําแหนงท่ีสูงข้ึน เฉพาะระดับ
ชํานาญงาน และระดับชํานาญการ ป พ.ศ. 2563 (ครั้งท่ี 1) ตามท่ีเสนอ โดยตามแผนกําหนดระยะเวลา
ใหพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ยื่นเรื่องเสนอขอกําหนดตําแหนงใหสูงข้ึนตอตนสังกัดภายใน
วันท่ี 30 เมษายน 2563
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ระเบียบวาระท่ี 4.2 แผนและการติดตามผลการดําเนินงานตามแผน
ระเบียบวาระท่ี 4.2.1 (ราง) แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัย

ศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564

สรุปเรื่อง
ตามท่ีกองกฎหมายไดเขารวมประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ

ดําเนินงานของหนวยภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2563 เม่ือวันท่ี 24 มกราคม 2563 ของสํานักงาน ป.ป.ช. โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหหนวยงานท่ีเขารับการ
ประเมินมีความรูความเขาใจในกรอบและแนวทางการประเมินใหเปนไปตามมาตรฐานและทิศทางเดียวกัน นั้น

ในการนี้  กองกฎหมายจึ ง เสนอท่ีประชุมพิจารณา (ร าง ) แผนปฏิบัติการปอง กัน
และปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564 โดยนําแนวทางตาม
ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560-2564) เพ่ือเปนแนวทาง
ในการจัดทําแผนดังกลาวและปรับใชใหสอดคลองกับบริบทของมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมุงเนนการสราง
จิตสํานึกและสรางทัศนคติของบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากรใหมีคานิยมในการตอตานการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ การยึดม่ันในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ตลอดจนการใหภาคประชาชนผูมี
สวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมในการกํากับ ดูแล การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยศิลปากรเพ่ือใหเกิด
ประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพสูงสุด

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปราม
การทุจริต มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564 แลวใหกองกฎหมายแจงเวียน
คณะวิชา/หนวยงาน พิจารณาดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตามแผนดังกลาวตอไป

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

เกี่ยวของกับการเรียนการสอนในสวนของคณะเภสัชศาสตร

สรุปเรื่อง
ดวยคณะเภสัชศาสตรประสงคกําหนดอัตราคาตอบแทนท่ีเก่ียวของกับการเรียนการสอนใน

สวนของคณะเภสัชศาสตร โดยอาศัยอํานาจตามความในขอ 23 ของระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวย
หลักเกณฑ อัตราจาย เงื่อนไขและวิธีการในการเบิกจายรายไดของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2562

ในการนี้ คณะเภสัชศาสตรจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร
เรื่อง กําหนดอัตราคาตอบแทนท่ีเก่ียวของกับการเรียนการสอนในสวนของคณะเภสัชศาสตร โดยใหใชบังคับ
ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 เปนตนไป ซึ่งผานการพิจารณาจากกองกฎหมายแลว

ท้ังนี้  กองกฎหมายพิจารณาแลวมีความเห็นวา การจายคาตอบแทนผูนิพนธบทความ
การศึกษาตอเนื่องทางเภสัชศาสตร คาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความคณะเภสัชศาสตร คาตอบแทน
ผูทรงคุณวุฒิเชี่ยวชาญตรวจสอบและประเมินผลการพิจารณาบทความคณะเภสัชศาสตร และคาตอบแทน
คณะทํางานกลั่นกรองผลการสอน/กรรมการประเมินผลการสอน/เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคําสอน
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ของผูกําหนดตําแหนงทางวิชาการ สมควรใชจายจากกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค
ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค พ.ศ. 2562
ประกอบกับประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากรเก่ียวกับหลักเกณฑ อัตราคาใชจาย และวิธีการเบิกจายเงินกองทุน
สนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค ซึ่งการใชจายเงินจากกองทุนดังกลาวสามารถดําเนินการไดโดย
ไมตองเบิกจายภายในปงบประมาณนั้นๆ ในกรณีท่ีการจายเงินรายการใดตามท่ีกําหนดในประกาศของ
มหาวิทยาลัยไมครอบคลุมรายการท่ีคณะประสงคจะจาย คณะสามารถเสนอมหาวิทยาลัยเพ่ือขอปรับปรุง
คาใชจายได โดยเสนอ (ราง) ประกาศผานรองอธิการบดีฝายวิจัยพิจารณากอน

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง
กําหนดอัตราคาตอบแทนท่ีเก่ียวของกับการเรียนการสอนในสวนของคณะเภสัชศาสตร แลวใหนําเสนอ
อธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.3.2 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑการใหใชและอัตรา
คาบริการในการใชหองบรรยาย หองปฏิบัติการ หองจัดแสดงนิทรรศการ
และหองประชุมของคณะวิทยาศาสตร พ.ศ. ....

สรุปเรื่อง
ดวยคณะวิทยาศาสตรประสงคกําหนดหลักเกณฑการใหใชหองบรรยาย หองปฏิบัติการ

หองจัดแสดงนิทรรศการ และหองประชุมของคณะวิทยาศาสตร เพ่ือเปนการใหบริการทางวิชาการแก
หนวยงานภายนอกและเพ่ือประโยชนในการบริหารจัดการอาคารและสถานท่ีในการใชประโยชนรวมกันของ
คณะวิทยาศาสตรและสวนงานตางๆ โดยอาศัยอํานาจตามความในขอ 4 ขอ 5 ขอ 6 และขอ 7 ของประกาศ
มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑการใหใชและอัตราคาบริการในการใชหองบรรยาย หองปฏิบัติการ และ
หองประชุม มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2562

ในการนี้ คณะวิทยาศาสตรจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร
เรื่อง หลักเกณฑการใหใชและอัตราคาบริการในการใชหองบรรยาย หองปฏิบัติการ หองจัดแสดงนิทรรศการ
และหองประชุมของคณะวิทยาศาสตร พ.ศ. .... ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะวิทยาศาสตร ครั้งท่ี 22/2562 เม่ือวันท่ี 25 ธันวาคม 2562 และผานการพิจารณาจากกองกฎหมายแลว

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง
หลักเกณฑการใหใชและอัตราคาบริการในการใชหองบรรยาย หองปฏิบัติการ หองจัดแสดงนิทรรศการ และ
หองประชุมของคณะวิทยาศาสตร พ.ศ. .... แลวใหนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป

ท้ังนี้ ขอใหวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร และคณะวิชาเรงดําเนินการกําหนดหลักเกณฑ
การใหใชและอัตราคาบริการในการใชหองบรรยาย หองปฏิบัติการ และหองประชุมตางๆ ในความดูแลของ
วิทยาเขตและคณะวิชา แลวสงไปยังมหาวิทยาลัยเพ่ือจัดทําประกาศเสนอท่ีประชุม ก.บ.ม. พิจารณาตอไป
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ระเบียบวาระท่ี 4.3.3 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดอัตราคาใชจายในการ
บริหารหลักสูตรโครงการพิเศษระดับปริญญาบัณฑิตของคณะศึกษาศาสตร

สรุปเรื่อง
ตามท่ีคณะศึกษาศาสตรประสงคขอปรับปรุงอัตราการจายคาตอบแทนอาจารย ผูปฏิบัติงาน

ในมหาวิทยาลัย หรือผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย ท่ีปฏิบัติงานเก่ียวของกับการเรียนการสอนใน
คณะศึกษาศาสตร โดยอาศัยอํานาจตามความในขอ 23 ของระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑ
อัตราจาย เงื่อนไขและวิธีการในการเบิกจายเงินรายไดของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2562 นั้น

ในการนี้ คณะศึกษาศาสตรจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร
เรื่อง กําหนดอัตราคาใชจายในการบริหารหลักสูตรโครงการพิเศษระดับปริญญาบัณฑิตของคณะศึกษาศาสตร
โดยใหใชบังคับตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 เปนตนไป ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะศึกษาศาสตร ครั้งท่ี 2/2563 เม่ือวันท่ี 22 มกราคม 2563 และผานการพิจารณาจากกองกฎหมายแลว

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง
กําหนดอัตราคาใชจายในการบริหารหลักสูตรโครงการพิเศษระดับปริญญาบัณฑิตของคณะศึกษาศาสตร แลวให
นําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.3.4 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดอัตราคาตอบแทนท่ี
เกี่ยวของกับการเรียนการสอนในสวนของคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและ
ภาพพิมพ

สรุปเรื่อง
ดวยคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพประสงคกําหนดอัตราคาตอบแทนท่ีเก่ียวของ

กับการเรียนการสอนในสวนของคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ โดยอาศัยอํานาจตามความในขอ
23 ของระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑ อัตราจาย เงื่อนไขและวิธีการในการเบิกจายเงินรายได
ของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2562

ในการนี้ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา (ราง)
ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดอัตราคาตอบแทนท่ีเก่ียวของกับการเรียนการสอนในสวนของ
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ โดยใหใชบังคับตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 เปนตนไป ซึ่งไดรับ
ความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ ครั้งท่ี 2/2563
เม่ือวันท่ี 19 กุมภาพันธ 2563 และผานการพิจารณาจากกองกฎหมายแลว

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง
กําหนดอัตราคาตอบแทนท่ีเก่ียวของกับการเรียนการสอนในสวนของคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและ
ภาพพิมพ แลวใหนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป
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ระเบียบวาระท่ี 4.3.5 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง มาตรการปองกันการแพรระบาด
ของเช้ือโรค COVID-19 (Coronavirus Diseases 2019) ในการดูแล
นักศึกษาท่ีไปปฏิบัติวิชาชีพและปฏิบัติสหกิจศึกษา

สรุปเรื่อง
ตามท่ีมหาวิทยาลัยไดออกประกาศเก่ียวกับมาตรการปองกันการแพรระบาดของเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับลงวันท่ี 26 กุมภาพันธ พ.ศ. 2563 ฉบับลงวันท่ี 4 มีนาคม พ.ศ. 2563 และ
ฉบับลงวันท่ี 17 มีนาคม พ.ศ. 2563 นั้น

เนื่องจากสถานการณการระบาดของโรคโควิด-19 มีแนวโนมท่ีจะเกิดการระบาดรุนแรงใน
วงกวางข้ึน และยืดเยื้อยาวนาน มหาวิทยาลัยจึงจําเปนตองเพ่ิมมาตรการปองกันการแพรระบาดของเชื้อโรค
ดังกลาวในการปฏิบัติวิชาชีพและปฏิบัติสหกิจศึกษาของนักศึกษา เพ่ือมิใหสงผลกระทบตอสุขภาพของนักเรียน
นักศึกษา และบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร ตลอดจนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย โดย
งานสื่อสารองคกรไดเสนอท่ีประชุมพิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง มาตรการปองกันการ
แพรระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (Coronavirus Diseases 2019) ในการดูแลนักศึกษาท่ีไปปฏิบัติวิชาชีพ
และปฏิบัติสหกิจศึกษา อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 36 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร
พ.ศ. 2559

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง
มาตรการปองกันการแพรระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (Coronavirus Diseases 2019) ในการดูแลนักศึกษา
ท่ีไปปฏิบัติวิชาชีพและปฏิบัติสหกิจศึกษา โดยขอใหรองอธิการบดีฝายวิชาการพิจารณาปรับแกไข (ราง)
ประกาศดังกลาวใหสอดคลองกับแนวทางดําเนินการสอบและการจัดการเรียนการสอนเพ่ือรองรับสถานการณ
COVID-19 พรอมท้ังเพ่ิมเติมขอความเก่ียวกับการติดตามนักศึกษากลุมเสี่ยงท่ีคาดวาอาจจะติดเชื้อ รวมถึง
นักศึกษาท่ีเจ็บปวย กอนนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใช อยางไรก็ตาม หากคณะรัฐมนตรี หรือกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมมีการกําหนดมาตรการใหยกเลิกการฝกงานหรือสหกิจศึกษา
ใหมหาวิทยาลัยจัดทําประกาศท่ีเก่ียวของ เพ่ือถือปฏิบัติโดยเครงครัดตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.4 โครงสรางสวนงานและหนวยงานภายใน
ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 4.5 การบริหารการเงินและทรัพยสิน
ระเบียบวาระท่ี 4.5.1 การขอยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษาใหแกนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต

ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะท่ี 2 รุนท่ี 1

สรุปเรื่อง
ดวยคณะอักษรศาสตรประสงคขอยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษาใหแกนักศึกษาระดับ

ปริญญาบัณฑิต ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะท่ี 2 รุนท่ี 1 จํานวน 1 ราย คือ นายเมธาวี กานแกว
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นักศึกษาชั้นปท่ี 1 สาขาวิชาเอกภาษาไทย เนื่องจากเปนผูไดรับทุนตอเนื่องจากการจัดสรรทุนการศึกษา
เฉลิมราชกุมารี และใหนักศึกษาไดรับทุนเดิมตอเนื่องจนกวาจะสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต

ในการนี้ กองบริหารงานวิชาการจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณายกเวนคาธรรมเนียมการศึกษา
และคาธรรมเนียมอ่ืนๆ ใหแกนักศึกษารายดังกลาว ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1) คาบํารุงมหาวิทยาลัย จํานวน 4,000 บาท
2) คาข้ึนทะเบียนนักศึกษา จํานวน 1,000 บาท
3) คาเบี้ยประกันของเสียหายมหาวิทยาลัย จํานวน 1,500 บาท
4) คาธรรมเนียมการพัฒนาภาษาอังกฤษ จํานวน 500 บาท
5) คาลงทะเบียนแบบเหมาจาย จํานวน 11,000 บาท
ท้ังนี้ ไมยกเวนคาเบี้ยประกันอุบัติเหตุ เนื่องจากจะเปนประโยชนแกนักศึกษาเองหากไดรับ

อุบัติเหตุในขณะศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษาและ
คาธรรมเนียมอ่ืนๆ ใหแกนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะท่ี 2 รุนท่ี 1 จํานวน
1 ราย ตามท่ีกองบริหารงานวิชาการเสนอ โดยไมยกเวนคาเบี้ยประกันอุบัติเหตุ เนื่องจากจะเปนประโยชนแก
นักศึกษาเองหากไดรับอุบตัิเหตุในขณะศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร

ระเบียบวาระท่ี 4.6 เรื่องอ่ืนๆ ตามท่ีอธิการบดีปรึกษา
ระเบียบวาระท่ี 4.6.1 การเสนอช่ือผูทรงคุณวุฒิเพื่อขอพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์

และเกียรติบัตรศาสตราจารยเกียรติคุณ
(วาระลับ)

ระเบียบวาระท่ี 4.6.2 (ราง) ขอตกลงความรวมมือทางวัฒนธรรมและวิทยาศาสตรระหวาง
มหาวิทยาลัยศิลปากรกับ University of Florence สาธารณรัฐอิตาลี

สรุปเรื่อง
ดวยคณะมัณฑนศิลปประสงคจัดทําขอตกลงความรวมมือทางวัฒนธรรมและวิทยาศาสตรกับ

University of Florence สาธารณรัฐอิตาลี โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือจัดกิจกรรมทางวิชาการ รวมท้ังสนับสนุน
การแลกเปลี่ยนอาจารย นักศึกษา โครงการวิจัย ขอตกลงดังกลาวเปนขอตกลงระดับมหาวิทยาลัย ระดับของ
ผูลงนามของท้ังสองฝาย คือ อธิการบดี ขอตกลงมีระยะเวลา 5 ป นับแตวันลงนาม ซึ่งไดผานความเห็นชอบจาก
ท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะมัณฑนศิลป ครั้งท่ี 2/2563 เม่ือวันท่ี 27 กุมภาพันธ 2563 โดยคณะ
มัณฑนศิลปไดเสนอเอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณา ดังนี้

1. แบบเสนอการทําขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับสถาบันตางประเทศ
2. (ราง) MOU ฉบับภาษาอังกฤษ และฉบับแปลเปนภาษาไทย โดยมีผูรับรองการแปล
3. ประวัติของ University of Florence สาธารณรัฐอิตาลี
ท้ังนี้ เนื่องจากขอตกลงดังกลาวเปนขอตกลงความรวมมือกับสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศ

ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินการเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางความตกลงรวมมือทาง
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วิชาการระหวางสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศ พ.ศ. 2550 โดยมีสาระสําคัญขอ 6
ขอบเขตความรวมมือ และขอ 6.1 การเรียน การสอน ซึ่งจะครอบคลุมถึงการแลกเปลี่ยนคณาจารย นักศึกษา
และการจัดการเรียนการสอนรวมกันเพ่ือใหปริญญาการจัดหลักสูตรรวม จึงเห็นควรเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณากอนท่ีจะดําเนินการตอไป

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ขอตกลงความรวมมือทางวัฒนธรรม
และวิทยาศาสตรระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ University of Florence สาธารณรัฐอิตาลี แลวใหนําเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.6.3 โครงการคัดเลือกนักเรียนเขาเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
(ปฐมวัยและประถมศึกษา) ปการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม)

สรุปเรื่อง
ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 22/2562 เม่ือวันอังคารท่ี

19 พฤศจิกายน 2562 ไดใหความเห็นชอบโครงการคัดเลือกนักเรียนเขาเรียนชั้นอนุบาลปท่ี 1 และ
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 ปการศึกษา 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร และโครงการคัดเลือกนักเรียนเขาเรียนชั้นอนุบาลปท่ี 1 ปการศึกษา
2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ตามหลักสูตรสงเสริมทักษะภาษาอังกฤษ (ระดับปฐมวัย) (EP EDSU) ตามท่ีคณะศึกษาศาสตรเสนอ
นั้น

เนื่องจากนักเรียนชั้นอนุบาลปท่ี 2,3 และชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 ตามหลักสูตรสงเสริมทักษะ
ภาษาอังกฤษ (EP EDSU) ชั้นอนุบาลปท่ี 3 และชั้นประถมศึกษาปท่ี 2,3,5 หลักสูตรปกติ จํานวนหนึ่งได
ลาออก ทําใหมีจํานวนนักเรียนไมครบตามจํานวนท่ีตองการรับ ดังนั้น คณะศึกษาศาสตรจึงประสงคดําเนิน
โครงการคัดเลือกนักเรียนเขาเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ปการศึกษา
2563 (เพ่ิมเติม) ซึ่งไดผานความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร ครั้งท่ี 5/2563
เม่ือวันท่ี 4 มีนาคม 2563 โดยกําหนดจํานวนรับเขาศึกษารวมท้ังสิ้น 21 ราย ดังนี้

1. ระดับชั้นอนุบาลปท่ี 2 หลักสูตร EP จํานวน 1 ราย
2. ระดับชั้นอนุบาลปท่ี 3 หลักสูตร EP จํานวน 2 ราย
3. ระดับชั้นอนุบาลปท่ี 3 จํานวน 1 ราย
4. ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 หลักสูตร EP จํานวน 12 ราย
5. ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 2 จํานวน 1 ราย
6. ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 จํานวน 1 ราย
7. ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 จํานวน 3 ราย
ท้ังนี้ คณะศึกษาศาสตรไดกําหนดรายละเอียดคาใชจายในการคัดเลือกเขาศึกษาไวแลว

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

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบโครงการคัดเลือกนักเรียนเขาเรียนโรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ปการศึกษา 2563 (เพ่ิมเติม) ตามท่ีคณะศึกษาศาสตร
เสนอ และใหนําเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติโครงการตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.6.4 การปรับปรุงระบบการทํางาน การดําเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเขาศึกษา
ในมหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับปริญญาบัณฑิต (SU-TCAS) ประจําป
การศึกษา 2563 เพื่อรองรับปญหาการแพรระบาดของ COVID-19

สรุปเรื่อง
ตามหนังสือสมาคมท่ีประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) ท่ี ทปอ.63/ว0148 ลงวันท่ี

10 มีนาคม 2563 ไดกําหนดแนวปฏิบัติและการปรับระบบการทํางานของ TCAS63 เพ่ือรองรับปญหาการแพร
ระบาดของ COVID-19 ฉบับท่ี 2 เพ่ือเปนการลดความเสี่ยงในสถานการณการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-
19 สําหรับผูสมัครคัดเลือกในระบบคัดเลือกกลางบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปการศึกษา
2563 เพ่ือสรางความม่ันใจใหกับผูสมัคร ผูเก่ียวของ และสาธารณชนวากระบวนการคัดเลือก TCAS63 ได
วางแผนการบริหารความเสี่ยงท่ีปองกันไมใหผูเก่ียวของมีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัส COVID-19 ท่ีอาจเกิด
การแพรระบาดในวงกวาง นั้น

ในการนี้ กองบริหารงานวิชาการจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาการปรับปรุงระบบการทํางาน การ
ดําเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับปริญญาบัณฑิต (SU-TCAS)
ประจําปการศึกษา 2563 เพ่ือรองรับปญหาการแพรระบาดของ COVID-19 โดยไดสรุปการปรับปรุงระบบการ
ทํางานของ TCAS63 เพ่ือรองรับปญหาการแพรระบาดของ COVID-19 ในการดําเนินการสอบสัมภาษณ
SU-TCAS ปการศึกษา 2563 (รอบท่ี 2)

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว มีมตใิหความเห็นชอบการปรับปรุงระบบการทํางาน การดําเนินการ
สอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับปริญญาบัณฑิต (SU-TCAS) ประจําป
การศึกษา 2563 เพ่ือรองรับปญหาการแพรระบาดของ COVID-19

อนึ่ง มอบหมายใหกองบริหารงานวิชาการประสานกับคณะวิชาท่ีมีการดําเนินการสอบ
สัมภาษณ TCAS63 ปการศึกษา 2563 (รอบท่ี 2) เพ่ือขอขอมูลกอนจัดทําประกาศตอไป อีกท้ังขอความรวมมือ
ใหคณะวิชาประชาสัมพันธอีกทางหนึ่งดวย ท้ังนี้ หากคณะวิชาใดประสงคเปลี่ยนแปลงวัน/วิธีการสอบสัมภาษณ
เพ่ิมเติมขอใหแจงกองบริหารงานวิชาการโดยดวน
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ระเบียบวาระท่ี 4.6.5 การเตรียมความพรอมรองรับสถานการณ COVID-19 ในการจัดสอบ จัดการ
เรียนการสอนและการใชเครื่องมืออินเทอรเน็ตเพื่อการสอนในภาวะวิกฤติ
(COVID-19)

สรุปเรื่อง
ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง มาตรการปองกันการแพรระบาดของเชื้อโรค

COVID-19 (Coronavirus Diseases 2019) ฉบับลงวันท่ี 26 กุมภาพันธ พ.ศ. 2563 และประกาศ
มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง มาตรการปองกันการแพรระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (Coronavirus Diseases
2019) ในการดําเนินการสอบปลายภาค ประจําภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2562 ฉบับลงวันท่ี 4 มีนาคม
พ.ศ. 2563 นั้น

ในการนี้ กองบริหารงานวิชาการและศูนยนวัตกรรมการศึกษาแหงมหาวิทยาลัยศิลปากรจึง
เสนอท่ีประชุมพิจารณาการเตรียมความพรอมรองรับสถานการณ COVID-19 ในการจัดสอบ จัดการเรียนการ
สอนและการใชเครื่องมืออินเทอรเน็ตเพ่ือการสอนในภาวะวิกฤติ (COVID-19) เพ่ือลดความเสี่ยงในการแพร
ระบาดของเชื้อโรคตอนักศึกษา คณาจารย และบุคลากร ดังนี้

1. แนวปฏิบัติในการจัดสอบ จัดการเรียนการสอนของคณะวิชาและหนวยงานท่ีมีการจัดการ
เรียนการสอน

2. แนวทางการดําเนินการสอบและการจัดการเรียนการสอน เพ่ือรองรับสถานการณ COVID-19
3. การใชเครื่องมืออินเทอรเน็ตเพ่ือการสอนในภาวะวิกฤต (COVID-19)
4. สรุปมาตรการเ พ่ือรองรับสถานการณ COVID-19 ของกระทรวงการอุดมศึกษา

วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม ณ วันท่ี 15 มีนาคม 2563
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว มีมตดิังนี้
1. ใหคณะวิชาและศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษาท่ัวไปและพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษ

ดําเนินการปรับรูปแบบการสอบปลายภาค ภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2562 เปนรูปแบบออนไลน การ
มอบหมายงาน การสอบแบบ Take home examination หรือการวัดและประเมินผลในรูปแบบอ่ืนท่ีไมใชการ
สอบในหองสอบ โดยใหพิจารณาความเปนไปไดในดานตางๆ รวมท้ังความพรอมของนักศึกษา หากรายวิชาใด
ไมสามารถจัดสอบในรูปแบบออนไลนหรือรูปแบบอ่ืนๆ ได ขอใหคณะวิชาและศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษา
ท่ัวไปฯ จัดทําประกาศเลื่อนการสอบรายวิชาดังกลาวและแจงมายังกองบริหารงานวิชาการ เพ่ือบันทึก
สัญลักษณ X (no report) ใหกับนักศึกษาในรายวิชาดังกลาว ซึ่งการสงผลการศึกษา (เกรด) ลาชาอันเกิดจาก
เหตุสุดวิสัยเชนนี้จะไมถือเปนความบกพรองของผูสอนเนื่องจากมีความจําเปนในการเลื่อนสอบหรือเลื่อนสงงาน

2. หากรายวิชาท่ีมีการประกาศเลื่อนการสอบนั้น เปนรายวิชาบังคับกอนและสงผลกระทบตอ
การลงทะเบียนเรียนในรายวิชาอ่ืนของนักศึกษา ขอใหคณะวิชาและศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษาท่ัวไปฯ แจง
มายังมหาวิทยาลัยเพ่ือหาแนวทางชวยเหลือตอไป

3. กรณีรายวิชาท่ีไมไดประกาศเลื่อนสอบ ขอใหเรงจัดการสอบทุกรายวิชาโดยเร็วท่ีสุดเทาท่ี
จะสามารถดําเนินการได ท้ังนี้ หากคณะรัฐมนตรี หรือกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรมมีการกําหนดมาตรการหรือแนวทางการดําเนินการในภายหลัง มหาวิทยาลัยจะจัดทําประกาศ
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ที่เกี่ยวของ เพื่อถือปฏิบัติโดยเครงครัดตอไป และหากมีความจําเปนตองขอขยายเวลาการสงผลการศึกษา
ใหเสนอคณะกรรมการประจําคณะพิจารณาและเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป

4. ขอความรวมมือใหคณะวิชาและศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษาท่ัวไปฯ สนับสนุนให
คณาจารยสงผลการศึกษาออนไลนทุกรายวิชา โดยมหาวิทยาลัยจะหาแนวทางเพ่ืออํานวยความสะดวกในการ
สงผลการศึกษาออนไลนดังกลาวโดยไมตองสงเอกสารยืนยันมายังกองบริหารงานวิชาการ

5. หากมีความจําเปนในการขอขยายเวลาการศึกษาของนักศึกษา ใหเสนอคณะกรรมการ
ประจําคณะพิจารณาและเสนอมายังมหาวิทยาลัย/บัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาดําเนินการตอไป

6. ใหคณะวิชาพิจารณายกเลิกหรือเลื่อนการฝกงาน/สหกิจศึกษาทุกรูปแบบ จนกวา
สถานการณจะคลี่คลาย

7. ในการจัดการเรียนการสอนและการสอบ ภาคการศึกษาฤดูรอน ปการศึกษา 2562 และ
ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2563 ใหใชรูปแบบออนไลนหรือรูปแบบอ่ืน ๆ ท่ีไมใชแบบชั้นเรียนหรือหองสอบ
ยกเวนรายวิชาท่ีตองมีปฏิบัติการใหอยูในดุลพินิจของคณะวิชาและศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษาท่ัวไปฯ และให
จัดเตรียมมาตรการรองรับสถานการณ COVID-19 ท้ังนี้จนกวาสถานการณจะคลี่คลายลง

เลิกประชุมเวลา 12.50 น.

(นางสาวเพรียว บางเขม็ด)
ผูจดรายงานการประชุม

(นางสาวสิริวัลลิ์  พฤกษาอุดมชัย)
ผูจดรายงานการประชุม

(นางสาวเอมอร  ชีราวุฒธิพันธ)
ผูจดรายงานการประชุม

รายงานการประชุมฉบับนี้
ไดรับรองโดยไมมีการแกไข


