
รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ครั้งท่ี 14/2561 

วันอังคารท่ี 17 กรกฎาคม 2561 
ณ  ห้องประชุมสํานักงานอธิการบดี  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 

…………….……………….. 

ผู้มาประชุม 

1. ผศ.ดร.วันชัย สุทธะนันท ์ อธิการบดี ประธานกรรมการ 
2. ผศ.ดร.เชาวรีย์ อรรถลังรอง รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการ 
3. ศ.ดร.พรศักด์ิ  ศรีอมรศักด์ิ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย กรรมการ 

  และผู้รักษาการแทนผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
4. รศ.ดร.พิทักษ์ ศิริวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กรรมการ 
5. ผศ.สยุมพร  กาษรสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม กรรมการ 
6. ผศ.ดร.สาธิต  นิรัติศัย รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายบริหาร กรรมการ 

 รักษาการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
7. ผศ.ชวลิต ขาวเขียว คณบดีคณะโบราณคดี กรรมการ 
8. อ.ดร.ธนาทร  เจียรกุล คณบดีคณะมณัฑนศิลป์ กรรมการ 
9. ผศ.ดร.วรางคณา นิพัทธ์สุขกิจ คณบดีคณะอักษรศาสตร ์ กรรมการ 

10. ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธ์ุ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กรรมการ 
11. ผศ.ดร.นรงค์  ฉิมพาล ี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 
12. รศ.ดร.ธนะเศรษฐ ์ ง้าวหิรัญพัฒน์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กรรมการ 
13. ผศ.ดร.อรุณศร ี ลีจีรจําเนียร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 
14. อ.ดําริห์   บรรณวิทยกิจ คณบดีคณะดุริยางคศาสตร์ กรรมการ 
15. ผศ.สมศักด์ิ ชาตินํ้าเพ็ชร คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ 
16. อ.จอมภัค  คลังระหัด รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ กรรมการ 

  รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 
17. ผศ.ดร.ศักดิพันธ์ ตันวิมลรัตน์ ผู้อํานวยการสํานักหอสมุดกลาง กรรมการ 
18. ผศ.ฉัตรชัย  เผ่าทองจีน ผู้อํานวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ กรรมการ 
19. อ.ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท ์ ผู้อํานวยการหอศิลป์ กรรมการ 
20. ผศ.ดร.ดิเรกฤทธ์ิ  บัวเวช ผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ กรรมการ 
21. อ.ดร.นิรุทธ์  วัฒโนภาส ผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ กรรมการ 
22. นายกฤษดา   ไพรวรรณ์ ผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน กรรมการ 
23. อ.ปัญจพล   เหล่าพูนพัฒน์  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กรรมการและเลขานุการ 
24. นางสาวอัปสร กิจเจริญค้า ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี ผู้ช่วยเลขานุการ 
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ผู้มาประชุมผา่นระบบ VDO-Conference 

1. รศ.ดร.ประสพชัย  พสุนนท ์ รองอธิการบดี เพชรบุรี กรรมการ 
2. อ.ดร.พิรวิทย์  เช้ือวงษ์บุญ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ กรรมการ 

  รักษาการแทนคณบดีคณะสัตวศาสตร์และ 
  เทคโนโลยีการเกษตร 

3. ผศ.ดร.พีรพัฒน์ ยางกลาง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 

ผู้เขา้ร่วมประชุม 

1. ผศ.ดร.กําไลทิพย์  ปัตตะพงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 
2. อ.ปวริส มินา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
3. ผศ.ศุภกาญจน์ ผาทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการจัดการศึกษาทั่วไป 
4. อ.ดร.สุภาพ  เกิดแสง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 
5. ผศ.ดร.อนิรุทธ์  สติมั่น ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
6. รศ.ดร.อวยพร อภิรักษ์อร่ามวง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ 
7. นางสุกัญญา   ต่อทรัพย์สิน ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่  
8. นายสหรัฐ   มณีจันทร ์ ผู้อํานวยการกองนิติการ 
9. นางสุมณฑา   เสรีวัตตนะ ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน 

10. นางสาวธณิดา  มหาสวัสด์ิ ผู้รักษาการแทนหัวหน้างานบริหารงานบุคคล  
  กองการเจ้าหน้าที่  

ผู้ไม่มาประชุม 

1. รศ.ดร.ดวงเดือน  ไกรลาศ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ติดราชการ 
2. ผศ.ดร.ปาเจรา    พัฒนถาบุตร รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร ์ ติดราชการ 
3. รศ.ดร.จุไรรัตน์ นันทานิช คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ติดราชการ 
4. ศ.ญาณวิทย์   กุญแจทอง  คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ ติดราชการ 
5. รศ.ดร.ชัยสิทธ์ิ  ด่านกิตติกุล คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ติดราชการ 
6. อ.ดร.ภวพล คงชุม คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ติดราชการ 
7. ผศ.ดร.สมพิศ   ขัตติยพิกุล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ติดราชการ 
8. อ.ดร.คุณัตว์   พิธพรชัยกุล ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน ติดราชการ 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 

เมื่อกรรมการครบเป็นองค์ประชุมแล้ว ประธานกล่าวเปิดประชุมและขอให้ที่ประชุมพิจารณา
เรื่องต่างๆ ดังน้ี 
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ระเบยีบวาระที่  1    เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี 1.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร           

ครั้งที่ 13/2561 เม่ือวันอังคารท่ี 3 กรกฎาคม 2561  
 

สรุปเรื่อง 
 ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ครั้งที่ 13/2561 เมื่อวันอังคารที่ 3 กรกฎาคม 2561  
 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบยีบวาระที่  2     เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
ระเบยีบวาระที่ 2.1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ 

ไม่ม ี
 
ระเบยีบวาระที่ 2.2 สถิติการใหบ้รกิารทางวิชาการ สาํนักหอสมุดกลาง ประจําเดือนพฤษภาคม 2561 
 
สรุปเรื่อง 

ด้วยสํานักหอสมุดกลางได้จัดทําสรุปสถิติการให้บริการทางวิชาการ สํานักหอสมุดกลาง     
เป็นรายเดือน โดยได้รายงานสถิติประจําเดือนพฤษภาคม 2561 ในหัวข้อประเภทผู้ใช้บริการ จํานวนผู้ใช้บริการ 
ยืมคืน (แยกตามประเภทผู้ใช้) จํานวนทรัพยากรสารสนเทศ การใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศ การใช้บริการ
ทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ และการยืมทรัพยากรสารสนเทศ (แยกตามคณะวิชา) เพ่ือนําข้อมูลไปใช้
ประโยชน์ในการบริหารจัดการ 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2.3 บันทึกความตกลงทวิภาคี-บันทึกความเข้าใจระดับคณะวิชา ระหว่างคณะ

โบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากรกับ Jorhat Kendriya Mahavidyalaya, 
Kenduguri, Jorhat, Assam, India 

 
สรุปเรื่อง 

ด้วยคณะโบราณคดีได้จัดทําบันทึกความตกลงทวิภาคี-บันทึกความเข้าใจระดับคณะวิชา 
ระหว่างคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากรกับ Jorhat Kendriya Mahavidyalaya, Kenduguri, Jorhat, 
Assam, India เพ่ือสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยและวิชาการ ซึ่งมีความสนใจร่วมกันในด้านมานุษยวิทยา 
สังคมวิทยา ประวัติศาสตร์ ภาษา และวัฒนธรรม โดยข้อตกลงดังกล่าวเป็นข้อตกลงระดับคณะวิชา ระดับของ 
ผู้ลงนามของมหาวิทยาลัยศิลปากร คือ คณบดี ระดับของผู้ลงนามของ Jorhat Kendriya Mahavidyalaya, 
Kenduguri, Jorhat, Assam, India คือ Principal ซึ่งได้ลงนามแล้วเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ข้อตกลงมี
ระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันลงนาม 
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2.4 ผลสํารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของสํานักหอสมุดกลาง รอบที่ 2 

(มกราคม-เมษายน 2561) ประจําปีการศึกษา 2560 สํานักหอสมุดกลาง 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีสํานักหอสมุดกลางได้ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของสํานัก
หอสมุดกลาง ประจําปีการศึกษา 2560 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขพัฒนางานของ
สํานักหอสมุดกลางให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น สามารถดําเนินงานได้อย่างบรรลุเป้าหมายสูงสุดและสอดคล้องกับ
พันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยแบ่งระยะเวลาการสํารวจเป็นปีการศึกษาละ 2 รอบ คือ รอบที่ 1 ระหว่างเดือน
สิงหาคม-พฤศจิกายน 2560 และรอบที่ 2 ระหว่างเดือนมกราคม-เมษายน 2561 น้ัน 

ในการน้ี สํานักหอสมุดกลางได้รายงานผลสํารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของสํานัก
หอสมุดกลาง รอบที่ 2 (มกราคม-เมษายน 2561) ประจําปีการศึกษา 2560 โดยเก็บข้อมูลจากผู้เข้าใช้บริการ
สํานักหอสมุดกลางจริง จํานวน 4 แห่ง ได้แก่ หอสมุดสาขา วังท่าพระ หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ หอสมุด
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี และหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งสรุปผลความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 4.15 และจําแนกเป็นรายด้านได้ดังน้ี   

1. บุคลากรของห้องสมุด  มีค่าเฉลี่ย 4.36  ระดับความพึงพอใจมาก 
2. กระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ  มีค่าเฉลี่ย 4.28  ระดับความพึงพอใจมาก 
3. ระบบสาธารณูปโภค มีค่าเฉลี่ย 4.17  ระดับความพึงพอใจมาก 
 และรักษาความปลอดภัย 
4. การประชาสัมพันธ์  มีค่าเฉลี่ย 4.10  ระดับความพึงพอใจมาก 
5. กายภาพที่เหมาะสม  มีค่าเฉลี่ย 4.08  ระดับความพึงพอใจมาก 
6. สิ่งอํานวยความสะดวกท่ีจําเป็น  มีค่าเฉลี่ย 4.07  ระดับความพึงพอใจมาก 
7. ทรัพยากรสารสนเทศ มีค่าเฉลี่ย 3.97  ระดับความพึงพอใจมาก 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบยีบวาระที่ 2.5 รายงานการเงินมหาวิทยาลยัศิลปากร ประจําเดือนพฤษภาคม 2561 
 
สรุปเรื่อง 

ด้วยมหาวิทยาลัยได้จัดทํารายงานผลด้านการเงินและบัญชีเพ่ือแสดงฐานะการเงินของทุก
แหล่งเงิน ประจําเดือนพฤษภาคม 2561 เพ่ือประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทางด้านการเงิน ซึ่งสามารถนํา
ข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงสําหรับการตัดสินใจของฝ่ายบริหารได้ พร้อมนําเสนอ          
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สภามหาวิทยาลัยศิลปากรเพ่ือรับทราบการบริหารจัดการทางการเงินตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
แบ่งเป็น 2 ส่วน  ดังน้ี 

1. รายงานระบบงบประมาณเปรียบเทียบเงินงบประมาณทุกแหล่งเงิน ซึ่งเป็นข้อมูลทาง
การเงินที่สามารถเรียกรายงานจากระบบ MIS ของมหาวิทยาลัยศิลปากร แบบ real time เพ่ือเป็นฐานข้อมูล
สําหรับการตัดสินใจหรือเพ่ือประโยชน์ในด้านต่างๆ โดยในเดือนพฤษภาคม 2561 มหาวิทยาลัยศิลปากรมี
รายรับและรายจ่าย ดังน้ี 

1.1 รวมทุกแหล่งเงิน 
- อนุมัติ  3,210,368,350.16 บาท 
- จ่ายจริง  2,428,502,735.01 บาท 
- คงเหลือ 781,865,615.15 บาท 

1.2 งบประมาณเงินแผ่นดิน 
- อนุมัติ  1,677,043,300.00 บาท 
- จ่ายจริง  1,540,189,714.63 บาท 
- คงเหลือ  136,853,585.37 บาท 

1.3 งบประมาณเงินรายได้ (โครงการปกติ) 
- อนุมัติ  1,054,833,142.04 บาท 
- จ่ายจริง  631,013,072.20 บาท 
- คงเหลือ  423,820,069.84 บาท 

1.4 งบประมาณเงินรายได้ (โครงการพิเศษ) 
- อนุมัติ  478,491,908.12 บาท 
- จ่ายจริง  257,299,948.18 บาท 
- คงเหลือ  221,191,959.94 บาท 

2. การวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงินมหาวิทยาลัยศิลปากร สําหรับงวด 8 เดือน สิ้นสุดวันที่ 
30 พฤษภาคม 2561 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยการวิเคราะห์สภาพคล่องทางการเงินพบว่า 
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน เท่ากับ 1.80 เท่า และอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว หลังหักลูกหน้ีนักศึกษา 
เท่ากับ 1.78 เท่า แสดงให้เห็นว่า ความสามารถในการชําระหน้ีระยะสั้นหรือค่าใช้จ่ายที่ได้ก่อหน้ีผูกพันไว้
สามารถชําระหน้ีได้เพียงพอ 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  2.6 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การรายงานเหตุอันจําเป็นเร่งด่วน พ.ศ. 2561 
 
สรุปเรื่อง 

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การรายงานเหตุอัน
จําเป็นเร่งด่วน พ.ศ. 2561 ฉบับลงวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2561 โดยให้เหตุดังต่อไปนี้ ถือเป็นเหตุที่นับว่ามี
ความสําคัญเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ผู้อํานวยการสถานศึกษาหรือเทียบเท่า หัวหน้าหน่วยงานหรือหัวหน้าส่วน
ราชการที่เกิดเหตุจะต้องรายงานไปยังผู้บังคับบัญชาช้ันเหนือขึ้นไปตามลําดับช้ันทราบทันที 
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1. เกิดเหตุโจรกรรม อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย อย่างร้ายแรงที่มีผลกระทบต่อชีวิตนักเรียน 
นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ของรัฐ และทรัพย์สินของทางราชการ 

2. เกิดโรคระบาดร้ายแรงกับนักเรียน นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในสถานศึกษาหรือ
หน่วยงานของรัฐในสังกัดหรือกํากับกระทรวงศึกษาธิการ 

3. เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงหรือเหตุการณ์รุนแรงที่มีผลกระทบต่อชีวิตนักเรียน นักศึกษา และ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ และทรัพย์สินของทางราชการ 

4. เรื่องที่เก่ียวกับความประพฤติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการ         
พลเรือนสามัญ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นไปในทางเสื่อมเสียเกียรติ 
หรือช่ือเสียงอย่างร้ายแรง หรือต้องหาในคดีอาญาเป็นคดีอุกฉกรรจ์ 

5. เจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดหรือกํากับกระทรวงศึกษาธิการ เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้า
มนุษย์ การจําหน่ายยาเสพติด หรือการล่วงละเมิดทางเพศต่อนักเรียน นักศึกษา 

6. การชุมนุมของนักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง และเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีผลกระทบต่อราชการ
อย่างร้ายแรง 

7. การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริตซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
ราชการอย่างร้ายแรง 

8. การลงโทษอย่างรุนแรงและไม่เป็นไปตามระเบียบแก่นักเรียน นักศึกษา 
9. การก่อการร้ายในสถานศึกษาหรือหน่วยงานของรัฐในสังกัดหรือกํากับกระทรวงศึกษาธิการ 

10. เหตุอ่ืนๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อราชการอย่างร้ายแรง 
ทั้งน้ี การรายงานเหตุการณ์ดังกล่าว จะรายงานเป็นหนังสือ หรือด้วยวาจา หรือด้วยเครื่อง

สื่อสารใดก็ได้ โดยให้รายงานสรุปข้อเท็จจริงโดยย่อตามเรื่องที่เกิดขึ้น อย่างน้อยต้องประกอบด้วยข้อเท็จจริง
ดังน้ี 

1. วัน เดือน ปี เวลา และสถานที่เกิดเหตุ 
2. สาระสําคัญของเรื่องที่เกิดขึ้น อย่างน้อยให้ระบุข้อเท็จจริงและผู้ที่เก่ียวข้องให้ชัดเจน 
3. การสั่งการและการดําเนินการเบ้ืองต้นของผู้บังคับบัญชาช้ันต้น 
4. ความเห็นพร้อมข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาของผู้บังคับบัญชาช้ันต้น 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบและให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป ทั้งน้ี ประธานได้มอบหมายรองอธิการบดี
ฝ่ายบริหาร รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์ รองอธิการบดี เพชรบุรี และผู้อํานวยการสํานักงาน
อธิการบดี รายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้มหาวิทยาลัยทราบทันที โดยดําเนินการตามประกาศกระทรวง 
ศึกษาธิการ เรื่อง การรายงานเหตุอันจําเป็นเร่งด่วน พ.ศ. 2561 
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ระเบียบวาระท่ี  2.7 คณะมัณฑนศิลป์ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาให้แก่นักศึกษาพิเศษจาก
มหาวิทยาลัย Kookmin สาธารณรัฐเกาหลี 

 
สรุปเรื่อง 
  ด้วยคณะมัณฑนศิลป์ประสงค์ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ให้แก่
นักศึกษาพิเศษจากมหาวิทยาลัย Kookmin สาธารณรัฐเกาหลี โดยนักศึกษาจะเข้าศึกษาในภาคการศึกษาต้น  
ปีการศึกษา 2561 จํานวน 1 ราย คือ Mr.Jung Mingwang 

ในการน้ี กองบริการการศึกษาจึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา
ทั้งหมด และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ให้แก่นักศึกษาพิเศษจากมหาวิทยาลัย Kookmin สาธารณรัฐเกาหลี จํานวน  
1 ราย ตามท่ีคณะมัณฑนศิลป์เสนอ ตามความในหมวด 3 และหมวด 4 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร         
ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2558 โดยไม่ยกเว้นค่าเบ้ียประกันอุบัติเหตุ 
จํานวน 200 บาท ต่อปี เน่ืองจากจะเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาเองหากได้รับอุบัติเหตุในขณะศึกษาใน
มหาวิทยาลัยศิลปากร  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  2.8 คณะอักษรศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะสัตวศาสตร์

และเทคโนโลยีการเกษตร และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขอ
ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาให้แก่นักศึกษาพิเศษ 

 
สรุปเรื่อง 

ด้วยมีคณะวิชาประสงค์ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ให้แก่
นักศึกษาพิเศษ ดังน้ี 

1. คณะอักษรศาสตร์ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ให้แก่
นักศึกษาพิเศษจากมหาวิทยาลัยโอซากา ประเทศญี่ปุ่น โดยนักศึกษาจะเข้าศึกษาในภาคการศึกษาต้นและ
ปลาย ปีการศึกษา 2561 จํานวน 2 ราย ได้แก่ 

(1) Miss Shima  Sato 
(2) Miss Kaori  Ogama 

2. คณะเภสัชศาสตร์ขอยกเว้นค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมการศึกษาทั้งหมดให้แก่นักศึกษา
พิเศษจาก University of Nantes (France) สาธารณรัฐฝรั่งเศส โดยนักศึกษาจะฝึกปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาล
พระมงกุฎเกล้า ภายใต้ความดูแลของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระหว่างวันที่ 9 กรกฎาคม -               
3 สิงหาคม 2561 (ภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560) จํานวน 1 ราย ได้แก่ 

(1) Mr.Clement  Fresneau   
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3. คณะศึกษาศาสตร์ขอยกเว้นให้แก่นักศึกษาพิเศษภายใต้โครงการ Silpakorn Summer 
School 2018 

3.1 ภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 จํานวน 38 ราย ได้แก่ 
ระยะที่ 1 ระหว่างวันที่ 23 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2561 นักศึกษาพิเศษจาก

สถาบันพัฒนาการบริหารการศึกษา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
(1) นายศรนรินทร์  ไชยราช  
(2) นายสุวรรณเพชร  ณัฐนีวงศ์  
(3) นางอุไลพอน  พอนไชทิบ  
(4) นายสีจัน  พมมะจัก  
(5) นางสาวพอนวิไล  นามมะวง  
(6) นายมอน  แสงสว่าง  
(7) นางสาวพอนสะหมุด  ลาดชะวง  
(8) นายหุมแพง  ชนะนิคม  
(9) นางสาวคําพวง  มะลีจัน  

(10) นายพอนปะดิด  มิดทะสัก  
ระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม - 9 สิงหาคม 2561 นักศึกษาพิเศษจาก Ton 

Duc Thang University สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
(11) Nguyen Huynh Minh Tam  
(12) Nuyen Thi Thuy Tien 
(13) Nguyen Huynh Ngoc Tra   
(14) Tran Minh Phu    
(15) Van Chi Boa    
(16) Tran Ho Bao Phuc    
(17) Vu Tu Uyen    
(18) Do Gia Thuan    
(19) Nguyen Ngoc Nhu Tien   
(20) Pham Thi Thu Ha    
(21) Phan Huynh Nhu Ngoc   
(22) Nguyen Ha Tuong Vi   
(23) Nguyen Ha Anh Thu   
(24) Trinh The Quan    
(25) Nguyen Dinh Nhut Linh   
ระยะที่ 3 ระหว่างวันที่ 1-10 สิงหาคม 2561 นักศึกษาพิเศษจาก Kanto Gakuin 

University ประเทศญี่ปุ่น 
(26) Mr.Taiga Kawabata   
(27) Mr.Zhu En Zheng  
ระยะที่ 4 ระหว่างวันที่ 7-16 สิงหาคม 2561 นักศึกษาพิเศษจาก Kanto Gakuin 

University ประเทศญี่ปุ่น 
(28) Miss Fumika Kimura   
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ระยะที่ 5 ระหว่างวันที่ 13-23 สิงหาคม 2561 นักศึกษาพิเศษจาก Yunnan 
University สาธารณรัฐประชาชนจีน 

(29) Mr.Zhen Huang 
(30) Mr.Guodong Ma 
(31) Miss Yao Li  
(32) Miss Yan Zhang  
(33) Miss Hongyan Chen 
(34) Miss Keqin Chen 
(35) Mr.Yuwei Shi 
(36) Mr.Junhuan Liu  
(37) Mr.Renjie Liu 
(38) Mr.Shunyu Fu 

3.2 ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561 จํานวน 21 ราย ได้แก่ 
ระยะที่ 6 ระหว่างวันที่ 19 สิงหาคม - 3 กันยายน 2561 นักศึกษาพิเศษจาก Beijing 

Foreign Studies University สาธารณรัฐประชาชนจีน 
(1) Miss Liu, Siyu 
(2) Miss Wang, Tingyi 
(3) Miss Wang, Caiyao  
(4) Miss Zheng, Chunyue 
(5) Miss Yuan, Yuan 
(6) Miss Liu, Tinghan  
(7) Miss Zhang, Conglin 
(8) Miss Chen, Shuqi  
(9) Miss Kong, Yu 

(10) Miss Wang, Kunting 
(11) Miss Zhang, Zan  
(12) Miss Wang, Liyuan  
(13) Miss Chang, Chia-Lin 
(14) Mr.Yang, Binyi  
(15) Miss Zhou, Ziquan 
(16) Miss Shi Yuqiong  
(17) Miss Lu Jian 
(18) Miss Liu Xing 
(19) Mr.Gan Xinhan 
(20) Miss Chen Qianci 
(21) Mr.Tian Lin 

4. คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรขอยกเว้นให้แก่นักศึกษาพิเศษโครงการ ASAT 
Summer course 2018 ภายใต้โครงการ Silpakorn Summer School 2018 ระหว่างวันที่ 8-28 กรกฎาคม 
2561 (ภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560) จํานวน 19 ราย ได้แก่ 
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นักศึกษาพิเศษจาก Yunnan Agricultural University สาธารณรัฐประชาชนจีน 
(1) Ms.Jingyi, Tan 
(2) Mr.Yongjie, Tang 
(3) Ms.Qinshu, Yang 
(4) Ms.Yanmei, Liu 
(5) Ms.Yan, Zhang 
นักศึกษาพิเศษจาก South West University สาธารณรัฐประชาชนจีน 
(6) Mr.Xinliang Deng 
(7) Mr.Xiaofei Liang 
(8) Ms.Jiaxue Li 
นักศึกษาพิเศษจาก University of Islam Malang  สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
(9) Ms.Tiara_Alfionita   

(10) Ms.Sarah Putri Maulana  
(11) Ms.Nural_Laili   
(12) Ms.Zainatul Charisah Z.   
(13) Ms.Indah Nurazizah 
นักศึกษาพิเศษจาก National Chung Hsing University สาธารณรัฐประชาชนจีน 

(14) Ms.Cheng Wo Yi  
(15) Ms.Yung Yi Wang 
(16) Ms.Chin Lin Chang 
(17) Ms.Chin Ni Hsieh  
(18) Ms.Sung Yun Sham 
(19) Mr.Zhu Yi Nan 

5. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารขอยกเว้นให้แก่นักศึกษาพิเศษภายใต้โครงการ 
Silpakorn Summer School 2018 (ภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560) จํานวน 23 ราย ได้แก่ 

นักศึกษาพิเศษจาก Multimedia University สหพันธรัฐมาเลเซีย 
(1) Mr.Thai Khye Wayn     
(2) Ms.Lim Shu Ling 
(3) Ms.Tan li Yun 
(4) Mr.Kuan Kah Ming 
(5) Mr.Girishdev Singh Badeshah Narinder Singh  
(6) Ms.Wan Nur Syafira Binti Wan Azmi 
(7) Ms.Andelin Lua Pei Yin  
นักศึกษาพิเศษจาก Universiti Sains Malaysia สหพันธรัฐมาเลเซีย 
(8) Mr.Lau Kai Xian 
(9) Ms.Binti Rahip /Nurdiyana Ridzyianty  

(10) Mr.Chooi Wei Chung    
(11) Ms.Norhdayah binti Abduhah   
(12) Ms.Nur Alwani Zafirah Binti Khairul  



 11

นักศึกษาพิเศษจาก National Taipei University of Business สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) 
(13) Ms.Li Ching-Een 
(14) Ms.Liu Yu-Tsen 
(15) Ms.Yeh, tzu-ni  
(16) Ms.Yang, Shu-Han 
(17) Ms.Ting, Siao-Ciao 
(18) Ms.Jeng, Han-Yun 
(19) Ms.Chien, Wen-Chun 
(20) Ms.Chan Cayee 
นักศึกษาพิเศษจาก Ho chi Minh City International University สาธารณรัฐสังคมนิยม

เวียดนาม 
(21) Mr.Nguyen Quoc Thanh 
นักศึกษาพิเศษจาก University of Social Sciences and Humanities สาธารณรัฐ

สังคมนิยมเวียดนาม 
(22) Ms.Tran Thi Cam Thu  
นักศึกษาพิเศษจาก Ho Chi Minh University of transport สาธารณรัฐสังคมนิยม

เวียดนาม 
(23) Mr.Tran Cong Minh  

ในการน้ี กองบริการการศึกษาจึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา
ทั้งหมด และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ให้แก่นักศึกษาพิเศษ จํานวนทั้งสิ้น 104 ราย ตามท่ีคณะอักษรศาสตร์ คณะ
เภสัชศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสารเสนอ ตามความในหมวด 3 และหมวด 4 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยอัตรา
ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2558 โดยไม่ยกเว้นค่าเบ้ียประกันอุบัติเหตุ จํานวน 200 
บาท ต่อปี เน่ืองจากจะเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาเองหากได้รับอุบัติเหตุในขณะศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร  
  ทั้งน้ี คณะศึกษาศาสตร์ขอยกเว้นการเรียกเก็บเงินค่าเบ้ียประกันอุบัติเหตุจากนักศึกษา
ต่างชาติ เน่ืองจากมีช่วงเวลาในการเข้าศึกษาในระยะสั้น  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  2.9 บัณฑิตวิทยาลัยขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาให้แก่นักศึกษาพิเศษของ

คณะเภสัชศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์ 
     

สรุปเรื่อง 
ด้วยบัณฑิตวิทยาลัยประสงค์ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาให้แก่นักศึกษาพิเศษ ระดับ

บัณฑิตศึกษา ของคณะเภสัชศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์ ดังน้ี 
1. ขอยกเว้นค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมการศึกษาทั้งหมดให้แก่นักศึกษาพิเศษ เพ่ือฝึก

ปฏิบัติงานด้านวิจัย และลงทะเบียนรายวิชา 551 722 Seminar in Pharmaceutical Engineering I (จํานวน 
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1 หน่วยกิต) ซึ่งเป็นรายวิชาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวเภสัชกรรม (Doctor of 
Philosophy Program in Pharmaceutical Engineering) คณะเภสัชศาสตร์ จํานวน 4 ราย ดังน้ี      

(1) Mr.Paola Cervantes-Covarrubias นักศึกษาพิเศษจาก Faculty of Chemical 
Sciences and Engineering, Autonomous University of Baja California สหรัฐเม็กซิโก  

(2) Mr.Erick Jose Torres Martinez นักศึกษาพิเศษจาก Faculty of Chemical 
Sciences and Engineering, Autonomous University of  Baja Califfornia สหรัฐเม็กซิโก 

(3) Mr.Arif Moosappy Mohammad นักศึกษาพิเศษจาก Saveetha Dental 
College, Saveetha University, India 

(4) Mr.Rao Sandeep Koppula นักศึกษาพิเศษจาก Saveetha Dental College, 
Saveetha University, India 

2. ขอยกเว้นค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมการศึกษาทั้งหมดให้แก่นักศึกษาพิเศษจาก 
University of Chapingo สหรัฐเม็กซิโก จํานวน 1 ราย คือ Mr.Jose Francisco Marin Camacho เพ่ือ
ศึกษาวิจัยในเรื่องเทคโนโลยีการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ และลงทะเบียนรายวิชา 514 524 Solar 
Drying Technology (จํานวน 3 หน่วยกิต) ซึ่งเป็นรายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ 

ในการน้ี บัณฑิตวิทยาลัยจึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาให้แก่
นักศึกษาพิเศษ ระดับบัณฑิตศึกษา จํานวนทั้งสิ้น 5 ราย ดังกล่าวตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง 
กําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ข้อ 4.7.3 และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง แนวทางการกําหนด
หลักเกณฑ์การยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาให้นักศึกษาต่างชาติ  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  2.10 ประกาศคณะกรรมการสรรหาผูส้มควรดํารงตําแหน่งผูอํ้านวยการหอศิลป ์

     
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ได้เห็นชอบ
ให้แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการหอศิลป์ และมหาวิทยาลัยได้มีคําสั่ง
มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 1028/2561 ลงวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561 แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาผู้สมควร
ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการหอศิลป์ ไปแล้วน้ัน  

ในการน้ี ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการหอศิลป์ ครั้งที่ 
1/2561 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 ได้กําหนดกระบวนการสรรหาผู้สมควรดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการ           
หอศิลป์เรียบร้อยแล้ว จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบประกาศคณะกรรมการสรรหาผู ้สมควรดํารงตําแหน่ง
ผู้อํานวยการหอศิลป์ จํานวน 3 ฉบับ ดังน้ี 

1. ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการหอศิลป์ ฉบับที่ 1/2561
เรื่อง กําหนดกระบวนการสรรหาผู้สมควรดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการหอศิลป์   
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2. ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการหอศิลป์ ฉบับที่ 2/2561 
เรื่อง รับสมัครผู้สมควรดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการหอศิลป์ 

3. ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการหอศิลป์ ฉบับที่ 3/2561 
เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการในการเสนอช่ือผู้สมควรดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการหอศิลป์โดยส่วนงาน 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ ทั้งน้ี ประธานขอให้คณะวิชา/ส่วนงานดําเนินการโดยให้บุคลากรมีส่วนร่วม
ในการเสนอรายช่ือผู้สมควรดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการหอศิลป์ จํานวนไม่เกิน 3 รายช่ือ โดยผ่านการตรวจสอบ
คุณสมบัติจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ/คณะกรรมการประจําส่วนงาน และให้เสนอไปยังประธาน
คณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการหอศิลป์ ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2561 
 
ระเบียบวาระท่ี  2.11 (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดซ้ือจัดจ้างเพื่อการวิจัยและพัฒนา เพื่อการ
ให้บริการทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา หรือการจ้างที่ปรึกษา ที่ไม่
สามารถดําเนินการตามพระราชบัญญติัการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 

     
สรุปเรื่อง 

ด้วยกรมบัญชีกลางได้จัดทํา (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างเพ่ือการวิจัยและพัฒนา เพ่ือการให้บริการทางวิชาการ
ของสถาบันอุดมศึกษา หรือการจ้างที่ปรึกษา ที่ไม่สามารถดําเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หากมหาวิทยาลัยมีการจัดซื้อจัดจ้างตาม (ร่าง) ประกาศดังกล่าว ขอให้
ดําเนินการดังน้ี 

1. กรอกแบบฟอร์มการขอยกเว้นตาม (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ ส่งไปยังกรมบัญชีกลางภายในเดือนกรกฎาคม 2561 

2. เมื่อมหาวิทยาลัยได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากกรมบัญชีกลางแล้วว่า ข้อเท็จจริงของ
มหาวิทยาลัยตามที่ขอยกเว้นเป็นไปตาม (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ ให้จัดส่งระเบียบพร้อมตารางตรวจสอบระเบียบ/ข้อบังคับ ตามหลักการมาตรา 8 วรรคหน่ึง และ
ตารางเปรียบเทียบระเบียบกระทรวงการคลังฯ กับระเบียบ/ข้อบังคับของหน่วยงาน ไปยังกรมบัญชีกลาง
โดยเร็ว เพ่ือพิจารณาและนําเสนอไปยังคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พิจารณาต่อไป 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี  2.12 วิทยาลัยศิลปกรรมจีน-อาเซียน มหาวิทยาลัยเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน 
มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโท 

     
สรุปเรื่อง 

ด้วยวิทยาลัยศิลปกรรมจีน-อาเซียน มหาวิทยาลัยเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน (College of 
Chinese & ASEAN Arts, Chengdu University) ประสงค์มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโทให้กับนักศึกษา
ที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างสอง
มหาวิทยาลัย จํานวน 5 ทุน ดังน้ี 

1. สาขา Piano จํานวน 1 ทุน 
2. สาขา Visual Communication Design จํานวน 2 ทุน 
3. สาขา Animation จํานวน 2 ทุน 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  2.13 บัณฑิตวิทยาลัยขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาให้แก่นักศึกษาพิเศษของ 

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
     

สรุปเรื่อง 
ด้วยบัณฑิตวิทยาลัยประสงค์ขอยกเว้นค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมการศึกษาท้ังหมดให้แก่

นักศึกษาพิเศษ เพ่ือลงทะเบียนรายวิชา 715 507 สัมมนา 1  (จํานวน 1 หน่วยกิต) หลักสูตรชีววิทยาศาสตร์
เพ่ือเกษตรกรรมที่ย่ังยืน หลักสูตรนานาชาติ ในโครงการ ASAT Summer Course 2018 ภายใต้โครงการ 
Silpakorn Summer School 2018 ระหว่างวันที่ 8-28 กรกฎาคม 2561 ภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน               
ปีการศึกษา 2560 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จํานวน 5 ราย ดังน้ี 

1. Mr.Yadong Cheng นักศึกษาพิเศษจาก Yunnan Agricultural University สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

2. Ms.Yun Zhao นักศึกษาพิเศษจาก Yunnan Agricultural University สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

3. Ms.Yun Zhuo นักศึกษาพิเศษจาก Yunnan Agricultural University สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

4. Ms.Wan Yu Chen นักศึกษาพิเศษจาก National Pingtung University of Science 
and Technology สาธารณรัฐประชาชนจีน 

5. Ms.Pei Ning Lai นักศึกษาพิเศษจาก National Pingtung University of Science and 
Technology สาธารณรัฐประชาชนจีน 
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ในการน้ี บัณฑิตวิทยาลัยจึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาให้แก่
นักศึกษาพิเศษ ระดับบัณฑิตศึกษา จํานวนทั้งสิ้น 5 ราย ดังกล่าวตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง 
กําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ข้อ 4.7.3 และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง แนวทางการกําหนด
หลักเกณฑ์การยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาให้นักศึกษาต่างชาติ  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  2.14 สรุปสถิติ SU-TCAS ประจําปีการศึกษา 2561 

     
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้ดําเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ระดับปริญญาบัณฑิต (SU-TCAS) ประจําปีการศึกษา 2561 น้ัน 

ในการน้ี กองบริการการศึกษาได้จัดทําสถิติจํานวนนักศึกษา SU-TCAS ของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1-4 โดยจําแนกตามคณะวิชา  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบยีบวาระที่  3    เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน  
 ไม่ม ี
 
ระเบยีบวาระที่  4     เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
ระเบยีบวาระที่  4.1 การบริหารงานบุคคล 
ระเบยีบวาระที่  4.1.1 การสอบแข่งขนั / คัดเลือก 
  ไม่ม ี
 
ระเบยีบวาระที่  4.1.2 การขออนุมัติบรรจุบคุคล / การโอนย้าย  
ระเบียบวาระท่ี  4.1.2.1 คณะอักษรศาสตร์ขออนุมัติจ้าง นางสาวอาภากร เอ่งฉ้วน เพื่อบรรจุเป็น

พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ 
 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีคณะอักษรศาสตร์มีกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์        
ตําแหน่งเลขที่ 1-3-06-127 สังกัดภาควิชาภาษาเยอรมัน เดิมเป็นอัตราของ นายวรพงษ์ เจริญกรกิจ ซึ่งได้รับ
อนุญาตให้ลาออกจากงาน ต้ังแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2559 น้ัน 
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คณะฯ ได้ดําเนินการตามขั้นตอนแล้ว ผู้ได้รับการคัดเลือกคือ นางสาวอาภากร เอ่งฉ้วน              
วุฒิ Master of Arts (M.A.) (Interkulturelle Germanistik) จาก Universität Bayreuth ประเทศสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี โดยมีผลการสอบคะแนนภาษาอังกฤษ SEPT 61 คะแนน (เป็นไปตามมติที่ประชุม ก.บ.พ.          
ครั้งที่ 25/2558 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558 กําหนดให้มีผลการสอบคะแนนภาษาอังกฤษ SEPT ไม่ตํ่ากว่า                
60 คะแนน) คณะฯ จึงประสงค์ขออนุมัติจ้าง นางสาวอาภากร เอ่งฉ้วน ด้วยวุฒิอักษรศาสตรบัณฑิต (ภาษาเยอรมัน) 
เกียรตินิยมอันดับ 2 จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-3-06-127  อัตราเงินเดือน 
เดือนละ 22,500 บาท สังกัดภาควิชาภาษาเยอรมัน คณะอักษรศาสตร์ ไปพลางก่อน จนกว่า ก.พ. จะตีค่าวุฒิ
ปริญญาโท วุฒิ Master of Arts (M.A.) (Interkulturelle Germanistik) จาก Universität Bayreuth 
ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี มายังมหาวิทยาลัย แล้วจึงให้ปรับวุฒิและอัตราเงินเดือนวุฒิปริญญาโท 
ตามท่ี ก.พ. กําหนด พร้อมทั้งขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังน้ี 

1. คณบดีคณะอักษรศาสตร ์    ประธานกรรมการ 
2. หัวหน้าภาควิชาภาษาเยอรมัน คณะอักษรศาสตร์  กรรมการ 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.กรกช อัตตวิริยะนุภาพ  กรรมการ 
4. อาจารย์ ดร.สุนทร  ศรีชัย    กรรมการ 
5. นางสาวประภากร  ถึกกวย    เลขานุการ 
โดยที่ประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 มีมติอนุมัติให้

เปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุกรอบอัตราว่าง เพื่อใช้ในการดําเนินการเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-3-06-127 สังกัดภาควิชาภาษาเยอรมัน  
คณะอักษรศาสตร์ 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จ้าง นางสาวอาภากร เอ่งฉ้วน ด้วยวุฒิอักษรศาสตรบัณฑิต 
(ภาษาเยอรมัน) เกียรตินิยมอันดับ 2 จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-3-06-127  
อัตราเงินเดือน เดือนละ 22,500 บาท สังกัดภาควิชาภาษาเยอรมัน คณะอักษรศาสตร์ ไปพลางก่อน จนกว่า 
ก.พ. จะตีค่าวุฒิปริญญาโท วุฒิ Master of Arts (M.A.) (Interkulturelle Germanistik) จาก Universität 
Bayreuth ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี มายังมหาวิทยาลัย แล้วจึงให้ปรับวุฒิและอัตราเงินเดือน          
วุฒิปริญญาโท ตามที่ ก.พ. กําหนด ต้ังแต่วันที่ ก.บ.ม. อนุมัติ แต่ไม่ก่อนวันรายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน พร้อมทั้ง
อนุมัติให้แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าวตามรายช่ือที่คณะฯ เสนอ 
ทั้งน้ี การจ้างคร้ังแรกให้จ้างเป็นพนักงานประจําสถานภาพทดลองงานมีระยะเวลาการจ้าง 1 ปี ต้ังแต่วันที่
รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน 
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ระเบียบวาระที่  4.1.3 การประเมินการปฏิบัติงาน 
ระเบยีบวาระที่  4.1.3.1 รายงานผลการประเมินทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 

6 ราย 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรได้มีคําสั่งบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยให้ทดลอง

ปฏิบัติงานในตําแหน่งเป็นเวลา 6 เดือน จํานวน 6 ราย คือ 
1. นางสาวอาคีรัต อับดุลกาเดร์ วุฒิ Doctor of Philosophy จาก University of Southampton 

ประเทศสหราชอาณาจักร ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-06-714 อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท 
สังกัดภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2560 

2. นายวรุตม์ ภาสุรกุล วุฒิดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต (สังคีตวิจัยและพัฒนา) จาก
มหาวิทยาลัยศิลปากร ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-3-27-378 อัตราเงินเดือน เดือนละ 26,250 บาท สังกัด                 
คณะดุริยางคศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 

3. นางสาวกนกพร บุญแก้ ว วุ ฒิ วารสารศาสตรมหาบัณฑิต (สื่ อสารมวลชน) จาก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตําแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-27-607 อัตราเงินเดือน  
เดือนละ 22,750 บาท สังกัดคณะดุริยางคศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 

4. นายคมกฤษ ตุลยะปรีชา วุฒิสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ
อุตสาหกรรม จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ดํารงตําแหน่งนักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-27-396 อัตราเงินเดือน เดือนละ 22,750 บาท สังกัดคณะดุริยางคศาสตร์  
ต้ังแต่วันที่ 5 มกราคม 2561 

5. นายโอภาส พานิชการ วุฒิบัญชีบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
ตําแหน่งนักการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-03-12 อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท 
สังกัดงานบัญชี กองคลัง สํานักงานอธิการบดี ต้ังแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2560 

6. นางสาวปรียานุชณ์ แก้วนภา วุฒิบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาเอกการบัญชี เกียรตินิยมอันดับ 2 
จากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ตําแหน่งนักการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-16-77            
อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท สังกัดงานการเงิน กองคลัง สํานักงานอธิการบดี ต้ังแต่วันที่                 
13 ธันวาคม 2560 
 บัดน้ี คณะกรรมการประเมินฯ ได้ดําเนินการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาว ิทยาล ัยดังกล่าวแล้ว เห็นว่าพนักงานมหาว ิทยาล ัย  ทั้ง 6 ราย เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ             
ความรับผิดชอบและความประพฤติเหมาะสม เห็นควรให้ปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าวต่อไป 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบรายงานผลการประเมินทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัย จํานวน 6 ราย และให้ปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าวต่อไป 
 
ระเบยีบวาระที่  4.1.4 การขอเปลี่ยน / เพิ่มเง่ือนไขการบรรจุ 
  ไม่มี 
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ระเบียบวาระท่ี  4.1.5 การพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ ชํานาญงาน ชํานาญงานพิเศษ ชํานาญการ 
ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษฯ 

  ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6 เรื่องอ่ืนๆ  
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.1 การขอเพิ่มวุฒิการศึกษาไว้ในทะเบียนประวัติพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 

2 ราย 
 

สรุปเรื่อง 
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือน        

ตามคุณวุฒิและการเพ่ิมวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติ พ.ศ.2553 ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน 2553 ข้อ 4    
และข้อ 5 กําหนดว่าการปรับเงินเดือนตามคุณวุฒิหรือการเพ่ิมคุณวุฒิไว้ในทะเบียนประวัติน้ัน ข้าราชการ           
และพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ที่ได้รับคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นน้ันจะต้องเป็นคุณวุฒิที่ตรงกับลักษณะการสอน
ของภาควิชา หรือของคณะหรือหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 

และสําหรับข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายบริหารและปฏิบัติงานท่ัวไป                
ที่ได้รับคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นน้ันจะต้องเป็นคุณวุฒิที่ตรงกับมาตรฐานกําหนดตําแหน่งซึ่งบุคคลน้ันดํารงตําแหน่งอยู่  
ในขณะนั้น ส่วนการกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ ให้คํานึงถึงความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบ     
ความประพฤติและความเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างย่ิงต้องพิจารณาถึงลักษณะงานที่ปฏิบัติ ผลประโยชน์         
ที่หน่วยงานจะได้รับเป็นสําคัญ   

นอกจากน้ี ที่ประชุม ก.บ.พ. มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 10/2551 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2551  
ได้วางแนวปฏิบัติว่า การเสนอขอกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิของผู้ได้รับอนุญาตให้ลาศึกษา หรือผู้ที่ได้รับ
วุฒิก่อนบรรจุแต่งต้ังจะต้องเสนอเรื่องให้หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ของคณะหรือมหาวิทยาลัย ภายใน 60 วัน นับแต่
วันรายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการ (กรณีได้รับวุฒิเพ่ิมขึ้นก่อนวันรายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการ) หรือ ภายใน 60 วัน     
นับแต่วันที่สําเร็จการศึกษา (กรณีรายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการก่อนวันที่มีหลักฐานว่าสําเร็จการศึกษา) หากเสนอ
เรื่องขอกําหนดภายหลังเวลาดังกล่าวให้กําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิได้ไม่ก่อนวันที่หน่วยงานการเจ้าหน้าที่
ของคณะหรือมหาวิทยาลัยได้รับเรื่อง 

คณะวิชา/ส่วนงานประสงค์ขออนุมัติเพ่ิมวุฒิการศึกษาไว้ในทะเบียนประวัติ จํานวน 2 ราย ดังน้ี 
1. นายปริญญ์ จักรสมิทธานนท์ พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหน่ง

อาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-3-08-412 สังกัดภาควิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ ได้รับอนุญาตให้ลาศึกษาใน
ระดับปริญญาโท-เอก สาขาวิชา Pharmaceutical Engineering ณ Rutgers University ประเทศสหรัฐอเมริกา            
มีกําหนด 6 ปี 1 วัน ด้วยทุนรัฐบาล (กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ต้ังแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2559        
ถึงวันที่ 26 สิงหาคม 2565 และได้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท วุฒิ Master of Engineering สาขาวิชา 
Chemical and Biochemical Engineering จาก Rutgers, The State University of New Jersey 
ประเทศสหรัฐอเมริกา ต้ังแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2561 (ซึ่งปัจจุบัน นายปริญญ์ จักรสมิทธานนท์ กําลังอยู่
ระหว่างลาศึกษาในระดับปริญญาเอก) ทั้งน้ี ให้มีผลต้ังแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2561 ซึ่งเป็นวันที่สําเร็จ
การศึกษา (อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,200 บาทเกินกว่าอัตราการบรรจุคุณวุฒิปริญญาโทต่อจากวุฒิ        
ปริญญาตรี 5 ปี) 
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2. นางสาวกนกวรรณ ไชยลาภ พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหน่ง
พยาบาลปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-2-20-641 อัตราเงินเดือน เดือนละ 24,870 บาท สังกัดงานกิจการ
นักศึกษา วังท่าพระ กองกิจการนักศึกษา สํานักงานอธิการบดี ลาศึกษานอกเวลาราชการ ในระดับปริญญาโท 
สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน ณ มหาวิทยาลัยมหิดล มีกําหนด 3 ปี 1 วัน ต้ังแต่วันที่ 13 สิงหาคม 
2557 ถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2560 และได้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท วุฒิพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต         
(การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน) จากมหาวิทยาลัยมหิดล ต้ังแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2560 โดยย่ืนเรื่องเสนอ          
ขอเพ่ิมวุฒิการศึกษาไว้ในทะเบียนประวัติให้หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ของส่วนงานฯ รับเรื่องเมื่อวันที่               
6 มิถุนายน 2561 โดยให้มีผลต้ังแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2560 ซึ่งเป็นวันที่สําเร็จการศึกษา (ตามหนังสือรับรอง
คุณวุฒิมหาวิทยาลัยมหิดล  ที่  ศธ  0517.021/1116 ลงวันที่  22 มีนาคม  2561 รับรองคุณวุฒิ               
นางสาวกนกวรรณ ไชยลาภ ศึกษาครบตามหลักสูตรได้รับปริญญาโท วุฒิพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต           
(การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน) จากมหาวิทยาลัยมหิดล และสภามหาวิทยาลัยมหิดลได้อนุมัติปริญญาให้ต้ังแต่
วันที่ 10 สิงหาคม 2560 และข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2552         
ในหลักสูตรระดับปริญญาโทกําหนดวันที่สอบวิทยานิพนธ์ผ่านเป็นวันที่สําเร็จการศึกษา โดยผลงานหรือส่วน
หน่ึงของผลงานวิทยานิพนธ์ได้รับการตีพิมพ์หรือได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารที่มีนักวิชาการกลั่นกรอง 
หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการท่ีมีนักวิชาการกลั่นกรองและมีรายงานการประชุม (Proceeding)) (เน่ืองจาก
อัตราเงินเดือน เดือนละ 24,870 บาท เกินกว่าอัตราการบรรจุคุณวุฒิปริญญาโท) 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้เพ่ิมวุฒิการศึกษาไว้ในทะเบียนประวัติพนักงาน
มหาวิทยาลัย จํานวน 2 ราย ตามท่ีเสนอ  
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.2 รายงานผลความก้าวหน้าของการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ 

ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เทิดศักด์ิ เหล็กดี คณะมัณฑนศิลป์ 
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่มหาวิทยาลัยอนุมัติให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เทิดศักด์ิ เหล็กดี สังกัดภาควิชาออกแบบ
ตกแต่งภายใน คณะมัณฑนศิลป์  ลาไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการในโครงการเขียนตํารา เรื่อง 
ศิลปะไทยปริทัศน์ โดยมีกําหนด 1 ปี ต้ังแต่วันที่  1 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 นั้น   

ในการน้ี ผู้ช่วยศาสตราจารย์เทิดศักด์ิ เหล็กดี ได้ส่งรายงานผลความก้าวหน้าของการไป
ปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการข้ันสุดท้าย ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะมัณฑนศิลป์ ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบรายงานผลความก้าวหน้าของการไปปฏิบัติงาน         
เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการข้ันสุดท้าย ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เทิดศักด์ิ เหล็กดี สังกัดภาควิชาออกแบบ          
ตกแต่งภายใน คณะมัณฑนศิลป์ 
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ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ขออนุมัติขยายเวลาลาศึกษาต่อ ราย นางสาวปณิตา 
วงศ์มหาดเล็ก ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เป็นกรณีพิเศษ 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่มหาวิทยาลัยได้อนุญาตให้ นางสาวปณิตา วงศ์มหาดเล็ก พนักงานมหาวิทยาลัย 
ตําแหน่ งผู้ ช่ วยศาสตราจารย์  ตํ าแหน่ง เลขที่  1 -2-03-72 สั ง กัดภาควิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม                 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ลาศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการ ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร            
ด้วยทุนส่วนตัว กําหนด 4 เดือน ต้ังแต่วันที่ 22 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 น้ัน 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จึงประสงค์ขออนุมัติให้ นางสาวปณิตา วงศ์มหาดเล็ก ขยายเวลา
ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเดิม ด้วยทุนเดิม เพ่ือจัดทําวิทยานิพนธ์ มีกําหนด 7 เดือน ต้ังแต่วันที่                 
22 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 21 ธันวาคม 2561 เป็นกรณีพิเศษ แต่เน่ืองจากตามระเบียบมหาวิทยาลัย
ศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์การให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย               
พ.ศ. 2560 ข้อ 9 กําหนดให้พนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับอนุมัติไปศึกษาด้วยทุนใดๆ หากประสงค์จะอยู่ศึกษา
ต่อด้วยทุนเดิม ทุนอ่ืนๆ หรือทุนส่วนตัว หลังจากครบกําหนดที่ได้รับอนุมัติแล้ว ให้ย่ืนคําขอพร้อมด้วยหลักฐาน
เก่ียวกับผลการศึกษาที่ผ่านมาแล้ว และคําช้ีแจงเหตุผลความจําเป็นที่จะต้องอยู่ศึกษาต่ออีก โดยปกติไม่น้อย
กว่า 60 วัน ก่อนครบกําหนดเวลาที่ได้รับอนุมัติไว้เดิม ทั้งน้ี การขอขยายระยะเวลาศึกษา สามารถกระทําได้ไม่
เกินครั้งละ 6 เดือน เว้นแต่ได้รับอนุมัติจาก ก.บ.ม. เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย เมื่อผู้มีอํานาจตาม ข้อ 5 อนุมัติ
แล้ว จึงจะอยู่ศึกษาต่อได้ตามระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติน้ัน 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้ นางสาวปณิตา วงศ์มหาดเล็ก ขยายเวลาลาศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเดิม ด้วยทุนเดิม มีกําหนด 7 เดือน ต้ังแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่               
21 ธันวาคม 2561 เป็นกรณีพิเศษ 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.4 การดํารงตําแหน่งคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ 

 
สรุปเรื่อง 

ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่ง 
ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ . 2550 ข้อ 3 ประกอบกับข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์               
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2561 ข้อ 8 กําหนดให้มีคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทาง
วิชาการ เรียกโดยย่อว่า “ก.พ.ว.” ซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังประกอบด้วย  

8.1 ประธานกรรมการ มาจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งดํารงตําแหน่ง
ศาสตราจารย์  
  



 21

8.2 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย โดยคัดสรรจากบัญชีรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิ
ซึ่ง ก.พ.อ. กําหนด จํานวนไม่น้อยกว่าหกคนแต่ไม่เกินแปดคน โดยแยกตามกลุ่มสาขาวิชา ดังน้ี 

(1) กลุ่มสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ จํานวนอย่างน้อยสองคน 
(2) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จํานวนอย่างน้อยสองคน 
(3) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ จํานวนอย่างน้อยสองคน 

และตามบทเฉพาะกาล ข้อ 31 การขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการท่ีสภามหาวิทยาลัยได้รับ
เรื่องไว้พิจารณาก่อนวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาการกําหนดตําแหน่ง          
ทางวิชาการไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์             
และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังให้บุคคลดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 
พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ไปจนสุดสิ้นกระบวนการ 

ข้อ 32 ให้ ก.พ.ว. ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
แต่งต้ังให้บุคคลดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2557 เป็น 
ก.พ.ว. ตามข้อบังคับน้ีต่อไปจนกว่าจะครบวาระ และได้มีการแต่งต้ัง ก.พ.ว. ตามข้อบังคับน้ีขึ้นใหม่แล้ว 

ให้คณะอนุกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการ และคณะอนุกรรมการอื่น ๆ ซึ่งแต่งต้ังขึ้น
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังให้บุคคล ดํารงตําแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2557 ทําหน้าที่ตามท่ีได้รับมอบหมายต่อไป
จนกว่าจะปฏิบัติหน้าที่ตามท่ีได้รับมอบหมายเสร็จสิ้น 

และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ในการประชุมครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 
2559 มีมติแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ จํานวน 6 คน โดยมีวาระการดํารงตําแหน่ง 2 
ปี ต้ังแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 1017/2559 ลงวันที่ 19 
สิงหาคม 2559 น้ัน 

เน่ืองจาก คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการดังกล่าว จะครบวาระการดํารง
ตําแหน่งในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 จึงนําเสนอที่ประชุม ก.บ.ม. พิจารณาเสนอรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิเป็น
กรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการตามกลุ่มสาขาวิชาต่างๆ ซึ่งอยู่ในกลุ่มรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิโดยคัดสรร
จากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิตามท่ี ก.พ.อ. กําหนด เพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยคัดเลือกในจํานวนที่พึงมีได้ 
จํานวน 6 รายช่ือ ต่อไป 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ     ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้เสนอรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการพิจารณาตําแหน่ง        
ทางวิชาการตามกลุ่มสาขาวิชาต่างๆ จํานวน 6 ราย ดังน้ี 
  กลุ่มสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ จํานวน 2 ราย ได้แก่ 

- ศาสตราจารย์เกียรติคุณ อรศิริ  ปาณินท์     
- ศาสตราจารย์เดชา วราชุน      

  กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จํานวน 2 ราย ได้แก่ 
- ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.กุสุมา  รักษมณี    
- ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์  พรหมวงศ์  
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  กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ จํานวน 2 ราย ได้แก่ 
- ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.นันทวัน  บุณยะประภัศร   
- ศาสตราจารย์ ดร.ปิยะสาร  ประเสริฐธรรม    

 ทั้งน้ี ให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
ระเบยีบวาระที่  4.2 แผนและการติดตามผลการดําเนินงานตามแผน 

ไม่มี 
 

ระเบยีบวาระที่  4.3 ข้อบังคับ / ระเบียบ / ประกาศ 
ระเบียบวาระท่ี  4.3.1 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่

และประชุมเชียร์ ประจําปีการศึกษา 2561 
 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันอังคารที่ 
22 พฤษภาคม 2561 ได้ให้ความเห็นชอบการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจําปีการศึกษา 
2561 ตามที่กองกิจการนักศึกษาเสนอ โดยมอบหมายให้กองกิจการนักศึกษาจัดทําเป็น (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยศิลปากร กําหนดแนวทาง มาตรการ และโครงการกิจกรรมดังกล่าวให้ชัดเจน โดยเฉพาะการงด    
จัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในช่วงงานทับแก้ววิชาการ พร้อมทั้งให้ระบุว่าต้องไม่มีการรับน้อง
นอกสถานที่ไว้ด้วย ทั้งน้ี ขอให้กองกิจการนักศึกษาจัดรถเพ่ือตรวจตราการจัดกิจกรรมดังกล่าวล่วงหน้า 30 
นาที ก่อนถึงเวลาจบกิจกรรมในแต่ละวัน น้ัน 

เพ่ือให้การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ กองกิจการนักศึกษาจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร 
เรื่อง การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจําปีการศึกษา 2561 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบในหลักการของ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย
ศิลปากร เรื่อง การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจําปีการศึกษา 2561 โดยให้ปรับแก้ไข
(ร่าง) ประกาศดังกล่าว ดังน้ี 

1. หน้า 2 ในส่วนของแนวปฏิบัติการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ข้อ 3 ให้แยก
ข้อให้ชัดเจนสําหรับกิจกรรมของน้องใหม่และกิจกรรมของนักศึกษาช้ันปีอ่ืน เพ่ือป้องกันการเข้าใจผิดในเรื่อง
เวลาของการจัดกิจกรรม 

2. หน้า 3 ข้อ 6 บรรทัดที่ 2 ให้เพ่ิมข้อความ “ขนบธรรมเนียมประเพณี” ไว้ก่อนข้อความ 
“...และศีลธรรมอันดีงาม...” 

3. เพ่ิมเติมข้อความให้มีเน้ือหาครอบคลุมและชัดเจนตามหัวข้อ ดังน้ี 
- ต้องไม่มีการค้างคืนที่คณะวิชาทุกกรณี 
- ไม่ก่อให้เกิดอันตราย ผลเสีย หรือผลกระทบต่อสุขภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจของ

น้องใหม่และผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน 
- บุคคลภายนอก/ศิษย์เก่าที่จะเข้าร่วมกิจกรรม จะต้องได้รับอนุญาตจากคณบดี  
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ก่อนนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใช้ต่อไป 
ทั้งน้ี มอบหมายให้กองกิจการนักศึกษาจัดทําประกาศมหาวิทยาลัยเก่ียวกับการรายงานความ

ผิดปกติ/ข้อร้องเรียน/การร้องทุกข์ของการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ โดยให้ระบุสถานที่และ
ช่องทางการรับเรื่องอย่างชัดเจน โดยให้จัดทําประกาศก่อนเริ่มกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์  

สําหรับการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ของปีการศึกษา 2562 ควรแจ้งให้
นักศึกษาทราบว่า มหาวิทยาลัยได้กําหนดระยะเวลาของการจัดกิจกรรมเป็นเวลา 2 สัปดาห์เท่าน้ัน 
 

ระเบียบวาระท่ี  4.3.2 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
ประจําปีการศึกษา 2560 

 

สรุปเรื่อง 
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันอังคารที่ 

24 เมษายน 2561 ได้ให้ความเห็นชอบการกําหนดวันฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 
2560 ระหว่างวันที่ 25-27 ธันวาคม 2561 ตามท่ีกองกิจการนักศึกษาเสนอ น้ัน 

ในการน้ี กองกิจการนักศึกษาจึงเสนอที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร 
เรื่อง พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2560 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง พิธี
พระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2560 และให้นําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใช้ต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี  4.3.3 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์ และอัตราจ่ายการให้
ทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. .... 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่คณะวิชาได้มีการจัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย ซึ่งอาจมี
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานและประสานงานที่เก่ียวข้องกับการพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษา น้ัน 

เพ่ือให้คณะวิชาสามารถบริหารจัดการการเรียนการสอน ด้านการส่งเสริมและสนับสนุน
การศึกษาให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยอาศัยอํานาจตามความในข้อ 34 
ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 
กําหนดว่าหลักเกณฑ์ อัตราจ่าย เง่ือนไข และวิธีการในการจ่ายเงิน ให้เป็นไปตามระเบียบที่อธิการบดีโดยมติ          
ที่ประชุม ก.บ.ม. กําหนด กองนิติการจึงเสนอที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วย
หลักเกณฑ์ และอัตราจ่ายการให้ทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. .... 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วย
หลักเกณฑ์ และอัตราจ่ายการให้ทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. .... โดยให้ปรับแก้ไข
(ร่าง) ประกาศดังกล่าว ดังน้ี 
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1. หน้า 1 ข้อ 3 ให้แก้ไขคํานิยามของคําว่าทุนการศึกษา จาก “ทุนการศึกษาที่เบิกจ่ายจาก
เงินรายได้...”เป็น “เงินที่เบิกจ่ายจากเงินรายได้...” 

2. ให้มหาวิทยาลัยสามารถพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาตามระเบียบดังกล่าวได้ 
ก่อนนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใช้ต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี  4.3.4 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยเครื่องแบบพิธีการของพนักงาน

มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. .... 
 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีได้มีการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยมหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงจาก
การเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่เป็นส่วนราชการไปเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการแต่อยู่ในกํากับ
ของรัฐ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 มาตรา 70 กําหนดว่า มหาวิทยาลัยอาจ
กําหนดให้มีเครื่องแบบ เครื่องหมาย หรือเคร่ืองแต่งกายของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยได้ โดยทําเป็น
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา น้ัน 

ในการน้ี กองนิติการจึงเสนอที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วย
เครื่องแบบพิธีการของพนักงานมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. .... 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วย
เครื่องแบบพิธีการของพนักงานมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. .... และให้นําเสนอคณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองข้อกฎหมายเพ่ือการปรับเปลี่ยนสถานะของมหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ก่อน
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป  
 
ระเบียบวาระท่ี  4.3.5 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานวิจัย 

นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... 
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควรกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการบริหารงานวิจัย นวัตกรรม และงาน
สร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัย น้ัน 

ในการน้ี กองนิติการจึงเสนอที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วย
คณะกรรมการบริหารงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วย
คณะกรรมการบริหารงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... โดยให้ปรับแก้ไข (ร่าง) 
ประกาศดังกล่าว ดังน้ี 
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3. แก้ไขช่ือ (ร่าง) ข้อบังคับ เป็น “(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยคณะกรรมการ
บริหารงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ....” และปรับเน้ือความในย่อหน้าแรกให้
สอดคล้องกันด้วย 

4. ข้อ 4 (2) ให้แก้ไข เป็น “รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย เป็นกรรมการ” 
5. ข้อ 4 (3) ให้แก้ไข เป็น “คณบดีและหัวหน้าส่วนงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่า

คณะ เป็นกรรมการ” 
ก่อนนําเสนอคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองข้อกฎหมายเพ่ือการปรับเปลี่ยนสถานะของ

มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ เก่ียวกับด้านวิชาการและวิจัย และสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
ต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.3.6 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับ

ปริญญาบัณฑิต พ.ศ. .... 
 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีได้มีการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยมหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงจาก
การเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่เป็นส่วนราชการไปเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการแต่อยู่ในกํากับ
ของรัฐ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 น้ัน 

เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 กองนิติการจึงเสนอ         
ที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต 
พ.ศ. .... โดยให้ใช้บังคับกับนักศึกษาที่เข้าศึกษาต้ังแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วย
ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. .... โดยให้ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศดังกล่าว ดังน้ี 

1. เพ่ิมค่าธรรมเนียมในส่วนของ “ค่าพัฒนาภาษาอังกฤษ”  
2. ให้ปรับแก้ไขข้อ 5 ในส่วนของข้อย่อย (1) - (15) เป็นดังน้ี 

(1) ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บครั้งเดียว 
(2) ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บเป็นรายภาคการศึกษา 
(3) ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บตามรายการทุกคร้ัง 

3. ให้ปรับแก้ไขข้อ 5 วรรคท้าย จาก “...การยกเว้นค่าปรับต่างๆ...” เป็น “...การยกเว้น
ค่าธรรมเนียมต่างๆ...” 

4. การกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาพิเศษ ในข้อ 6 อาจย้ายไปเป็น
ข้อย่อยของข้อ 5 หรืออาจคงเป็นข้อ 6 แต่ระบุว่า “ให้เป็นไปตามหลักการตามที่มหาวิทยาลัยประกาศกําหนด
ไว้แล้ว” 

ทั้งน้ี  มอบหมายให้คณะวิชาตรวจสอบความถูกต้องของข้อความในส่วนของบทเฉพาะกาลใน
หน้า 4-6 ให้เป็นไปตามที่คณะวิชากําหนด หากประสงค์แก้ไข/เพ่ิมเติม ขอให้แจ้งไปยังกองนิติการ 
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ก่อนนําเสนอคณะกรรมการท่ีปรึกษาเก่ียวกับการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยและ
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองข้อกฎหมายเพ่ือการปรับเปลี่ยนสถานะของมหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยใน
กํากับของรัฐ และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี  4.3.7 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยกองทุนพัฒนาหอศิลป์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. .... 
 
สรุปเรื่อง 

 ตามที่หอศิลป์ได้รับเงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา จํานวน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) 
เพ่ือปรับปรุงพ้ืนที่หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร น้ัน 
  ในการน้ี เพ่ือให้การจัดต้ังกองทุนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและตรงตามวัตถุประสงค์ของ           
ผู้มอบเงิน กองนิติการจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยกองทุนพัฒนา          
หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. .... 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ ที่ประชุมรับทราบและขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาที่บริจาคเงิน โดยเงินที่ได้รับบริจาคจะโอนเข้า
เป็นเงินรายได้ของหอศิลป์ และให้นําเงินบริจาคไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของผู้มอบเงินต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.3.8 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์    

พ.ศ. .... 
 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีได้มีการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยมหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงจาก
การเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่เป็นส่วนราชการไปเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการแต่อยู่ในกํากับ
ของรัฐ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 มาตรา 27 กําหนดให้มีคณะกรรมการอุทธรณ์
และร้องทุกข์คณะหน่ึง มีอํานาจหน้าที่ดังน้ี 

(1) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์คําสั่งลงโทษ  
(2) พิจารณาวินิจฉัยเรื่องที่ผู้ร้องทุกข์ถูกสั่งให้ออกจากงาน หรือผู้ร้องทุกข์ได้รับความ

เดือดร้อนเน่ืองจากผู้บังคับบัญชาใช้อํานาจหน้าที่โดยไม่ถูกต้อง ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือไม่เป็นธรรม   
องค์ประกอบ จํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระการดํารงตําแหน่ง การพ้นจาก 

ตําแหน่ง วิธีการอุทธรณ์และร้องทุกข์ วิธีการพิจารณาการอุทธรณ์และร้องทุกข์ และการกําหนดหลักประกัน
ความเป็นธรรมเพ่ือคุ้มครองผู้ร้องทุกข์มิให้ถูกกลั่นแกล้งหรือได้รับการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม อันเน่ืองมาจากการ
ร้องทุกข์ ตลอดจนการประชุมและวิธีดําเนินงานของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย น้ัน 

ดังน้ัน เพ่ือให้การอุทธรณ์และการร้องทุกข์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองนิติการจึงเสนอ             
ที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. ....   

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วย    
การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. .... และให้นําเสนอคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองข้อกฎหมายเพ่ือการ
ปรับเปลี่ยนสถานะของมหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
ต่อไป 
 ทั้งน้ี ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับลดระยะเวลาในการพิจารณาเรื่องที่อุทธรณ์และ
ร้องทุกข์ให้สั้นลง เน่ืองจากมหาวิทยาลัยได้กําหนดระยะเวลาดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่
ได้รับหนังสืออุทธรณ์ 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.3.9 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการบริหารเ งินรับฝาก 

มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. .... 
 
สรุปเรื่อง 

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2560 มีผลใช้บังคับต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 มีผลให้เงินบริจาคของบุคคล นิติบุคคล หน่วยงาน หรือ
ห้างร้าน เงินรับฝาก หรือเงินสนับสนุนกิจการของคณะหรือส่วนงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 
ต้องเป็นเงินรายได้ของคณะหรือส่วนงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ น้ัน 

เน่ืองจากมีเงินบริจาค เงินรับฝาก หรือเงินสนับสนุนกิจการของคณะหรือส่วนงานท่ีเรียกช่ือ
อย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ที่ส่วนงานได้รับมาก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2560 และยังไม่มีหลักเกณฑ์การเบิก
จ่ายเงิน ประกอบกับข้อ 34 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 กําหนดให้หลักเกณฑ์ อัตราจ่าย เง่ือนไข และวิธีการในการจ่ายเงิน ให้เป็นไปตาม
ระเบียบที่อธิการบดีโดยมติที่ประชุม ก.บ.ม. กําหนด 

ดังน้ัน เพ่ือให้คณะหรือส่วนงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ สามารถบริหารเงิน
บริจาคดังกล่าวที่ยังไม่มีหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินได้ กองนิติการจึงเสนอที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) ระเบียบ
มหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการบริหารเงินรับฝาก มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. .... 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วย        
การบริหารเงินรับฝาก มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. .... โดยให้ปรับแก้ไขข้อความ (ร่าง) ประกาศดังกล่าว จาก 
“ให้คณะดําเนินการตรวจสอบ...” เป็น “ให้มหาวิทยาลัยและคณะดําเนินการตรวจสอบ...” ก่อนนําเสนอ
อธิการบดีลงนามประกาศใช้ต่อไป 
 ทั้งน้ี มหาวิทยาลัยได้มีหนังสือถึงคณะวิชา/ส่วนงาน ให้ดําเนินการยืนยันและสอบทานยอด
คงเหลือของเงินรับฝากที่ไม่มีระเบียบ ประกาศ หรือการแสดงเจตนารมณ์ของผู้บริจาคเงินเป็นลายลักษณ์อักษร
กับหน่วยงานคลังของมหาวิทยาลัย และให้คณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะกําหนด
วัตถุประสงค์ในการใช้จ่ายเงินรับฝาก โดยขอให้คณะวิชา/ส่วนงานดําเนินการให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่
มหาวิทยาลัยกําหนด 
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ระเบียบวาระท่ี  4.4 โครงสร้างส่วนงานและหน่วยงานภายใน 
ระเบียบวาระท่ี  4.4.1 การแบ่งหน่วยงานภายในและหน่วยงานย่อยภายใต้สํานักงานอธิการบดี 
 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันอังคารที่ 
23 มกราคม 2561 ได้ให้คณะวิชาและส่วนงานพิจารณาดําเนินการในการเสนอขอจัดต้ัง การรวมส่วนงาน 
รวมทั้งการแบ่งหน่วยงานภายในของและหน่วยงานย่อย ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดต้ัง การรวม การยุบเลิกส่วนงาน การแบ่งหน่วยงานภายในและหน่วยงานย่อย
ของส่วนงาน และการบริหารวิชาการของคณะ พ.ศ. 2561 น้ัน 

ในการน้ี สํานักงานอธิการบดี โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักงานอธิการบดี            
ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 และครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 ได้ให้ความ
เห็นชอบโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายในและหน่วยงานย่อยภายใต้สํานักงานอธิการบดี และได้ประเมินค่า
งานหน่วยงานแล้ว โดยสรุปสาระสําคัญได้ดังน้ี 

1. หน่วยงานภายในระดับกอง ซึ่งเป็นหน่วยงานเดิมที่สังกัดสํานักงานอธิการบดี 
 

หน่วยงานเดิม หน่วยงานใหม่ 
1. กองนิติการ 1. กองกฎหมาย 
2. กองกลาง  2. กองกลาง  
3. กองกิจการนักศึกษา 3. กองกิจการนักศึกษา 
4. กองคลัง  4. กองคลัง  
5. กองงานวิทยาเขต 5. กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 
6. กองการเจ้าหน้าที่  6. กองทรัพยากรมนุษย์  
7. กองบริการการศึกษา  7. กองบริหารงานวิชาการ 
8. กองบริการอาคารสถานที่ และยานพาหนะ  
พระราชวังสนามจันทร์ 

- 

9. กองแผนงาน  8. กองแผนงาน  
10. สํานักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 9. กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี 
11. สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา 10. กองประกันคุณภาพการศึกษา 

 

2. ขอเสนอแบ่งหน่วยงานภายในและหน่วยงานย่อยที่มีลักษณะเฉพาะหรือเป็นความ
เช่ียวชาญเฉพาะภายใต้สํานักงานอธิการบดี ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ได้แก่ 

หน่วยงานภายในระดับกอง 
(1) ศูนย์กลางนวัตกรรมอาหารแห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร (หน่วยงานใหม่) 
(2) ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาท่ัวไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ (หน่วยงานใหม่) 
(3) สํานักงานตรวจสอบภายใน (หน่วยงานเดิม) 
(4) สํานักงานบริการวิชาการและการจัดการทรัพย์สิน (เดิมคือสํานักบริการวิชาการ) 
(5) สํานักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์  
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 โดยขอยุบเลิกสถาบันวิจัยและพัฒนา และปรับโครงสร้างเป็นหน่วยงานภายใน มี
ฐานะเทียบเท่ากองภายใต้สํานักงานอธิการบดี ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย มีช่ือเรียกว่า “สํานักงานบริหาร
การวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์” 

หน่วยงานย่อยระดับงาน 
(1) งานจัดการทรัพยากรมหาวิทยาลัย (หน่วยงานใหม่) 
(2) งานวิเทศสัมพันธ์ (หน่วยงานเดิม แยกออกมาจากกองแผนงาน และให้สังกัด

สํานักงานอธิการบดี) 
(3) งานสื่อสารองค์กร (เดิมคืองานประชาสัมพันธ์ โดยรวมงานประชาสัมพันธ์จาก

กองกลางและกองงานวิทยาเขต และเปลี่ยนช่ือโดยให้สังกัดสํานักงานอธิการบดี)   
  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการแบ่งหน่วยงานภายในและหน่วยงานย่อย
ภายใต้สํานักงานอธิการบดี โดยให้นําโครงสร้างของสภาคณาจารย์และพนักงานจัดเป็นหน่วยงานย่อยระดับงาน 
ที่มีลักษณะเฉพาะหรือเป็นความเช่ียวชาญเฉพาะภายใต้สํานักงานอธิการบดี ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
หน่วยงานระดับงาน ก่อนนําเสนอคณะกรรมการพิจารณานโยบายและการบริหารงานเพ่ือการปรับเปลี่ยน
สถานะของมหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 ทั้งน้ี ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะดังน้ี 

1. ควรเพ่ิมภารกิจงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เช่น การพัฒนางานที่เก่ียวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ไว้ในรายละเอียดของงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กองทรัพยากรมนุษย์  

2. งานวิเทศสัมพันธ์และงานสื่อสารองค์กรมีภารกิจที่สําคัญหลายด้าน จึงควรพัฒนาอย่าง
เร่งด่วน เช่น เพ่ิมจํานวนเจ้าหน้าที่ พัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่เฉพาะราย 
รวมท้ังเพ่ือเป็นการอํานวยความสะดวกด้านการประสานงานกับคณะวิชาต่างๆ ที่มีความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอกเป็นจํานวนมาก 

3. มหาวิทยาลัยควรเพ่ิมโอกาสความก้าวหน้าทางสายงานของพนักงานสายสนับสนุน โดย
คํานึงถึงความไม่เท่าเทียม/ความเหลื่อมล้ําของอัตรากําลังของหน่วยงานในระดับกอง อีกทั้งพิจารณาเก่ียวกับ
การกํากับ ดูแล หรือสั่งการของผู้บริหารช้ันต้นกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่อยู่ต่างวิทยาเขต 

4. งานด้านการวางผัง ออกแบบ ประมาณราคา และบริหารงานก่อสร้าง ของแต่ละวิทยาเขต
มีความล่าช้า เน่ืองจากต้องผ่านความเห็น/อํานาจการตัดสินใจ/อนุมัติจากส่วนกลาง ซึ่งหากการปรับโครงสร้าง
หน่วยงานมีความชัดเจน/ครอบคลุม จนสามารถดําเนินงานให้แล้วเสร็จภายในวิทยาเขต จึงจะสามารถลด
ปัญหาดังกล่าวได้ ทั้งน้ี ขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาปรับขั้นตอน/คู่มือการทํางาน (Workflow) โดยอาจกําหนด
ระยะเวลาการทํางานให้ชัดเจน เพ่ือให้เกิดความรวดเร็ว 
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ระเบียบวาระท่ี  4.4.2 การจัดต้ัง การรวม การยุบเลิกส่วนงาน การแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงาน
และการบริหารวิชาการของคณะ 

 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 ได้เห็นชอบให้
ประกาศใช้ 

1. ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดต้ัง การรวม การยุบ
เลิกส่วนงาน การแบ่งหน่วยงานภายในและหน่วยงานย่อยของส่วนงานและการบริหารวิชาการของคณะ พ.ศ. 
2561 

2. ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการแบ่ง การรวม การยุบ
เลิกและการบริหารภาควิชา พ.ศ. 2561 

และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ได้มีมติ
เห็นชอบให้ประกาศใช้ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการแบ่ง การรวม การยุบเลิก
และการบริหารภาควิชา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 โดยสาระสําคัญกําหนดให้ภาควิชาที่สภามหาวิทยาลัยได้เคย
อนุมัติให้แบ่งหน่วยงานขึ้นในมหาวิทยาลัยก่อนวันที่ระเบียบน้ีใช้บังคับ คงสถานะเป็นภาควิชาต่อไป หรือจะให้
มีการแบ่ง การรวม และการยุบเลิกภาควิชา ให้เป็นไปตามระเบียบน้ีก็ได้ ทั้งน้ี การบริหารภาควิชา คุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของผู้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าภาควิชา และการติดตามประเมินผล ให้เป็นไปตาม
ระเบียบน้ี น้ัน 

เพ่ือเป็นการเตรียมการให้คณะและส่วนงานได้พิจารณาวิเคราะห์และเสนอขอจัดต้ัง การรวม 
การยุบเลิกส่วนงาน การแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงานและการบริหารวิชาการของคณะ รวมท้ังการแบ่ง 
การรวม การยุบเลิกและการบริหารภาควิชา ซึ่งตามประกาศ 1 กําหนดระยะเวลาให้ดําเนินการเกี่ยวกับการ
จัดต้ัง การยุบเลิก การรวมส่วนงาน และการแบ่งหน่วยงานภายในและหน่วยงานย่อยให้แล้วเสร็จภายในเวลา
หน่ึงปีนับแต่วันที่ประกาศหรือระเบียบดังกล่าวใช้บังคับ (ภายในวันที่ 25 มกราคม 2562) 

ในการน้ี สํานักงานอธิการบดีได้สรุปแนวทางการดําเนินงาน ดังน้ี 
1. คํานิยาม  
 “ส่วนงาน” หมายถึง สํานักงานสภามหาวิทยาลัย สํานักงานอธิการบดี คณะ และส่วนงาน

ที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 
 “หน่วยงานภายใน” หมายความว่า หน่วยงานภายในของส่วนงานที่สภามหาวิทยาลัย

ประกาศแบ่งหน่วยงานภายในไว้ เช่น กองหรือหน่วยงานภายในที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่ากอง 
สํานักงานคณบดี เป็นต้น 

 “หน่วยงานย่อย” หมายความว่า หน่วยงานย่อยภายใต้หน่วยงานภายในของส่วนงาน เช่น 
หน่วยงานระดับ “งาน” เป็นต้น 

2. การจัดต้ังส่วนงาน  
 ต้องคํานึงถึงคุณภาพทางวิชาการและวิชาชีพ ความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณ การลด

ความซ้ําซ้อน และประสิทธิภาพในการบริหารเป็นสําคัญ  
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  หลักการในการจัดต้ังส่วนงาน 
(1) เพ่ือตอบสนองต่อพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย ที่มีขนาดของพันธกิจที่สมควรจัดต้ัง

เป็นส่วนงาน 
(2) มีระบบการบริหารที่มีความคล่องตัว สามารถวางระบบบริหารจัดการส่วนงานได้

อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
(3) ส่วนงานซ่ึงมีหน้าที่ผลิตบัณฑิต ต้องมีศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา

ตามหลักสูตรที่เปิดสอน รวมทั้งผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาที่มีความต้องการหรือเป็นสาขาที่มีคุณค่าต่อสังคม ให้ได้
มาตรฐานและมีคุณภาพ 

(4) ตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาล หรือสภามหาวิทยาลัย ในการพัฒนาโครงการวิจัย
เชิงบูรณาการและเชิงพาณิชย์ การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และการร่วมสร้างนวัตกรรม การทะนุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม หรืออ่ืน ๆ ตามความต้องการของประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และความม่ันคง 

(5) คํานึงถึงภาระผูกพันงบประมาณและสถานภาพทางการเงิน 
  วิธีการในการจัดต้ังส่วนงาน 

(1) จัดทําคําขอ แสดงข้อมูลเก่ียวกับ 
- เหตุผลความจําเป็น  
- ภาระงานที่รับผิดชอบ  
- ตัวช้ีวัดความสําเร็จ  
- จํานวนผู้ปฏิบัติงานที่มีอยู่มีเพ่ิมขึ้นหรือลดลง  
- งบประมาณที่ใช้ในการดําเนินการของส่วนงาน  
- ผลกระทบที่มีต่อภารกิจของมหาวิทยาลัย 

(2) เสนอ ก.บ.ม. ให้ความเห็นชอบ แล้วเสนอคณะกรรมการวิเคราะห์โครงสร้างส่วนงานและ
หน่วยงานที่สภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังเพ่ือกลั่นกรองก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 

กรณีคณะหรือส่วนงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะที่มีหน้าที่จัดการ
เรียนการสอน วิจัย หรือการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม เมื่อ ก.บ.ม. และคณะกรรมการฯ ให้ความเห็นชอบ
แล้ว ให้เสนอสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัยด้วย 

3. การแบ่งหน่วยงานภายใน  
ต้องคํานึงถึงปริมาณ คุณภาพของภาระงาน และจํานวนบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน โดยคํานึงถึง

ความยืดหยุ่น ความคล่องตัว ความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณ การลดความซ้ําซ้อน การเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การใช้ทรัพยากร และมีความเช่ือมโยงในการทํางานร่วมกันได้ โดยต้องมีการประเมินค่างานของหน่วยงานก่อน 
  วิธีการในการแบ่งหน่วยงานภายใน 

(1) จัดทําคําขอ แสดงข้อมูลเก่ียวกับ 
- เหตุผลความจําเป็น  
- ภาระงานที่รับผิดชอบ  
- ตัวช้ีวัดความสําเร็จ  
- จํานวนผู้ปฏิบัติงานที่มีอยู่มีเพ่ิมขึ้นหรือลดลง  
- งบประมาณที่ใช้ในการดําเนินการของส่วนงาน  
- ผลกระทบที่มีต่อภารกิจของมหาวิทยาลัย 
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(2) เสนอ ก.บ.ม. ให้ความเห็นชอบ แล้วเสนอคณะกรรมการวิเคราะห์โครงสร้างส่วนงาน
และหน่วยงานที่สภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังเพ่ือกลั่นกรองก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 

  กรณีการแบ่งหน่วยงานภายในของคณะหรือส่วนงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะที่มีหน้าที่จัดการเรียนการสอน วิจัย หรือการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม เมื่อ ก.บ.ม. และ
คณะกรรมการฯ ให้ความเห็นชอบแล้ว ให้เสนอสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัยด้วย 

4. การแบ่งหน่วยงานย่อย 
ต้องคํานึงถึงปริมาณ คุณภาพของภาระงาน และจํานวนบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน โดยคํานึงถึง

ความยืดหยุ่น ความคล่องตัว ความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณ การลดความซ้ําซ้อน การเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การใช้ทรัพยากร และมีความเช่ือมโยงในการทํางานร่วมกันได้ โดยต้องมีการประเมินค่างานของหน่วยงานก่อน 
  วิธีการในการแบ่งหน่วยงานย่อย 

(1) จัดทําคําขอ แสดงข้อมูลเก่ียวกับ 
- เหตุผลความจําเป็น  
- ภาระงานที่รับผิดชอบ  
- ตัวช้ีวัดความสําเร็จ  
- จํานวนผู้ปฏิบัติงานที่มีอยู่มีเพ่ิมขึ้นหรือลดลง  
- งบประมาณที่ใช้ในการดําเนินการของส่วนงาน  
- ผลกระทบที่มีต่อภารกิจของมหาวิทยาลัย 

(2) การแบ่งหน่วยงานย่อยเป็น “งาน” จะต้องมีอัตรากําลังบุคลากรซึ่งเป็นข้าราชการ 
และพนักงานมหาวิทยาลัย รวมกันในแต่ละงานไม่น้อยกว่าเจ็ดคน   
   ในกรณีที่มีเหตุผลและความจําเป็นอย่างย่ิงอันเน่ืองมาจากงานซึ่งมีลักษณะเฉพาะ
หรือเป็นความเช่ียวชาญเฉพาะ ที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในวรรคหน่ึง อธิการบดีโดยคําแนะนําของคณะ
กรรมการฯ อาจอนุมัติให้แบ่งหน่วยงานย่อยเป็นงานได้ 

(3) การแบ่งหน่วยงานย่อย เป็นอํานาจหน้าที่อธิการบดีโดยคําแนะนําของคณะ
กรรมการฯในการอนุมัติให้แบ่งหน่วยงานย่อยดังกล่าวได้ 

5. การบริหารวิชาการของคณะ มี 3 รูปแบบ 
5.1  ภาควิชา มีสถานะเป็นหน่วยงานภายใน 

5.1.1  ภาควิชาใหม่  
    (1)  ต้องมีหลักสูตรรับผิดชอบเป็นของภาควิชาโดยเฉพาะไม่น้อยกว่าสอง
หลักสูตร โดยต้องเป็นหลักสูตรในระดับปริญญาตรีอย่างน้อยหน่ึงหลักสูตรหรือร่วมรับผิดชอบหลักสูตรในระดับ
ปริญญาตรีที่มีสภาวิชาชีพ หรือสมาคมวิชาชีพรับรอง และต้องมีหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาที่เก่ียวเน่ืองกับ
หลักสูตรในระดับปริญญาตรีหลักสูตรใดหลักสูตรหน่ึง  
    (2)  สามารถพ่ึงพาตนเองได้ และอาจมีอาคารสถานที่ ทรัพยากร และวัสดุ
อุปกรณ์ทางการศึกษาเป็นการเฉพาะของภาควิชา 
    (3)  มีจํานวนคณาจารย์ประจํามากกว่าสิบคน และเพียงพอต่อการบริหาร
จัดการหลักสูตรและดําเนินภารกิจของภาควิชา 

  (4)  ต้องมีหลักสูตรรับผิดชอบเป็นของภาควิชาโดยเฉพาะไม่น้อยกว่าสอง
หลักสูตร โดยต้องเป็นหลักสูตรในระดับปริญญาตรีอย่างน้อยหน่ึงหลักสูตรหรือร่วมรับผิดชอบหลักสูตรในระดับ
ปริญญาตรีที่มีสภาวิชาชีพ หรือสมาคมวิชาชีพรับรอง และต้องมีหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาที่เก่ียวเน่ืองกับ
หลักสูตรในระดับปริญญาตรีหลักสูตรใดหลักสูตรหน่ึง  
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     วิธีการในการแบ่งหน่วยงานเป็นภาควิชา 
(1) จัดทําคําขอ แสดงข้อมูลเก่ียวกับ 

- เหตุผลความจําเป็น  
- ภาระงานที่รับผิดชอบ  
- ตัวช้ีวัดความสําเร็จ  
- จํานวนผู้ปฏิบัติงานที่มีอยู่มีเพ่ิมขึ้นหรือลดลง  
- งบประมาณที่ใช้ในการดําเนินการของภาควิชา  
- ผลกระทบทีม่ต่ีอภารกิจของมหาวิทยาลัย  

(2) เสนอ ก.บ.ม. ให้ความเห็นชอบ แล้วเสนอคณะกรรมการวิเคราะห์
โครงสร้างส่วนงานและหน่วยงานที่สภามหาวิทยาลัยแต่งต้ัง เสนอสภาวิชาการเพ่ือกลั่นกรองก่อนเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณา 

 5.1.2 ภาควิชาเดิมที่ขอคงสถานะไว้  
ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการแบ่ง การรวม 

การยุบเลิกและการบริหารภาควิชา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 กําหนดให้ภาควิชาที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้แบ่ง
หน่วยงานขึ้นในมหาวิทยาลัยก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ คงสถานะเป็นภาควิชาต่อไป หรือจะให้มีการแบ่ง 
การรวม และการยุบเลิกภาควิชา ให้เป็นไปตามระเบียบนี้ก ็ได้ ทั ้งนี ้ การบริหารภาควิชา คุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของผู้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าภาควิชา และการติดตามประเมินผล ให้เป็นไปตาม
ระเบียบฯ พ.ศ. 2561  

5.2 สาขาวิชา ไม่มีสถานะเป็นหน่วยงานภายในหรือหน่วยงานย่อย 
สาขาวิชารับผิดชอบด้านการจัดการศึกษาตามหลักสูตรของคณะ และบริหาร

หลักสูตรระดับเดียวกันหรือสัมพันธ์กัน ภายใต้หลักเกณฑ์ดังน้ี 
(1) ต้องมีหลักสูตรรับผิดชอบในระดับปริญญาตรีอย่างน้อยหน่ึงหลักสูตรเป็นของ

สาขาวิชาโดยเฉพาะ หรือ 
(2) ร่วมรับผิดชอบหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มีสภาวิชาชีพ หรือสมาคมวิชาชีพ

รับรอง และต้องรับผิดชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาด้วย 
หลักสูตรตามวรรคหน่ึง หมายถึง กลุ่มของรายวิชาและกิจกรรมต่างๆ ด้านการ

เรียนการสอนที่กําหนดไว้เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถสําเร็จการศึกษา ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ซึ่งประกอบด้วย 
รายวิชาของหลักสูตร จํานวนหน่วยกิต อาจารย์ประจําหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน และจํานวนนักศึกษา โดย
แผนงานต่างๆ  ถูกกําหนดเป็นลายลักษณ์อักษร 

(3) มีจํานวนคณาจารย์ประจํา สอดคล้องตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และประกาศกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา และตามที่องค์กรวิชาชีพหรือสภาวิชาชีพกําหนดแล้วแต่กรณี ซึ่งต้องปฏิบัติงานตลอด
ระยะเวลาการดําเนินงานของหลักสูตร โดยต้องไม่ส่งผลกระทบหรือเกิดความเสียหายต่อการบริหารจัดการต่อ
หน่วยงานอ่ืน   
 การกําหนดชื่อสาขาวิชาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษต้องสะท้อนความ     
เฉพาะทางของหลักสูตรที่สาขาวิชาน้ันรับผิดชอบ  
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  วิธีการในการเสนอเป็นสาขาวิชา 
(1) จัดทําคําขอ แสดงข้อมูลตามหลักเกณฑ์  
(2) เสนอ ก.บ.ม. ให้ความเห็นชอบ แล้วเสนอคณะกรรมการวิเคราะห์โครงสร้าง

ส่วนงานและหน่วยงานท่ีสภามหาวิทยาลัยแต่งต้ัง ก่อนเสนออธิการบดีอนุมัติ และให้จัดทําเป็นประกาศของ
มหาวิทยาลัย 

5.3 หลักสูตร ไม่มีสถานะเป็นหน่วยงานภายในหรือหน่วยงานย่อย 
การบริหารวิชาการในลักษณะหลักสูตร ให้อธิการบดีแต่งต้ังคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรชุดหน่ึงหรือหลายชุดตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด เพ่ือทําหน้าที่บริหารหลักสูตรดังกล่าว  
   จํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระการดํารงตําแหน่ง การพ้นจาก
ตําแหน่ง และหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ให้เป็นไปตามประกาศที่คณะกรรมการประจําคณะ
กําหนด โดยความเห็นชอบของ ก.บ.ม. 
 ในการน้ี เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปตามประกาศและระเบียบดังกล่าว สํานักงานอธิการบดี
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาดังน้ี 

1. การแบ่งหน่วยงานภายในระดับกอง สํานักงานคณบดี และหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มี
ฐานะเทียบเท่ากอง และการแบ่งหน่วยงานย่อยระดับงาน  

 ให้ส่วนงานต่างๆ จัดทําตามแบบคําขอพร้อมด้วยข้อมูลตามที่กําหนดไว้ในประกาศ
มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดต้ัง การรวม การยุบเลิกส่วนงาน การแบ่งหน่วยงาน
ภายในและหน่วยงานย่อยของส่วนงานและการบริหารวิชาการของคณะ พ.ศ. 2561 เพ่ือเสนอ ก.บ.ม. และ  
สภามหาวิทยาลัย ให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ประกาศดังกล่าวใช้บังคับ (ภายใน 25 มกราคม 2562) 

2. การแบ่งหน่วยงานภายในระดับภาควิชา 
2.1 ภาควิชาใหม่ ให้ดําเนินการตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์และ

วิธีการในการแบ่ง การรวม การยุบเลิกและการบริหารภาควิชา พ.ศ. 2561  
2.2 ภาควิชาเดิมที่ขอคงสถานะไว้ ให้คณะจัดทําคําขอเสนอในการคงสถานะเดิมไว้ตาม

ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการแบ่ง การรวม การยุบเลิกและการบริหาร
ภาควิชา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561  

ทั้งน้ี เน่ืองจากการบริหารภาควิชา คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของผู้ดํารง
ตําแหน่งหัวหน้าภาควิชา และการติดตามประเมินผล ยังคงให้เป็นไปตามระเบียบฯ พ.ศ. 2561 

3. การบริหารในลักษณะสาขาวิชาหรือหลักสูตร  
 ให้ส่วนงานต่างๆ เสนอคําขอพร้อมด้วยข้อมูลตามที่กําหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัย

ศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดต้ัง การรวม การยุบเลิกส่วนงาน การแบ่งหน่วยงานภายในและ
หน่วยงานย่อยของส่วนงานและการบริหารวิชาการของคณะ พ.ศ. 2561  
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ทั้งน้ี มหาวิทยาลัยได้กําหนดระยะเวลาดําเนินการดังน้ี 
 

ผู้รับผิดชอบ การดําเนินการ ระยะเวลา 
คณะ/ส่วนงาน 1. จัดทําคําขอ  
 2. เสนอคณะกรรมการประจําส่วนงาน กรกฎาคม 2561 
ก.บ.ม. พิจารณาวิเคราะห์ สิงหาคม 2561 
คณะกรรมการวิเคราะห์โครงสร้างฯ พิจารณาวิเคราะห์ สิงหาคม 2561 
สภาวิชาการ พิจารณาวิเคราะห์ กันยายน-ตุลาคม 2561 
สภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติ พฤศจิกายน-ธันวาคม 2561 
 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้คณะวิชา/ส่วนงานดําเนินการกรอกข้อมูลตามแบบ
คําขอเสนอรูปแบบการบริหารวิชาการของคณะ แล้วส่งไปยังมหาวิทยาลัยภายในวันที่ 27 สิงหาคม 2561           
(6 สัปดาห์) 
 

ระเบยีบวาระที่  4.5 การบริหารการเงินและทรพัย์สิน 
ไม่มี 

 
ระเบยีบวาระที่  4.6 เรื่องอ่ืนๆ ตามท่ีอธิการบดีปรึกษา 
ระเบียบวาระท่ี  4.6.1 (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ 

Aichi University of the Arts ประเทศญี่ปุ่น 
 

สรุปเรื่อง 
ด้วยคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ประสงค์จะทําข้อตกลงความร่วมมือทาง

วิชาการกับ Aichi University of the Arts ประเทศญี่ปุ่น เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือทางวัฒนธรรมระดับ
นานาชาติในสาขาศิลปะและการออกแบบ โดยข้อตกลงดังกล่าวเป็นข้อตกลงระดับมหาวิทยาลัย ระดับของ           
ผู้ลงนามของทั้งสองฝ่าย คือ อธิการบดี ข้อตกลงมีระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันลงนาม ซึ่งผ่านความเห็นชอบจาก          
ที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 20 
มิถุนายน 2561 โดยคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ได้เสนอเอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณา 
ดังน้ี 

1. แบบเสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาการจัดทําข้อตกลงความร่วมมือกับต่างประเทศ 
(MOU และ MOA)  

2. แผนการดําเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการฯ 
3. (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือ (General Agreement of Academic Co-relationship) 

ฉบับภาษาอังกฤษ และฉบับแปลเป็นภาษาไทย โดยมีผู้รับรองการแปล 
4. ประวัติของ Aichi University of the Arts ประเทศญี่ปุ่น 
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ทั้งน้ี เน่ืองจากข้อตกลงดังกล่าวเป็นข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ 
ดังน้ัน เพ่ือให้การดําเนินการเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางความตกลงร่วมมือทาง
วิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ พ.ศ. 2550 โดยมีสาระสําคัญข้อ 6 
ขอบเขตความร่วมมือ และข้อ 6.1 การเรียน การสอน ซึ่งจะครอบคลุมถึงการแลกเปลี่ยนคณาจารย์ นักศึกษา 
และการจัดการเรียนการสอนร่วมกันเพ่ือให้ปริญญาการจัดหลักสูตรร่วม จึงเห็นควรเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาก่อนที่จะดําเนินการต่อไป  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ Aichi University of the Arts ประเทศญี่ปุ่น และให้นําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.6.2 คณะมัณฑนศิลป์ขอกําหนดอัตราค่าตอบแทนการออกข้อสอบและ

ตรวจข้อสอบของโครงการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในคณะมัณฑนศิลป์ 
ปีการศึกษา 2561 การรับตรงอิสระ (เพิ่มเติม) 
 

สรุปเรื่อง 
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันอังคารที่ 

19 มิถุนายน 2561 ได้ให้ความเห็นชอบโครงการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในคณะมัณฑนศิลป์ ปีการศึกษา 
2561 การรับตรงอิสระ ซึ่งได้เปลี่ยนแปลงกําหนดการรับสมัคร จาก “ระหว่างวันที่ 2-9 กรกฎาคม 2561” เป็น 
“ระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน - 9 กรกฎาคม 2561” และให้นําเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติโครงการต่อไป น้ัน 

ในการน้ี คณะมัณฑนศิลป์ประสงค์ขอกําหนดอัตราค่าตอบแทนการออกข้อสอบและ
ตรวจข้อสอบของโครงการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในคณะมัณฑนศิลป์ ปีการศึกษา 2561 การรับตรง
อิสระ (เพ่ิมเติม) ซึ่งกองนิติการได้ตรวจสอบค่าใช้จ่ายในส่วนของอัตราค่าตอบแทนดังกล่าวแล้วมีความเห็นว่า 
ไม่เกินอัตราที่กําหนดไว้ตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
พ.ศ. 2557 ข้อ 23 ซึ่งโครงการดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดีโดยความเห็นชอบของที่ประชุม ก.บ.ม. 

นอกจากน้ี คณบดีคณะมัณฑนศิลป์ได้เสนอที่ประชุมพิจารณาโครงการสอบคัดเลือกบุคคลเข้า
ศึกษาในคณะมัณฑนศิลป์ ปีการศึกษา 2561 การรับตรงอิสระ (เพ่ิมเติม) โดยกําหนดรับนักศึกษา 2 สาขาวิชา 
จํานวน 30 คน ดังน้ี 

1. สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา  จํานวน 15 คน 
2. สาขาวิชาการออกแบบเคร่ืองประดับ จํานวน 15 คน 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบตามท่ีคณะมัณฑนศิลป์เสนอ ดังน้ี 

1. การกําหนดอัตราค่าตอบแทนการออกข้อสอบและตรวจข้อสอบของโครงการสอบคัดเลือก
บุคคลเข้าศึกษาในคณะมัณฑนศิลป์ ปีการศึกษา 2561 การรับตรงอิสระ (เพ่ิมเติม)  
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2. โครงการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในคณะมัณฑนศิลป์ ปีการศึกษา 2561 การรับตรง
อิสระ (เพ่ิมเติม) 

และให้นําเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติทั้ง 2 โครงการต่อไป 
 
ระเบยีบวาระที่  4.6.3 การเปิด-ปิดภาคการศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 

 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีคณะเภสัชศาสตร์ได้ประสานงานความร่วมมือในการดําเนินการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ
เภสัชกรรม ภายใต้การดําเนินงานของศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.) 
ประกอบด้วย คณะเภสัชศาสตร์ จํานวน 19 สถาบัน น้ัน  

เน่ืองจากการดําเนินการดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการเปิด-ปิดภาคการศึกษาของคณะเภสัชศาสตร์ 
ดังน้ัน เพ่ือให้การดําเนินการจัดการเรียนการสอนของคณะเภสัชศาสตร์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย           
คณะเภสัชศาสตร์จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาการเปิด-ปิดภาคการศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 
ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 
2561 ดังน้ี 

 

กําหนดการ ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย 

วันเปิดภาค วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 (ปี 2-4)  
วันที่ 14 สิงหาคม 2561 (ปี 1, 5) 

วันที่ 11 ธันวาคม 2561 (ปี 2-5) 
วันที่ 7 มกราคม 2562 (ปี 1) 
*งดการเรียนการสอนวันที่ 31 ธันวาคม 2561 
- 6 มกราคม 2562 

สอบกลางภาค วันที่ 6-14 ตุลาคม 2561 (ปี 1-5) วันที่ 2-10 กุมภาพันธ์ 2562 (ปี 2-5) 
วันที่ 2-16 มีนาคม 2562 (ปี 1) 

สอบปลายภาค วันที่ 17-25 พฤศจิกายน 2561 (ปี 2-4) 
วันที่ 24 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2561 (ปี 5) 
วันที่ 3-15 ธันวาคม 2561 (ปี 1) 

วันที่ 30 มีนาคม - 11 เมษายน 2562 (ปี 2-5) 
วันที่ 6-18 พฤษภาคม 2562 (ปี 1) 

 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการเปิด-ปิดภาคการศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ 
ปีการศึกษา 2561 ตามท่ีคณะเภสัชศาสตร์เสนอ 
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ระเบียบวาระท่ี  4.6.4 โครงการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาสาขาเภสัชศาสตร์เพิ่ม
พิเศษ คณะเภสัชศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2561 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่มหาวิทยาลัยได้กําหนดการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ระดับปริญญาบัณฑิต รอบที่ 1-5 (SU-TCAS) ประจําปีการศึกษา 2561  น้ัน 

ในการน้ี คณะเภสัชศาสตร์ประสงค์ดําเนินโครงการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือเข้าศึกษา
สาขาเภสัชศาสตร์เพ่ิมพิเศษ คณะเภสัชศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2561 โดยกําหนดรับนักศึกษา จํานวน 10 คน 

 ทั้งน้ี คณะเภสัชศาสตร์ได้กําหนดรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาไว้ใน 
โครงการแล้ว ซึ่งกองนิติการได้ตรวจสอบค่าใช้จ่ายในส่วนของอัตราค่าตอบแทนแล้วมีความเห็นว่า อัตรา
ค่าตอบแทนต่างๆ ไม่เกินอัตราที่กําหนดไว้ตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2557 ข้อ 23 ซึ่งโครงการดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดีโดยความเห็นชอบ
ของที่ประชุม ก.บ.ม.  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบโครงการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือเข้า
ศึกษาสาขา เภสัชศาสตร์เพ่ิมพิเศษ คณะเภสัชศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2561 ตามท่ีคณะเภสัชศาสตร์เสนอ 
และให้นําเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติโครงการต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.6.5 รายงานสรุปจํานวนและประเทศหน่วยงานต้นสังกัดนักศึกษาต่างชาติระยะสั้น 

โครงการ Silpakorn Summer School 2018 
 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันอังคารที่ 8 
พฤษภาคม 2561 ได้ให้ความเห็นชอบรายงานผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์ QS Stars Rating (ข้อมูล ณ 
เมษายน 2561) โดยมหาวิทยาลัยควรกําหนดมาตรการผลักดันเพ่ือเพ่ิมนักศึกษาต่างชาติ โดยอาจสนับสนุนให้
คณะวิชาจัดโครงการ Summer @ Silpakorn เพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษาต่างชาติได้มีโอกาสเข้าเรียนระยะสั้น
ที่มหาวิทยาลัยศิลปากร (ช่วงเวลาอย่างน้อย 10 วัน และมีการลงทะเบียนเรียนในรายวิชาอย่างน้อย 1 หน่วยกิต) 
ซึ่งสํานักงานประกันคุณภาพการศึกษาได้รับอนุมัติโครงการ Silpakorn Summer School 2018  เพ่ือให้ทุน
สนับสนุนการดําเนินการของคณะวิชา โดยมีวัตถุประสงค์ในการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยสู่ระดับนานาชาติ 
สร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดีแก่นักศึกษาต่างชาติ และเป็นการเตรียมสู่การเป็นศูนย์กลางด้านการศึกษา/
วิชาการในระดับภูมิภาคอาเซียน โดยใช้งบประมาณเงินรายได้ (งบกลาง) มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปี
งบประมาณ 2561 น้ัน 

ในการน้ี สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษาจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณารายงานสรุปจํานวน
และประเทศหน่วยงานต้นสังกัดนักศึกษาต่างชาติระยะสั้น โครงการ Silpakorn Summer School 2018 ซึ่ง
โครงการดังกล่าวได้รับความสนใจและได้รับการสนับสนุนจากคณะวิชา จํานวน 12 คณะวิชา และงาน
ประชาสัมพันธ์ รวมทั้งสิ้น 13 หน่วยงาน มีนักศึกษาต่างชาติเข้าร่วมโครงการเพ่ือขอรับทุนสนับสนุน จํานวน
ทั้งสิ้น 535 คน จาก 4 ทวีป คือ เอเชีย ยุโรป ออสเตรเลีย และอเมริกาเหนือ   
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบรายงานสรุปจํานวนและประเทศหน่วยงาน 
ต้นสังกัดนักศึกษาต่างชาติระยะสั้น โครงการ Silpakorn Summer School 2018 ตามที่สํานักงานประกัน
คุณภาพการศึกษาเสนอ 
 ทั้งน้ี ขอให้คณะวิชาคํานวณจํานวนนักศึกษาต่างชาติที่เข้าร่วมโครงการเพ่ือขอรับทุนสนับสนุน
และเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด ในอัตราโครงการละไม่เกิน 20,000 บาทต่อคน 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.6.6 การดูแล ทํานุบํารุง รักษา พระที่นั่งพิมานปฐม พระตําหนักทับขวัญ               

พระตําหนักชาลีมงคลอาสน์ และพระตําหนักมารีราชรัตบัลลังก์ 
อธิการบดีขอถอนเรื่อง 

 
ระเบียบวาระท่ี  4.6.7 ผลการพิจารณามอบเครื่องหมายเกียรติคุณและของที่ระลึก ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม) 
 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันอังคารที่ 
24 เมษายน 2561 ได้ให้ความเห็นชอบการมอบเคร่ืองหมายเกียรติคุณและของที่ระลึก ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 ให้แก่ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างที่เกษียณอายุราชการ ลาออกจากราชการ หรือ
ถึงแก่กรรม จํานวน 53 ราย และที่ขอเพ่ิมเติมกรณีพิเศษ จํานวน 6 ราย น้ัน 

ในการน้ี กองกลางได้เสนอรายช่ือข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยที่ลาออกจากราชการ
เพ่ือเสนอขอเคร่ืองหมายเกียรติคุณและของที่ระลึก ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพ่ิมเติม) จํานวน 3 ราย 
ดังน้ี 

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
1. อาจารย์ธงชัย ศรีสุขประเสรฐิ   ลาออกจากราชการ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 

คณะวิทยาศาตร์ 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุจิตรา อดุลย์เกษม ลาออกจากราชการ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 

สํานักหอสมุดกลาง 
1. นายมานพ พลายเล็ก   ลาออกจากราชการ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 

ทั้งน้ี กองนิติการได้ตรวจสอบรายช่ือข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยที่ลาออกจาก
ราชการ จํานวน 3 ราย ดังกล่าวแล้ว ไม่ปรากฏรายช่ือผู้ซึ่งเคยได้รับโทษทางวินัยระหว่างรับราชการท่ี
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการมอบเครื่องหมายเกียรติคุณและของ             
ที่ระลึก ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพ่ิมเติม) จํานวน 3 ราย ตามท่ีกองกลางเสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.6.8  การแต่งต้ังกรรมการในคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองข้อกฎหมายเพื่อการ

ปรับเปลี่ยนสถานะของมหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ เก่ียวกับ
ด้านวิชาการและวิจัย ในส่วนของคณบดีกลุ่มสาขาวิชา 

 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ได้
เห็นชอบให้แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองข้อกฎหมายเพ่ือการปรับเปลี่ยนสถานะของมหาวิทยาลัย
เป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ เก่ียวกับด้านวิชาการและวิจัย โดยประกอบด้วย 

1. นายสุมนต์  สกลไชย ประธานกรรมการ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

2. ศาสตราจารย์ ดร.จตุรนต์  ถิระวัฒน์ กรรมการ 
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร กรรมการ 
4. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย กรรมการ 
5. คณบดีกลุ่มศิลปะและการออกแบบ จํานวน 1 คน กรรมการ 
6. คณบดีกลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จํานวน 1 คน กรรมการ 
7. คณบดีกลุ่มวิทยาศาสตร์ จํานวน 1 คน กรรมการ 
8. ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน หรือผู้แทน กรรมการ 
9. เจ้าหน้าที่กองนิติการ เลขานุการ 
ในการน้ี มหาวิทยาลัยจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งต้ังกรรมการในคณะกรรมการพิจารณา

กลั่นกรองข้อกฎหมายเพ่ือการปรับเปลี่ยนสถานะของมหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ เก่ียวกับ
ด้านวิชาการและวิจัย ในส่วนของคณบดีกลุ่มสาขาวิชา จํานวน 3 คน 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้แต่งต้ังกรรมการในคณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองข้อกฎหมายเพ่ือการปรับเปลี่ยนสถานะของมหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ เก่ียวกับ
ด้านวิชาการและวิจัย ในส่วนของคณบดีกลุ่มสาขาวิชา จํานวน 3 คน ดังน้ี 

1. คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ 
 กลุ่มศิลปะและการออกแบบ  
2. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
 กลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  
3. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 
 กลุ่มวิทยาศาสตร์ 
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เลิกประชุมเวลา 12.00 น. 
 
 
 

(นางสาวกันย์พินันท์  สิริปัญญาธร) 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 
 

(นางสาวสิริวัลลิ์  พฤกษาอุดมชัย) 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 
 

(นางสาวเอมอร  ชีราวุฒธิพันธ์) 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 

 
 
รายงานการประชุมฉบับน้ี 
ได้รับรองโดยไม่มีการแก้ไข 
 


