
 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ครั้งท่ี 15/2561 

วันอังคารท่ี 31 กรกฎาคม 2561 
ณ  ห้องประชุมสํานักงานอธิการบดี  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 

…………….……………….. 

ผู้มาประชุม 
1. ผศ.ดร.วันชัย สุทธะนันท ์ อธิการบดี ประธานกรรมการ 
2. ผศ.ดร.เชาวรีย์ อรรถลังรอง รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการ 
3. รศ.ดร.ดวงเดือน  ไกรลาศ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา กรรมการ 
4. รศ.ดร.ประสพชัย  พสุนนท ์ รองอธิการบดี เพชรบุรี กรรมการ 
5. ผศ.ดร.ปาเจรา    พัฒนถาบุตร รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร ์ กรรมการ 
6. ศ.ดร.พรศักด์ิ  ศรีอมรศักด์ิ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย กรรมการ 

  และผู้รกัษาการแทนผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
7. รศ.ดร.พิทักษ์ ศิริวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กรรมการ 
8. รศ.ดร.จุไรรัตน์ นันทานิช คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ 
9. ศ.ญาณวิทย์   กุญแจทอง  คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ กรรมการ 

10. รศ.ดร.ชัยสิทธ์ิ  ด่านกิตติกุล คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กรรมการ 
11. ผศ.ชวลิต ขาวเขียว คณบดีคณะโบราณคดี กรรมการ 
12. อ.ดร.ธนาทร  เจียรกุล คณบดีคณะมณัฑนศิลป์ กรรมการ 
13. ผศ.ดร.วรางคณา นิพัทธ์สุขกิจ คณบดีคณะอักษรศาสตร ์ กรรมการ 
14. ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธ์ุ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กรรมการ 
15. ผศ.ดร.นรงค์  ฉิมพาล ี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 
16. รศ.ดร.ธนะเศรษฐ ์ ง้าวหิรัญพัฒน์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กรรมการ 
17. ผศ.ดร.อรุณศร ี ลีจีรจําเนียร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 
18. อ.ดําริห์   บรรณวิทยกิจ คณบดีคณะดุริยางคศาสตร์ กรรมการ 
19. ผศ.ดร.พีรพัฒน์ ยางกลาง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
20. ผศ.สมศักด์ิ ชาตินํ้าเพ็ชร คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ 
21. อ.จอมภัค  คลังระหัด รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ กรรมการ 
   รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 
22. ผศ.ดร.ศักดิพันธ์ ตันวิมลรัตน์ ผู้อํานวยการสํานักหอสมุดกลาง กรรมการ 
23. ผศ.ฉัตรชัย  เผ่าทองจีน ผู้อํานวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ กรรมการ 
24. อ.ดร.คุณัตว์   พิธพรชัยกุล ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน กรรมการ 
25. ผศ.ดร.ดิเรกฤทธ์ิ  บัวเวช ผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ กรรมการ 
26. อ.ดร.นิรุทธ์  วัฒโนภาส ผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ กรรมการ 
27. นายกฤษดา   ไพรวรรณ์ ผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน กรรมการ 
28. อ.ปัญจพล   เหล่าพูนพัฒน์  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กรรมการและเลขานุการ 
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ผู้มาประชุมผา่นระบบ VDO-Conference 
1. อ.ดร.ภวพล คงชุม คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการ 

ผู้เขา้ร่วมประชุม 
1. ผศ.ดร.กําไลทิพย์  ปัตตะพงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 
2. ผศ.ศุภกาญจน์ ผาทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการจัดการศึกษาทั่วไป 
3. ผศ.ดร.อนิรุทธ์  สติมั่น ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
4. รศ.ดร.อวยพร อภิรักษ์อร่ามวง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ 
5. นางสุกัญญา   ต่อทรัพย์สิน ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่  
6. นายสหรัฐ   มณีจันทร ์ ผู้อํานวยการกองนิติการ 
7. นางสุมณฑา   เสรีวัตตนะ ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน 
8. นางสาวนลินรัตน์  ปัจฉิมพัทธพงษ์ หัวหน้างานการประชุม กองกลาง 
9. นางสาวธณิดา  มหาสวัสด์ิ ผู้รักษาการแทนหัวหน้างานบริหารงานบุคคล  

  กองการเจ้าหน้าที่  
10. นางนิรบล  ต้นวงศ์ หัวหน้างานนิติการ 2 กองนิติการ 

ผู้เขา้ร่วมประชุมผ่านระบบ VDO-Conference 
1. ผศ.เกตุวดี สมบูรณ์ทวี ผู้ช่วยอธิการบดี เพชรบุรี 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. ผศ.สยุมพร  กาษรสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม ไปราชการต่างประเทศ 
2. ผศ.ดร.สมพิศ   ขัตติยพิกุล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ติดราชการ 
3. อ.ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท ์ ผู้อํานวยการหอศิลป์ ติดราชการ 
4. นางสาวอัปสร กิจเจริญค้า ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี ลาพักผ่อน 

หมายเหตุ 
ระเบียบวาระที่ 4.1.6.2 ขอยืมตัวพนักงานมหาวิทยาลัยมาช่วยปฏิบัติงานให้สถาบันดนตรี

กัลยาณิวัฒนา อาจารย์ดําริห์ บรรณวิทยกิจ ได้รับอนุญาตให้ออกจากห้องประชุม 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.   
เมื ่อกรรมการครบเป็นองค์ประชุมแล้ว  ประธานกล่าวเปิดประชุมและขอให้ที ่ประชุม

พิจารณาเรื่องต่างๆ ดังน้ี 
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ระเบยีบวาระที่  1    เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบยีบวาระที่ 1.1     รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร     

ครั้งที่ 14/2561 เม่ือวันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561  
  

สรุปเรื่อง 
ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ศิลปากร ครั้งที่ 14/2561 เมื่อวันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561  
  
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบยีบวาระที่  2     เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
ระเบยีบวาระที่  2.1     เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ  
 
สรุปเรื่อง 

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ จํานวน 2 เรื่อง ดังน้ี 
1. มหาวิทยาลัยขอเชิญผู้บริหารและคณบดีเข้าร่วมการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่ง

ประเทศไทย (ทปอ.) ครั้งที่ 4/2561 และการประชุมสามัญสมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมศึกษาแห่งภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประจําประเทศไทย (สออ.ประเทศไทย) ครั้งที่ 3/2561 ในวันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 
2561 เวลา 09.00-15.30 น. ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ซึ่งภายในงานจะมีพิธีมอบโล่ขอบคุณแก่ผู้ให้การสนับสนุนระบบ IT 
จํานวนประมาณ 20 หน่วยงาน โดยมหาวิทยาลัยจะมีหนังสือแจ้งกําหนดการประชุมไปยังคณะวิชาอีกครั้ง 
พร้อมน้ีได้ขอขอบคุณคณะวิชาที่ให้การสนับสนุนของที่ระลึกในคร้ังน้ีด้วย  

 นอกจากน้ี มหาวิทยาลัยได้กําหนดจัดงานเลี้ยงต้อนรับผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุม          
ในวันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561 เวลา 18.00-20.00 น. ณ ร้านอาหารสะพานโยง จ.ศ. 1279 ถนนสะพานโยง 
เลียบทางรถไฟด้านหลังมหาวิทยาลัยศิลปากร  

2. มหาวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.จุไรรัตน์  นันทานิช ซึ่งได้รับ
แต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบยีบวาระที่  2.2     คณะเภสัชศาสตร์ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาให้แก่นักศึกษาพิเศษ 
 
สรุปเรื่อง 

ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ประสงค์ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ให้แก่
นักศึกษาพิเศษภายใต้โครงการ Silpakorn Summer School 2018 ระหว่างวันที่ 8-18 กรกฎาคม 2561 
(ภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560) จํานวน 30 ราย ดังน้ี 
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  สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
1. Ms.Dike Dandari Sukmana Hasanuddin University 
2. Mr.Oktafiandono Yuspin Hasanuddin University 
3. Mr.Fadhil Adam Dzaky Hasanuddin University 
4. Mr.Ifung Prabowo Rusli Sahidah Hasanuddin University 
5. Ms.Nur Asia Azis Hasanuddin University 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
6. Ms.Amee Her University of Health Sciences 
7. Mr.Souliyadeth Sonephet University of Health Sciences 
8. Mr.Kaiphet Xayachack University of Health Sciences 
9. Mr.Em Vongkhamsay University of Health Sciences 

10. Ms.Soudaphone Chandala University of Health Sciences 
11. Ms.Souksavanh Thouleephet University of Health Sciences 
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

12. Mr.Tran Minh Tan Lac Hong University 
13. Ms.Le Thi Thuy Dung Vietnam Military Medical University 
14. Ms.Thi Thuy Trang Truong Danang University of Medical Technology  

 and Pharmacy 
15. Ms.Nguyen Thi Ngoc Yen Nguyen Tat Thanh University 
16. Ms.Pham Thanh An University of Medicine and Pharmacy at Ho  
 Chi Minh City 
17. Mr.To Quoc Anh University of Medicine and Pharmacy at Ho  

 Chi Minh City 
18. Mr.Nam Nguyen Hoang University of Medicine and Pharmacy at Ho  

 Chi Minh City 
19. Ms.Nguyen Quan Nhu Hao  
20. Ms.Nguyen Ngoc Oanh Hue University College of Medicine and  

 Pharmacy  
21. Mr.Nguyen Huu Bao Hue University College of Medicine and  

 Pharmacy  
22. Ms.Tran Nguyen Quynh Anh Duy Tan University 
23. Ms.Bui Van Anh Duy Tan University 
24. Ms.Nguyen Thi Minh Trang  
25. Mr.Truong Anh Quan 
26. Mr.Nguyen Ngoc Trien 
27. Mr.Le Quoc Huy 
28. Mr.Dam Hoang Anh 
29. Ms.Tu Pham Hien Trang 
30. Ms.Phan Thi Thuy Hang 
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ในการน้ี กองบริการการศึกษาจึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา
ทั้งหมด และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ให้แก่นักศึกษาพิเศษ จํานวนทั้งสิ้น 30 ราย ตามท่ีคณะเภสัชศาสตร์เสนอ    
ตามความในหมวด 3 และหมวด 4 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
ระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2558 โดยไม่ยกเว้นค่าเบ้ียประกันอุบัติเหตุ จํานวน 200 บาท ต่อปี เน่ืองจากจะ
เป็นประโยชน์แก่นักศึกษาเองหากได้รับอุบัติเหตุในขณะศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ  
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 
ระเบยีบวาระที่  2.3     รายงานการเขา้ใช้งานระบบสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์ (e-Document) และ 
  สรุปผลการลดใช้ทรพัยากรกระดาษในการเวียนเอกสารผ่านระบบสารบรรณ 
  อิเล็กทรอนกิส ์(e-Document) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประจําไตรมาสท่ี 3 
 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันอังคารที่ 27 มกราคม 2558 ได้เปลี่ยนแปลง
ความถี่ในการรายงานการเข้าใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) ของคณะวิชา/หน่วยงาน 
โดยมอบหมายให้งานสารบรรณจัดทํารายงานดังกล่าว เพ่ือเสนอที่ประชุมคณบดีทราบทุกรายไตรมาส        
และครั้งที่ 20/2558 เมื่อวันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2558 ได้มอบหมายให้งานสารบรรณสรุปผลการลดใช้
ทรัพยากรกระดาษและการลดค่าใช้จ่ายในการเวียนเอกสารผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) 
ประกอบการรายงานการเข้าใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) ประกอบกับที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ได้มอบหมาย
ให้งานสารบรรณทําหนังสือไปยังคณะวิชา/หน่วยงานท่ีมีการเข้าใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์                
(e-Document) น้อยกว่าร้อยละ 80 เพ่ือให้ช้ีแจงเหตุผลที่ไม่สามารถเข้าใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Document) ได้ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด น้ัน  

ในการน้ี  งานสารบรรณได้รายงานการเข้าใ ช้งานระบบสารบรรณอิ เล็กทรอนิกส์                
(e-Document) ของคณะวิชา/หน่วยงาน รวมทั้งสรุปผลการลดใช้ทรัพยากรกระดาษและการลดค่าใช้จ่ายใน
การเวียนเอกสารผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประจํา      
ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2561) โดยพิจารณาจากหน่วยงานที่มีการเวียนเอกสารผ่านระบบ
ดังกล่าว จํานวน 4 หน่วยงาน คือ งานสารบรรณ กองกลาง งานสารบรรณ กองงานวิทยาเขต กองการ
เจ้าหน้าที่ และกองนิติการ ซึ่งสามารถลดการใช้ทรัพยากรกระดาษ จํานวน 98,284 แผ่น คิดเป็นค่าใช้จ่ายที่
สามารถลดได้ จํานวนทั้งสิ้น 45,861.40 บาท (สี่หมื่นห้าพันแปดร้อยหกสิบเอ็ดบาทสี่สิบสตางค์) 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ  
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  
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ระเบยีบวาระที่  2.4     แนวทางปฏิบติัเก่ียวกับการถวายความเคารพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
  สมเด็จพระราชินี พระบรมวงศานุวงศ์ และพระราชวงศ ์สําหรบัขา้ราชการ      
  ฝ่ายพลเรือน 
 
สรุปเรื่อง 

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ได้ให้ความเห็นชอบแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับ
การถวายความเคารพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระราชินี พระบรมวงศานุวงศ์ และพระราชวงศ์ 
สําหรับข้าราชการฝา่ยพลเรือน น้ัน 

ในการน้ี สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จึงได้แจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบ
แนวทางปฏิบัติดังกล่าว ดังน้ี 

1.  การถวายความเคารพสําหรับข้าราชการฝ่ายพลเรือนชาย 
1.1  การถวายคํานับ ให้ยืนตรงขาชิด ปลายเท้าแยกพองาม มือทั้งสองแนบลําตัว           

ค้อมลําตัวพอประมาณ พร้อมก้มศีรษะลง แล้วต้ังศีรษะโดยเงยหน้าขึ้นช้าๆ พร้อมต้ังลําตัวจนต้ังอยู่ในท่าตรง 
1.2 การทําวันทยหัตถ์ ให้ใช้กรณีแต่งเครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือนและสวมหมวก 

โดยให้ยืนตรงขาชิด ปลายเท้าแยกพองาม แล้วทําการวันทยหัตถ์ หากเป็นการแต่งเคร่ืองแบบข้าราชการ      
ฝ่ายพลเรือนแต่ไม่สวมหมวก ให้ใช้วิธีการถวายคํานับ ตามข้อ 1.1 

2.  การถวายความเคารพสําหรับข้าราชการฝ่ายพลเรือนหญิง 
2.1  การถอนสายบัว ให้ใช้แบบพระราชนิยมอย่างเดียว โดย 

2.1.1  ให้ยืนตรงหันหน้าไปทางที่ประทับ ใช้เท้าขวาเป็นหลัก ชักเท้าซ้ายไปทางด้าน
หลังของเท้าขวาที่ยืนอยู่ 

2.1.2  ย่อตัวให้ตํ่าลงช้าๆ แต่อย่าให้ถึงพ้ืน ขณะที่ชักเท้าซ้าย ให้ยกมือทั้งสองข้างขึ้น
วางประสานกันบนหน้าขาเหนือเข่า โดยใช้มือขวาทับมือซ้าย 

2.1.3  ค้อมตัวเล็กน้อย ทอดสายตาลง 
2.1.4  เสร็จแล้วยืนตรง มือแนบข้างสําตัว 

2.2  การทําวันทยหัตถ์ ให้ใช้กรณีแต่งเครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือนและสวมหมวก 
โดยให้ยืนตรงขาชิด ปลายเท้าแยกพองาม แล้วทําวันทยหัตถ์ หากเป็นการแต่งเคร่ืองแบบข้าราชการ          
ฝ่ายพลเรือน แต่ไม่สวมหมวก ให้ใช้วิธีการถอนสายบัว ตามข้อ 2.1 

3.  การถวายความเคารพตามข้อ 1 และข้อ 2 ให้ใช้กับการถวายความเคารพพระบรม       
ฉายาลักษณ์ พระบรมสาทิสลักษณ์ และพระบรมรูป หรือการถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์ ด้วย 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ  
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ และให้ถือปฏิบัติต่อไป  
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ระเบยีบวาระที่  2.5     คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมขอยกเว้นค่าธรรมเนียม 
  การศึกษาให้แก่นักศึกษาพิเศษ 
 
สรุปเรื่อง 

ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมประสงค์ขอยกเว้นค่าธรรมเนียม
การศึกษาและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ให้แก่นักศึกษาพิเศษโครงการ Entech Summer Course 2018 ภายใต้
โครงการ Silpakorn Summer School 2018 ระหว่างวันที่ 15-21 กรกฎาคม 2561 (ภาคการศึกษาพิเศษ     
ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560) จํานวน 48 ราย ดังน้ี  

ราชอาณาจักรกัมพูชา 
1. Mr.Setha  Viseth Institut De Technologie Du Cambridge 
2. Mr.Chhaiyuth  Khannra Institut De Technologie Du Cambridge 
3. Mr.Bormey  Kheang Institut De Technologie Du Cambridge 
4. Mr.Monyrothana  Ker Institut De Technologie Du Cambridge 
5. Mr.Oddam  Ny Institut De Technologie Du Cambridge 
6. Mr.Kimsan  Sorn Institut De Technologie Du Cambridge 
7. Mr.Seiha  Keo Institut De Technologie Du Cambridge 
8. Mr.Rithea  Rom Institut De Technologie Du Cambridge 
9. Ms.Dalin  Soun Institut De Technologie Du Cambridge 

10. Ms.Sreykhuoch  Ouk  Royal University of Phnom Penh 
11. Mr.Haihim  Thorng Zaman University 
12. Mr.KHAODY  PICH   Zaman University 

 ประเทศญี่ปุ่น  
13. Ms.Nana  Takahara Gifu University 
14. Mr.Hiroyuki  Koike  Kagawa University 
15. Mr.ShimpeI  Kawashima Kumamoto University 
16. Mr.Yuta  Kido    Kumamoto University 
17. Ms.Kisara Tsuruta   Kumamoto University 
18. Ms.Yui  Mokuge Kumamoto University 
 สหพันธรัฐมาเลเซีย 
19. Mr.Wanyu Eka  Pradana Universiti Teknologi Malaysia 
20. Mr.Loy Chun Minh  Adrian  Universiti Teknologi Malaysia 
21. Mr.Bashir Abdulkadir  Abubakar Universiti Teknologi Malaysia 
22. Mr.Chung Yiin  Wong Universiti Teknologi Malaysia 
23. Mr.Hoang Khoa  Truong Universiti Teknologi Malaysia 
24. Mr.Cong Minh  Tran Universiti Teknologi Malaysia 
25. Mr.Syakir Bin Ismail   Ahmad Universiti Teknologi Malaysia 
26. Mr.Tien Thanh  Nguyen  Universiti Teknologi Malaysia 
27. Ms.Fatin Syazwanie Binti Zahari  Nur Universiti Teknologi Malaysia  
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28. Ms.Farahani Binti Zulkifli  Amelia Universiti Teknologi Malaysia 
29. Ms.Zainab Ibrahim  Jibril Universiti Teknologi Malaysia 
30. Ms.Faziera Binti Mohd Zaimin  Fatin Universiti Teknologi Malaysia 
31. Ms.Fon Yee  Han Universiti Teknologi Malaysia  
32. Ms.Kaur Bhullar Kuldip Singh  Lupete Universiti Teknologi Malaysia 
33. Ms.Farhana Binti Saihulbahri  Nurul Universiti Teknologi Malaysia  
34. Ms.Suhailah Binti Rosli  Siti Universiti Teknologi Malaysia  
35. Ms.Suparmaniam  Uganeeswary Universiti Teknologi Malaysia 
 สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า 
36. Mr.Khant Zaw  Aung  Hmawbi Technological University 
37. Mr.Kyauk Su Wane  Sai  Hmawbi Technological University 
38. Mr.TUN AUNG  TINT  Kyaukse Technological University 
39. Mr.THURA AUNG  PHYO  Kyaukse Technological University 
40. Mr.Ni Phyo  Zar   Mandalay Technological University 
41. Ms.Loin Loin  Nang   Mandalay Technological University 
42. Ms.Mon Mon Ko  Saung  Mandalay Technological University 
43. Mr.Myo Htet  Zaw   University Of Mandalay  
44. Mr.Myo Htet  Nay   West YangonTechnological University 
45. Mr.Aung Lin  Htet   Yangon Technological 
46. Ms.Aye Yi   Yati   Yangon Technological  
47. Ms.Zaw  Thiri   Yangon Technological 
 สมาพันธรัฐสวิส 
48. Mr.Mario  Fischer   Lucerne University of Applied Sciences & Arts           
ในการน้ี กองบริการการศึกษาจึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา

ทั้งหมด และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ให้แก่นักศึกษาพิเศษ จํานวนทั้งสิ้น 48 ราย ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเสนอ ตามความในหมวด 3 และหมวด 4 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วย
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2558 โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมขอยกเว้นการเรียกเก็บเงินค่าเบ้ียประกันอุบัติเหตุจากนักศึกษาต่างชาติ เน่ืองจากเป็นโครงการ
ระยะสั้น 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ  
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  
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ระเบยีบวาระที่  2.6     รายงานข้อมูลการจัดการศึกษาของหลักสตูรที่เคยดําเนนิการนอกสถานท่ีต้ัง 
 
สรุปเรื่อง 

ตามบันทึกสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ที่ ศธ 0591(2)/ว1070 ลงวันที่ 4 
กรกฎาคม 2561 ได้รายงานข้อมูลการจัดการศึกษานอกสถานที่ต้ังและแนวปฏิบัติในการดําเนินการจัด
การศึกษานอกสถานที่ต้ังของสถาบันอุดมศึกษาที่มีผลการตรวจประเมินระดับ “ผ่าน” ครบ 5 ปี                
โดยมหาวิทยาลัยศิลปากรได้รับการตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ต้ัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-
2561 ณ ศูนย์การศึกษาอาคาร กสท.โทรคมนาคม จํานวน 5 หลักสูตร ดังน้ี  

1. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์  
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการออกแบบ  
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ  
4. หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสื่อสารดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ)  
5. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ)    
ในการน้ี กองบริการการศึกษาได้รายงานข้อมูลการจัดการศึกษาของหลักสูตรที่เคยดําเนินการ

นอกสถานที่ต้ัง ซึ่งปัจจุบันหลักสูตรตามข้อ 1-3 ได้จัดการศึกษาในที่ต้ังของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว และ
หลักสูตรตามข้อ 4-5 อยู่ระหว่างการดําเนินการจัดการศึกษาในที่ต้ังของมหาวิทยาลัยในปีการศึกษา 2561  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ  
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 

ระเบยีบวาระที่  3    เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน  
ไมมี่ 

 

ระเบยีบวาระที่  4     เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
ระเบยีบวาระที่  4.1 การบริหารงานบุคคล 
ระเบยีบวาระที่  4.1.1 การสอบแข่งขนั / คัดเลือก 

ไมมี่ 
 

ระเบยีบวาระที่  4.1.2 การขออนุมัติบรรจุบุคคล / การโอนย้าย 
ระเบยีบวาระที่  4.1.2.1 คณะวิทยาการจัดการขออนมัุติจ้างพนักงานมหาวิทยาลยั จํานวน 2 ราย 
 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีคณะวิทยาการจัดการมีกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์  
ตําแหน่งเลขที่ 1-3-23-753 และ ตําแหน่งเลขที่ 1-3-23-791  น้ัน  

เพ่ือให้การดําเนินงานภายในคณะวิทยาการจัดการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะฯ           
จึงประสงค์ขออนุมัติจ้างบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 2 ราย ดังน้ี 

1. นายโกสินทร์ เตชะนิยม วุฒิรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ 
จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-3-23-753 อัตราเงินเดือน         
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เดือนละ 31,500 บาท สังกัดคณะวิทยาการจัดการ โดยมีผลการสอบคะแนนภาษาอังกฤษ TOEFL 500 คะแนน 
(เป็นไปตามมติที่ประชุม ก.บ.พ. ครั้งที่ 25/2558 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558 กําหนดให้มีผลการสอบคะแนน
ภาษาอังกฤษ TOEFL ไม่ตํ่ากว่า 500 คะแนน)  

2. นายกฤษฎา ดลปัญญา วุฒิเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ) จาก       
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (กําลังศึกษาระดับปริญญาเอกและกําลังทําวิทยานิพนธ์) ดํารงตําแหน่งอาจารย์ 
ตําแหน่งเลขที่ 1-3-23-791 อัตราเงินเดือน เดือนละ 26,250 บาท สังกัดคณะวิทยาการจัดการ โดยขอยกเว้น
เกณฑ์ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ เน่ืองจากเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาจากประเทศที่ใช้
ภาษาอังกฤษในการส่ือสาร ตามมติ ก.บ.พ. ครั้งที่ 25/2558 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558 (วุฒิ Master of 
Engineering Science จาก The University of New South Wales ประเทศออสเตรเลีย) 

โดยที่ประชุม ก .บ.ม . ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 มีมติอนุมัติให้
เปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุกรอบอัตราว่าง เพื่อใช้ในการดําเนินการเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที ่ 1-3-23-791 สังกัดคณะวิทยาการจัดการ               
จากเง่ือนไขการบรรจุคุณวุฒิปริญญาเอก เป็นเง่ือนไขการบรรจุคุณวุฒิปริญญาโท ที่กําลังศึกษาระดับ         
ปริญญาเอกและกําลังทําวิทยานิพนธ์  

พร้อมทั้งขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังน้ี 
คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน นายโกสินทร์ เตชะนิยม 
1. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิสราภรณ์ ทนุผล กรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิภา พจน์วาที กรรมการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนัสสินี บุญมีศรีสง่า กรรมการ 
5. อาจารย์ ดร.วุฒิชัย อารักษ์โภชฌงค์ กรรมการ 
6. นางสาววันเพ็ญ แสงพูล เลขานุการ 
คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน นายกฤษฎา ดลปัญญา 
1. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิสราภรณ์ ทนุผล กรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิภา พจน์วาที กรรมการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนัสสินี บุญมีศรีสง่า กรรมการ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพัชร์ อภิวัฒน์ไพศาล กรรมการ 
6. อาจารย์เอกกฤต เลิศวิทยาประดิษฐ์ กรรมการ 
7. นางสาววันเพ็ญ แสงพูล เลขานุการ 

 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมั ติให้จ้างบุคคล ทั้ง 2 ราย เ พ่ือบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ต้ังแต่วันที่  ก.บ.ม. อนุมัติ แต่ไม่ก่อนวันรายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน พร้อมทั้งอนุมัติให้แต่งต้ัง
คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าวตามรายช่ือที่คณะฯ เสนอ ทั้งน้ี การจ้าง 
ครั้งแรกให้จ้างเป็นพนักงานประจําสถานภาพทดลองงาน มีระยะเวลาการจ้าง 1 ปี ต้ังแต่วันที่รายงานตัว            
เข้าปฏิบัติงาน 
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ระเบียบวาระที่  4.1.2.2 ขออนุมัติกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ และขออนุมัติ 
  บรรจุ นายกฤช เศรษฐการ นกัเรียนทนุฯ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่ง 
  อาจารย์ 
 
สรุปเรื่อง  
 ตามที่ นายกฤช เศรษฐการ นักเรียนทุนรัฐบาล โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถ
พิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (โครงการ พสวท.) 
ได้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก วุฒิ Doctor of Philosophy (Chemistry) จาก The University of 
Houston ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยประสงค์จะเข้าปฏิบัติงานเพ่ือชดใช้ทุนฯ ที่ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร แต่เน่ืองจากคณะวิทยาศาสตร์ไม่มีกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยเพ่ือรองรับ           
การปฏิบัติงานชดใช้ทุนของ นายกฤช เศรษฐการ นักเรียนทุนฯ  
 คณะฯ จึงประสงค์ขออนุมัติ ดังน้ี 
 1. ขออนุมัติกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน             
1 อัตรา เ พ่ือรองรับนักเรียนทุนฯ ราย นายกฤช เศรษฐการ ตําแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาเคมี               
คณะวิทยาศาสตร์ โดยคณะฯจะได้ต้ังคําของบประมาณแผ่นดิน หมวดเงินเดือน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต่อไป 
 2. ขออนุมัติจ้าง นายกฤช เศรษฐการ ด้วยวุฒิปริญญาเอก วุฒิ Doctor of Philosophy 
(Chemistry) จาก The University of Houston ประเทศสหรัฐอเมริกา ดํารงตําแหน่งอาจารย์ อัตราเงินเดือน 
เดือนละ 31,500 บาท สังกัดภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ซึ่งเป็นวันที่
รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน โดยขอยกเว้นเกณฑ์ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ เน่ืองจากได้สําเร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยของประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษในการส่ือสาร ตามมติ ก.บ.พ. ครั้งที่ 25/2558 เมื่อวันที่             
29 ธันวาคม 2558    
 3. ขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังน้ี 
 1. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ประธานกรรมการ 
 2. หัวหน้าภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกอร ระย้านิล กรรมการ 
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วยา พุทธวงศ์ กรรมการ 
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัลลภ คันธิยงค์  กรรมการ 
 6. นางประยูร  สทิธิองค์ เลขานุการ 
 กรณีน้ี ที่ประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ได้แจ้งเพ่ือทราบ  
ตามมติของคณะอนุกรรมการงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  คณะที่ 2 ได้กําหนด
หลักเกณฑ์การต้ังค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐในส่วนของการต้ังอัตรานักเรียนทุนสําหรับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 
โดยให้ต้ังเฉพาะกรอบของนักเรียนทุนอัตราใหม่ที่ได้รับจัดสรรทุนจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เท่านั้น ดังน้ัน หากมหาวิทยาลัยมีนักเรียนทุนที่ต้องบรรจุใหม่ซึ่งได้รับทุนจากหน่วยงานอ่ืน จะต้องใช้
งบประมาณจากแหล่งอ่ืนในการบรรจุต่อไป 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังน้ี 
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 1. กําหนดแนวทางการบรรจุอัตรานักเรียนทุนที่ต้องบรรจุใหม่ซึ่งได้รับทุนจากหน่วยงานอ่ืน 
นอกเหนือจากนักเรียนทุนอัตราใหม่ที่ได้รับจัดสรรทุนจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สําหรับคณะวิชา 
ที่ประสงค์ขออนุมัติจ้างนักเรียนทุนฯ ให้ใช้กรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณ
แผ่นดิน ตําแหน่งอาจารย์ ในส่วนของคณะวิชาต้นสังกัด เพ่ือรองรับนักเรียนทุนฯ ดังกล่าวก่อน หากคณะวิชา 
ไม่มีกรอบว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน ให้ใช้กรอบว่างพนักงานมหาวิทยาลัย 
ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน (เงินรายได้สมทบ) ในส่วนของคณะวิชาต้นสังกัด เพ่ือรองรับนักเรียนทุนฯ 
ดังกล่าว 
 2. อนุมัติให้ใช้กรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-
07-725 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ เพ่ือรองรับนักเรียนทุนฯ ราย นายกฤช เศรษฐการ  
 3. อนุมัติให้จ้าง นายกฤช เศรษฐการ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ดํารงตําแหน่งอาจารย์  
ตําแหน่งเลขที่ 1-2-07-725 อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท สังกัดภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์  
ต้ังแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ซึ่งเป็นวันที่รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน พร้อมทั้งอนุมัติให้แต่งต้ังคณะกรรมการ
ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าวตามรายช่ือที่คณะฯ เสนอ ทั้งน้ี การจ้างครั้งแรกให้จ้าง
เป็นพนักงานประจําสถานภาพทดลองงาน มีระยะเวลาการจ้าง 1 ปี ต้ังแต่วันที่รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.2.3 ขออนุมัติกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ และขออนุมัติ

บรรจุ นายภวัต เสรีตระกูล นักเรียนทุนฯ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่ง
อาจารย์ 

 
สรุปเรื่อง  
 ตามที่ นายภวัต เสรีตระกูล นักเรียนทุนรัฐบาล (กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)          
ตามความต้องการของมหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งได้รับทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี-โท-เอก และได้สําเร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาเอก วุฒิ Doctor of Philosophy (Cell & Molecular Biology) จาก             
The University of Texas at Austin ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยประสงค์จะเข้าปฏิบัติงานเพ่ือชดใช้ทุนฯ           
ที่คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร แต่เน่ืองจากคณะสัตวศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตรไม่มีกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยเพ่ือรองรับการปฏิบัติงานชดใช้ทุนของ                 
นายภวัต เสรีตระกูล นักเรียนทุนฯ  
 คณะฯ จึงประสงค์ขออนุมัติ ดังน้ี 
 1. ขออนุมัติกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน          
1 อัตรา เพ่ือรองรับนักเรียนทุนฯ ราย นายภวัต เสรีตระกูล ตําแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะสัตวศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร 
 2. ขออนุมัติจ้าง นายภวัต เสรีตระกูล ด้วยวุฒิปริญญาเอก วุฒิ Doctor of Philosophy  
(Cell & Molecular Biology) จาก The University of Texas at Austin ประเทศสหรัฐอเมริกา ดํารง
ตําแหน่งอาจารย์ อัตราเงินเดือน  เดือนละ 31,500 บาท สังกัดคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
ต้ังแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2561 ซึ่งเป็นวันที่รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน โดยขอยกเว้นเกณฑ์ผลคะแนน             
สอบภาษาอังกฤษ เน่ืองจากได้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยของประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร 
ตามมติ ก.บ.พ. ครั้งที่ 25/2558 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558    
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 3. ขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังน้ี 
 1. คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ประธานกรรมการ 
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี มานะไตรนนท์ กรรมการ 
 3. อาจารย์ ดร.วัชราภรณ์ รวมธรรม กรรมการ 
 4. อาจารย์ ดร.พีรวิทย์ เช้ือวงษ์บุญ กรรมการ 
 5. อาจารย์ ดร.กฤษณะ เรืองฤทธ์ิ  กรรมการ 
 6. นางสาววันเพ็ญ แสงพูล เลขานุการ 
 กรณีน้ี ที่ประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ได้แจ้งเพ่ือทราบ  
ตามมติของคณะอนุกรรมการงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  คณะที่ 2 ได้กําหนด
หลักเกณฑ์การต้ังค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐในส่วนของการต้ังอัตรานักเรียนทุนสําหรับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 
โดยให้ต้ังเฉพาะกรอบของนักเรียนทุนอัตราใหม่ที่ได้รับจัดสรรทุนจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เท่าน้ัน ดังน้ัน หากมหาวิทยาลัยมีนักเรียนทุนที่ต้องบรรจุใหม่ซึ่งได้รับทุนจากหน่วยงานอ่ืน จะต้องใช้
งบประมาณจากแหล่งอ่ืนในการบรรจุต่อไป 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังน้ี 
 1. อนุมัติให้ใช้กรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่         
1-2-31-1209 สั ง กัดคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  เ พ่ือรองรับนักเ รียนทุนฯ  ราย                 
นายภวัต เสรีตระกูล 
 2. อนุมัติให้จ้าง นายภวัต เสรีตระกูล เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ดํารงตําแหน่งอาจารย์  
ตําแหน่งเลขที่ 1-2-31-1209 อัตราเ งินเดือน เดือนละ 31,500 บาท สังกัดคณะสัตวศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร ต้ังแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2561 ซึ่งเป็นวันที่รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน พร้อมทั้งอนุมัติให้
แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าวตามรายช่ือที่คณะฯ เสนอ ทั้งน้ี  
การจ้างครั้งแรกให้จ้างเป็นพนักงานประจําสถานภาพทดลองงาน มีระยะเวลาการจ้าง 1 ปี ต้ังแต่วันที่รายงาน
ตัวเข้าปฏิบัติงาน 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.2.4 คณะโบราณคดีขออนุมัติจ้าง นางสาวฐิตาภา แก้วละเอียด เพื่อบรรจุเป็น

พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งนักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ 
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่คณะโบราณคดีมีกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งนักบริหารงานท่ัวไป
ปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-02-174 เดิมเป็นอัตราของ นางนภัทร รัตติกรพรสกุล ซึ่งได้รับอนุญาตให้ลาออก           
จากงาน ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 น้ัน 

คณะฯ ได้ดําเนินการตามข้ันตอนแล้ว ผู้ได้รับการคัดเลือกคือ นางสาวฐิตาภา แก้วละเอียด          
วุฒิศิลปศาสตรบัณฑิต (ศาสนศึกษา) เกียรตินิยมอันดับ 2 จากมหาวิทยาลัยมหิดล คณะฯ จึงประสงค์          
ขออนุมัติจ้าง นางสาวฐิตาภา แก้วละเอียด เพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ดํารงตําแหน่งนักบริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-02-174  อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท สังกัดงานบริหารและธุรการ 
สํานักงานคณบดี คณะโบราณคดี พร้อมทั้งขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังน้ี 
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1. คณบดีคณะโบราณคดี ประธานกรรมการ 
2. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะโบราณคดี กรรมการ 
3. รองคณบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและกิจการพิเศษ คณะโบราณคดี กรรมการ 
4. รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะโบราณคดี กรรมการ 
5. เลขานุการคณะโบราณคดี กรรมการ 
6. นางสาวดวงใจ ตะกรุดทอง เลขานุการ 

 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จ้าง นางสาวฐิตาภา แก้วละเอียด เพ่ือบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ดํารงตําแหน่งนักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-02-174  อัตราเงินเดือน เดือนละ 
19,500 บาท สังกัดงานบริหารและธุรการ สํานักงานคณบดี คณะโบราณคดี ต้ังแต่วันที่  ก.บ.ม. อนุมัติ แต่ไม่ก่อน
วันรายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน พร้อมทั้งอนุมัติให้แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน         
ในตําแหน่งดังกล่าวตามรายช่ือที่คณะฯ เสนอ ทั้งน้ี การจ้างคร้ังแรกให้จ้างเป็นพนักงานประจําสถานภาพ        
ทดลองงาน มีระยะเวลาการจ้าง 1 ปี ต้ังแต่วันที่รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.2.5 คณะวิทยาศาสตร์ขออนุมัติจ้าง นายจิตดํารง ปรีชาสุข นักเรียนทุนฯ เพื่อบรรจุ

เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ 
 

สรุปเรื่อง 
ตามท่ี นายจิตดํารง ปรีชาสุข นักเรียนทุนรัฐบาล (โครงการพัฒนาอาจารย์ สาขาขาดแคลน        

ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) ตามความต้องการของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร            
ได้ศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ น้ัน 

เน่ืองจาก นายจิตดํารง ปรีชาสุข นักเรียนทุนฯ ไม่สําเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก 
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามเงื่อนไขสัญญารับทุนผูกพันฯ ที่ได้
กําหนดไว้ โดยได้ยื ่นเรื ่องแจ้งความประสงค์ขออนุมัติเข้าปฏิบัติงานชดใช้ทุนทดแทนการชดใช้เงินทุน         
พร้อมเบี้ยปรับคืนให้แก่ทางราชการ ที ่ส ังกัดภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ โดยใช้เงื ่อนไข          
การบรรจุคุณวุฒิปริญญาโท ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-07-460 สังกัดภาควิชาคอมพิวเตอร์           
คณะวิทยาศาสตร์  

และที่ประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 11/2559 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 พิจารณาแล้วเห็นว่า          
นายจิตดํารง ปรีชาสุข นักเรียนทุนฯ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ เคยเป็นอาจารย์พิเศษสอนรายวิชาพ้ืนฐาน 
และวิชาเฉพาะด้านทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ให้กับภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร และมีศักยภาพที่จะกลับเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก เพ่ือให้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกใน
ภายหลัง จึงมีมติเห็นชอบให้ดําเนินการขอผ่อนผันให้ นายจิตดํารง ปรีชาสุข นักเรียนทุนฯ เข้าปฏิบัติงานชดใช้ทุน
ที่สังกัดภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ทดแทนการชดใช้เงินทุนพร้อมเบี้ยปรับคืนให้แก่ทางราชการ 
ทั้งน้ี ให้มหาวิทยาลัยดําเนินการแจ้งไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือพิจารณาต่อไป 

ประกอบกับ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง         
ได้พิจารณาเห็นชอบการผ่อนผันให้ นายจิตดํารง ปรีชาสุข เข้าปฏิบัติงานชดใช้ทุนด้วยวุฒิปริญญาโทแทนการชดใช้



 

 

15

ทุนด้วยเบ้ียปรับฯ ซึ่งภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ พิจารณาแล้วเห็นว่าภาควิชาคอมพิวเตอร์        
ขาดแคลนอาจารย์ผู้สอนรายวิชาพ้ืนฐาน และวิชาเฉพาะด้านทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

คณะฯ จึงประสงค์ขออนุมัติจ้าง นายจิตดํารง ปรีชาสุข ด้วยวุฒิวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
(วิทยาการคอมพิวเตอร์) จากมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีผลการสอบคะแนนภาษาอังกฤษ SEPT 62 คะแนน 
(เป็นไปตามมติที่ประชุม ก.บ.พ. ครั้งที่ 25/2558 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558 กําหนดให้มีผลการสอบคะแนน
ภาษาอังกฤษ SEPT ไม่ตํ่ากว่า 60 คะแนน) ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-07-460 อัตราเงินเดือน 
เดือนละ 26,250 บาท สังกัดภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 ซึ่งเป็นวันที่
รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน พร้อมทั้งขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังน้ี 
 1. หัวหน้าภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ประธานกรรมการ 
 2. อาจารย์ ดร.สัจจาภรณ์ ไวจรรยา กรรมการ 
 3. อาจารย์ ดร.วัสรา รอดเหตุภัย กรรมการ 
 4. อาจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ อร่ามพงศานุวัต กรรมการ 
 5. อาจารย์อภิเษก หงษ์วิทยากร กรรมการ 
 6. นายประวิม เหลืองสมานกุล เลขานุการ 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาตามแนวทางที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและกรมบัญชีกลาง 
กระทรวงการคลัง ได้พิจารณาเห็นชอบการผ่อนผันให้ นายจิตดํารง ปรีชาสุข เข้าปฏิบัติงานชดใช้ทุนด้วยวุฒิ
ปริญญาโทแทนการชดใช้ทุนด้วยเบ้ียปรับฯ ในสังกัดภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร แล้ว จึงมีมติดังน้ี  
 1. อนุมัติให้จ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ราย นายจิตดํารง ปรีชาสุข นักเรียนทุนฯ เข้าปฏิบัติงาน
เพื่อชดใช้ทุนทดแทนการชดใช้เงินทุนพร้อมเบี้ยปรับคืนให้แก่ทางราชการ ด้วยวุฒิวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
(วิทยาการคอมพิวเตอร์) จากมหาวิทยาลัยมหิดล ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-07-460 อัตราเงินเดือน 
เดือนละ 26,250 บาท สังกัดภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 ซึ่งเป็นวันที่
รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน เป็นกรณีพิเศษ โดยให้คณะวิทยาศาสตร์ดําเนินการวางแผนในการพัฒนาและ
ความก้าวหน้าทางอาชีพ ราย นายจิตดํารง ปรีชาสุข ตําแหน่งอาจารย์ ให้ชัดเจน เพ่ือนําเสนอมหาวิทยาลัยต่อไป 
 2. อนุมัติให้แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าวตาม
รายช่ือที่คณะฯ เสนอ ทั้งน้ี การจ้างครั้งแรกให้จ้างเป็นพนักงานประจําสถานภาพทดลองงาน มีระยะเวลาการ
จ้าง 1 ปี ต้ังแต่วันที่รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน  
 
ระเบยีบวาระที่  4.1.3 การประเมินการปฏิบัติงาน 
ระเบยีบวาระที่  4.1.3.1 รายงานผลการประเมินทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 

3 ราย 
สรุปเรื่อง 

ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรได้มีคําสั่งบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยให้ทดลอง
ปฏิบัติงานในตําแหน่งเป็นเวลา 6 เดือน จํานวน 3 ราย คือ 
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1. นางสาวอรวรรณ์ อัมพร วุฒิปริญญาเอก วุฒิ docteur Physique จาก Université de 
Perpignan ประเทศสาธารณรัฐฝร่ังเศส ตําแหน่งอาจารย์ อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท สังกัดภาควิชา
ฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ 3 มกราคม 2561 

2. นางสาวชนากานต์ เทพกรณ์ วุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์) จากมหาวิทยาลัย
ศิลปากร  ตําแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-07-804 อัตราเงินเดือน เดือนละ         
19,500 บาท สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ 3 มกราคม 2561 

3. นางสาวรัชนี อินทเกตุ วุฒิบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) มหาวิทยาลัยปทุมธานี 
ตําแหน่งนักบริหารงานท่ัวไปปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-6-05-142 อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท 
สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร์ ต้ังแต่วันที่                
2 ตุลาคม 2560 
 บัดน้ี คณะกรรมการประเมินฯ ได้ดําเนินการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาว ิทยาล ัยดังกล่าวแล้ว เห็นว่าพนักงานมหาว ิทยาล ัย  ทั้ง 3 ราย เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ             
ความรับผิดชอบและความประพฤติเหมาะสม เห็นควรให้ปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าวต่อไป 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบรายงานผลการประเมินทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัย จํานวน 3 ราย และให้ปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าวต่อไป 
 
ระเบยีบวาระที่  4.1.4 การขอเปลี่ยน / เพิ่มเง่ือนไขการบรรจุ 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.4.1 คณะศึกษาศาสตร์ขออนุมัติเปลี่ยนเง่ือนไขการบรรจุกรอบอัตราว่างเพื่อใช้ใน

การดําเนินการเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่ อบรรจุ เป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ 

 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีคณะศึกษาศาสตร์มีอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขท่ี       
1-2-05-597 น้ัน 

คณะศึกษาศาสตร์ได้ดําเนินการเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย            
ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-05-597 ด้วยวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาศิลปศึกษา หรือ
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน หรือสาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้องกับการสอนศิลปะ        
โดยต้องจบการศึกษาระดับปริญญาโทและตรี สาขาวิชาศิลปศึกษา หรือทัศนศิลปศึกษา  หรือสาขาวิชาที่
เก่ียวข้องกับการสอนศิลปะ  โดยได้ดําเนินการเปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว ต้ังแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 
13 กรกฎาคม 2561 ปรากฏว่าไม่มีผู้สมัครในตําแหน่งดังกล่าว คณะฯ จึงประสงค์ขออนุมัติเปลี่ยนเงื่อนไข        
การบรรจุก่อนดําเนินการเปิดรับสมัครอีกครั้งหน่ึง ดังน้ี 

- ผู้สมัครต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาศิลปศึกษา หรือสาขาวิชาหลักสูตร
และการสอน หรือสาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้องกับการสอนศิลปะ โดยต้องจบการศึกษา
ระดับปริญญาโทและตรี สาขาวิชาที่เก่ียวข้องกับการศึกษา หรือ 

- ผู้สมัครต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาที่เก่ียวข้องกับการศึกษา ที่กําลังศึกษา
ระดับปริญญาเอกและอยู่ในขั้นตอนของการทําวิทยานิพนธ์ทางด้านศิลปศึกษา สาขาวิชาศิลปศึกษา หรือสาขาวิชา
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หลักสูตรและการสอน หรือสาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้องกับการสอนศิลปะ โดยต้องมี       
วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาที่เก่ียวข้องกับการศึกษา 

โดยมติ ก.บ.พ. ครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 มีมติ ดังน้ี 
1. ให้คณะวิชา/หน่วยงานดําเนินการตามท่ีที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 3/2556 

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2556 มีมติเห็นชอบแผนอัตรากําลังบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร 5 ปี (พ.ศ. 2557-
2561) ซึ่งมาตรการปรับโครงสร้างกําลังคน มาตรการท่ี 1 กําหนดจํานวนอัตรากําลังบุคลากรสายวิชาการ           
ตามภารกิจของคณะวิชา โดยกําหนดการสรรหาและคัดเลือกเพ่ือให้ได้คนดี คนเก่ง และมีเง่ือนไขการจ้าง             
ในกลุ่มสาขาวิชา ดังน้ี  

- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ใช้วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ให้ใช้วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้ใช้วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
- กลุ่มสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบให้ใช้วุฒิปริญญาไม่ตํ่ากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า 

2. ในกรณีที่ดําเนินการประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการแล้ว ไม่สามารถ       
สรรหาบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าได้ คณะวิชา/หน่วยงาน           
ต้องย่ืนเรื่องเสนอที่ประชุม ก.บ.พ. มหาวิทยาลัย เพ่ือขออนุมัติปรับลดวุฒิก่อนที่จะดําเนินการประกาศรับสมัคร
บุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าในคราวต่อไป 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนเง่ือนไขการบรรจุกรอบอัตราว่างเพ่ือใช้ในการ
ดําเนินการเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่          
1-2-05-597 สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ ตามท่ีเสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.5 การพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ ชํานาญงาน ชํานาญงานพิเศษ ชํานาญการ 

ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษฯ 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.5.1 ผลการพิจารณาเทียบผลงานทางวิชาการของนางวรลักษณ์ วงศ์โดยหวัง         
  ศิริเจริญ ให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  และการสื่อสาร 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ดําเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตามประกาศคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 
โดยนางวรลักษณ์ วงศ์โดยหวัง ศิริเจริญ เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ ประกอบกับ นางวรลักษณ์ วงศ์โดยหวัง ศิริเจริญ ได้รับการแต่งต้ังให้ดํารง
ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ต้ังแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2552 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร             
จึงประสงค์ขออนุมัติกําหนดตําแหน่งทางวิชาการให้ นางวรลักษณ์ วงศ์โดยหวัง ศิริเจริญ ดํารงตําแหน่ง               
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ น้ัน 
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เน่ืองจาก สภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ 9/2558 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558          
ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 และ 
ที่ประชุม ก.บ.พ. มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 มีมติเรื่องเง่ือนไขของ        
ผู้มีตําแหน่งทางวิชาการจากสถาบันอ่ืน โดยจะต้องให้คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการของ
มหาวิทยาลัยศิลปากรพิจารณาเทียบผลงานก่อน และเมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่า ผลงานมีลักษณะเทียบเท่ากับ
ตําแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยศิลปากร จึงจะสามารถใช้ตําแหน่งทางวิชาการน้ันๆ ได้  

ในการนี้ คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการในการประชุมครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่       
12 กรกฎาคม 2561 ได้พิจารณาเทียบผลงานทางวิชาการของนางวรลักษณ์ วงศ์โดยหวัง ศิริเจริญ แล้ว         
โดยมอบหมายให้กรรมการในคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการในสาขาวิชาที่เก่ียวข้องเป็น         
ผู้พิจารณาผลงานทางวิชาการของผู้ที่มีตําแหน่งทางวิชาการจากสถาบันอ่ืน ซึ่งปรากฏจากผลการพิจารณาแล้ว 
มีความเห็นว่า ผลงานทางวิชาการของ นางวรลักษณ์ วงศ์โดยหวัง ศิริเจริญ ได้มาตรฐานตามที่มหาวิทยาลัย
กําหนด จึงเห็นสมควรกําหนดตําแหน่งผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้แก่ นางวรลักษณ์ วงศ์โดยหวัง ศิริเจริญ สังกัดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ          
การสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากรได้ 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
 

มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้ นางวรลักษณ์ วงศ์โดยหวัง ศิริเจริญ ดํารงตําแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สังกัดคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร ต้ังแต่วันที่ 21 มีนาคม 2561 ซึ่งเป็นวันที่รายงานตัว           
เข้าปฏิบัติงาน 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6 เรื่องอ่ืนๆ 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.1 ขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานของผู้มีความรู้ 
  ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย จํานวน 11 ราย 

 
สรุปเรื่อง 

ด้วยคณะวิชาได้เสนอขอแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้มีความรู้
ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้มีความรู้ความสามารถ
พิเศษ ในปีงบประมาณ 2561 (วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561) จํานวน 11 ราย ดังน้ี 

คณะโบราณคดี จํานวน 1 ราย ได้แก่  
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรพัฒน์ ประพันธ์วิทยา 

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรพัฒน์ ประพันธ์วิทยา  
 1. หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี ประธานกรรมการ 
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์ กลิ่นน้อย กรรมการ 
  (ภาควิชาภาษาตะวันออก) 
 3. รองศาสตราจารย์ ดร.เชษฐ์ ติงสัญชล ี กรรมการ 
  (ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ)  



 

 

19

 4. นางสาวดวงใจ ตะกรุดทอง เลขานุการ 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จํานวน 8 ราย   

 1. ศาสตราจารย์พิเศษเสนอ  นิลเดช 
 2. รองศาสตราจารย์ฤทัย  ใจจงรัก 
 3. ศาสตราจารย์ ดร.วีระ อินพันทัง 
 4. อาจารย์วนิดา  พ่ึงสุนทร 
 5. รองศาสตราจารย์อนุวิทย์  เจริญศุภกุล 
 6. ศาสตราจารย์กําธร  กุลชล 
 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิบูลย์  จินาวัฒน์ 
 8. รองศาสตราจารย์มาลินี  ศรีสวุรรณ 

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ทัง้ 8 ราย ได้แก่  
1. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประธานกรรมการ 
2. หัวหน้าภาควิชาสถาปัตยกรรม กรรมการ 
3. หัวหน้าภาควิชาศิลปสถาปัตยกรรม กรรมการ 
4. หัวหน้าภาควิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม กรรมการ 
5. หัวหน้าภาควิชาการออกแบบและวางผังชุมชนเมือง กรรมการ 
6. นางยุพา  เพ็ชรแก้ว เลขานุการ 
7. นางสาวเกศกนก นรสาร ผู้ช่วยเลขานุการ 

  คณะเภสัชศาสตร์ จํานวน 2 ราย ได้แก่ 
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กมลพรรณ  บุญกิจ 
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิเชียร  ลลีาสง่าลกัษณ์ 

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร. กมลพรรณ  บญุกิจ  
1. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐญิา ค้าผล กรรมการ 
 (ภาควิชาเภสัชกรรมชุมชน) 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรายุทธ์ จันทร์มหเสถียร กรรมการ 
 (ภาควิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา) 
4. นางอารยา ธนะวัฒนานนท์ เลขานุการ 
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร. วิเชียร  ลลีาสง่าลักษณ ์
1. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐญิา ค้าผล กรรมการ 
 (ภาควิชาเภสัชกรรมชุมชน) 
3. อาจารย์ ดร.วราภรณ์ ศกศวัตเมฆินทร ์ กรรมการ 
 (ภาควิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา) 
4. อาจารย์ ดร.นพรัตน์ นันทรัตนพงศ์ กรรมการ 
 (ภาควิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา) 
5. นางอารยา ธนะวัฒนานนท์ เลขานุการ 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มติ     ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของ            
ผู้มีความรู้ ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย จํานวน 11 ราย ตามรายช่ือที่คณะฯ เสนอ 
 
ระเบยีบวาระที่  4.2 แผนและการติดตามผลการดําเนินงานตามแผน 
ระเบยีบวาระที่  4.2.1 งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
สรุปเรื่อง   

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันอังคารที่ 
5 มิถุนายน 2561 ได้ให้ความเห็นชอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562  ซึ่งยังไม่รวมเงินสะสมคงเหลือที่คณะวิชา/หน่วยงานจะนํามาจัดทําโครงการ และคณะวิชา/หน่วยงานได้
เข้าร่วมนําเสนอโครงการภารกิจเชิงนโยบายท่ีจะดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ต่อคณะกรรมการที่
ปรึกษาทางการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 พร้อมทั้งได้จัดทํา
รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมในภารกิจทั่วไปและภารกิจนโยบาย ตามงบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว น้ัน 

บัดน้ี กองแผนงานได้จัดทําสรุปข้อมูลงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 โดยเป็นการจัดทํางบประมาณที่สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกับการจัดทํางบประมาณ
แผ่นดิน ที่ยังคงเป็นไปตามกรอบนโยบายของรัฐบาลที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติในระยะ 20 ปี ภายใต้
แผนงานบูรณาการในเรื่องต่างๆ ประกอบกับ มหาวิทยาลัยศิลปากรได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินเพ่ือ
ดําเนินงานตามพันธกิจ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการจัดการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม ภายใต้นโยบายการบริหารจัดการที่สอดคล้องตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560-2564 ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันพุธที่ 14 มิถุนายน 
2560  

เพ่ือให้การดําเนินการมีความสอดคล้องกับบริบทของการพัฒนาและเป้าหมายของ
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจึงได้กําหนดนโยบายและแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่สําคัญ โดยกําหนดร้อยละงบประมาณเพื่อดําเนินงานให้สอดคล้องตาม
เป้าหมายของแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 ดังน้ี 

เป้าหมายของแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ร้อยละของรายรับ 
1. มหาวิทยาลัยช้ันนําที่มีมาตรฐานสากล 

- ด้านทุนการศึกษา ร้อยละ 2.00 
 
 

      ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30.00 2. มหาวิทยาลัยที่เป็นที่พ่ึงของชุมชน สังคมและประเทศชาติ 
- กองทุนวิจัย / สร้างสรรค์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5.00 

3. มหาวิทยาลัยที่พร้อมต่อความเปลี่ยนแปลง 
( สามารถเฉลีย่รวมกันทุกเปา้หมายได้ ) 

ทั้งน้ี ได้กําหนดสัดส่วนที่ต้องดําเนินการตามภารกิจนโยบายในภาพรวมท้ัง 3 เป้าหมายไว้     
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30.00 โดยต้องจัดสรรสําหรับทุนการศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 2.00 และสมทบเข้ากองทุน
วิจัยสร้างสรรค์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5.00 ของประมาณการรายรับ เพ่ือให้การดําเนินการบรรลุตามเป้าหมายท่ี
กําหนด ดังน้ี 
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1. วงเงินงบประมาณ 
1.1 งบประมาณรายรับ-งบประมาณรายจ่าย 

1.1.1 งบประมาณรายรับประจําปีงบประมาณ พ .ศ . 2562 จํานวนทั้งสิ้น 
3,410,118,500 บาท ประกอบด้วย รายรับจากงบประมาณแผ่นดิน จํานวน 1,861,156,900 บาท และรายรับ
จากงบประมาณเงินรายได้ จํานวน 1,548,961,600 บาท ประกอบด้วย รายรับจากนักศึกษาโครงการปกติและ
โครงการพิเศษ จํานวน 1,330,607,700 บาท รายรับค่าสมัครสอบ จํานวน  10,265,000 บาท รายรับจาก
หน่วยงานวิสาหกิจ จํานวน 3,100,000 บาท และรายรับอ่ืน ได้แก่ รายรับจากเงินชดใช้ทุนกรณีผิดสัญญาการ
เป็นนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ เงินค่าอาหารและภาชนะของนักเรียนโรงเรียนสาธิต รวมทั้งสิ้น 14,788,900 
บาท รายรับจากแหล่งเงินภายนอก ได้แก่ เงินวิจัยภายนอก จํานวน 190,200,000 บาท  เมื่อคิดสัดส่วนของ
รายรับเงินงบประมาณแผ่นดินต่องบประมาณเงินรายได้เท่ากับ 54.58 : 45.42 

1.1.2 งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร จํานวนทั้ งสิ้น 3,900,255,500 บาท โดยมีแหล่งที่มาของงบประมาณแผ่นดิน จํานวน 
1,861,156,900 บาท และงบประมาณเงินรายได้ จํานวน 2,039,098,600 บาท 

1.1.3  งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ประกอบด้วย เงินรายได้ จํานวน 1,757,079,800 บาท และเงินสะสมจัดทําโครงการ จํานวน 282,018,800 
บาท งบประมาณรวมทั้งสิ้น 2,039,098,600 บาท เพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งต้ังไว้
1,900,513,360 บาท จํานวน 138,585,240 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.29 

1.2 ภาพรวมงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
1.2.1 สัดส่วนระหว่างวงเงินคณะวิชา/หน่วยงาน กับวงเงินส่วนกลาง 

ส่วนงาน เงินรายได้ 
(โครงการปกติ) เงินรายได้สะสม งบกลาง  

(เงินรายได้) ผลรวมท้ังหมด 

คณะวิชา/
หน่วยงาน 

งปม. 1,283,864,150 282,018,800   1,565,882,950 
ร้อยละ 62.96 13.83 0.00 76.79

ส่วนกลาง 
งปม. 407,073,687  66,142,000  473,215,687 
ร้อยละ 19.96 0.00 3.24 23.21

ผลรวมท้ังหมด 
งปม. 1,690,937,837 282,018,800 66,142,000  (ปัดเศษ) 2,039,098,600 
ร้อยละ 82.93 13.83 3.24 100.00

*หมายเหตุ :  วงเงินส่วนกลางในตารางท่ีแสดง รวมกองทุนวิจัยฯ ของคณะวิชา จํานวน 71,387,300 บาท 
และกองทุนวิจัยส่วนกลาง จํานวน 2,400,000 บาท 
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1.2.2 สัดส่วนของงบประมาณส่วนกลาง เพ่ือจ่ายสมทบในงบลงทุนและเงินชําระ
คืนค่าสิ่งก่อสร้างกับวงเงินส่วนกลาง 

ส่วนงาน เงินรายได้
โครงการปกติ 

งบกลางเงิน
รายได้ รวม 

ส่วนกลาง* 333,286,380 66,142,000 399,428,380
รวมการสมทบจ่ายในงบลงทุน 59,770,000 21,723,200 81,493,200
 - ค่าก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา  
 - ค่าลิขสทิธ์ิ ERP  

54,770,000 
5,000,000 

  

 - อาคารกิจกรรมและนันทนาการเพชรบุรี   
 - ค่าควบคุมงานอาคารกิจกรรมเพชรบุรี   
 - ค่าควบคุมงานโครงการปรับปรุงวังท่าพระ  
 - ค่าจ้างเขียนแบบ 
 - โครงการปรับปรุงศูนย์นวัตกรรมฯ 

 

5,969,600 
1,253,600 

10,000,000 
2,000,000 
2,500,000 

 

ร้อยละ 17.93 32.84 20.40

*หมายเหตุ : วงเงินส่วนกลางที่แสดงในตาราง หักกองทุนวิจัยฯ คณะวิชา/หน่วยงาน จํานวน 71,387,300 
บาท และกองทุนวิจัยฯ ส่วนกลาง จํานวน 2,400,000 บาท  

1.2.3 งบประมาณสําหรับภารกิจประจํากับภารกิจนโยบาย (ในภาพรวมของ
ส่วนกลาง และภาพรวมของคณะวิชา) 

ประเภทภารกิจ/ส่วนงาน เงินรายได้ 
(โครงการปกติ) เงินรายได้สะสม งบกลาง  

(เงินรายได้) ผลรวมท้ังหมด 

ภารกิจนโยบาย 451,699,180 101,086,650 56,142,000 608,927,830
คณะวิชา/หน่วยงาน 266,941,880 101,086,650   368,028,530

ส่วนกลาง 184,757,300  56,142,000 240,899,300
ภารกิจนโยบาย 

(งานทุนการศึกษา) 30,262,420 6,198,000   36,460,420

คณะวิชา/หน่วยงาน 30,236,420 6,198,000   36,434,420
ส่วนกลาง 26,000    26,000

ภารกิจประจํา 1,208,976,237 174,734,150 10,000,000 1,393,710,387
คณะวิชา/หน่วยงาน 986,685,850 174,734,150   1,161,420,000

ส่วนกลาง 222,290,387  10,000,000 232,290,387
ผลรวมท้ังหมด 1,690,937,837 282,018,800 66,142,000 2,039,098,637

  2,039,098,600
(ปัดเศษ) 

งบประมาณสําหรับภารกิจประจํากับภารกิจนโยบาย คิดเป็น 68.35 : 
31.65 โดยภารกิจนโยบายมีสัดส่วนคณะวิชา/หน่วยงานต่อส่วนกลาง คิดเป็น 62.67 : 37.33 และภารกิจ
ประจํามีสัดส่วนคณะวิชา/หน่วยงานต่อส่วนกลาง คิดเป็น 83.33 : 16.67 
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1.2.4 สัดส่วนของงบบุคลากรในส่วนภารกิจประจํา เมื่อเปรียบเทียบงบ
บุคลากรในภาพรวมกับภารกิจประจํา (งบประมาณ 1,393,710,380 บาท) คิดเป็นงบบุคลากรร้อยละ 37.88 
ของภารกิจประจํา และเมื่อเปรียบเทียบงบบุคลากรระหว่างคณะวิชา/หน่วยงาน : ส่วนกลาง จะมีสัดส่วนเป็น 
79.68 : 20.32  

 คณะวิชา ส่วนกลาง รวม 
เงินรายได ้
(ร้อยละ) 

414,177,545 107,261,239 521,438,784 
(79.43) (20.57) (98.77) 

เงินรายได้สะสม 
(ร้อยละ) 

6,500,000 - 6,500,000 
(100)  (1.23) 

รวมทั้งหมด 
(ร้อยละ) 

420,677,545 107,261,239 527,938,784 
(79.68) (20.32) (100.00) 

2. การจัดสรรงบประมาณตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 
 เมื่อจําแนกงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ตามเป้าหมายของแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 มีสัดส่วน ดังน้ี 

เป้าหมาย งบประมาณ ร้อยละ 
1. มหาวิทยาลัยช้ันนําที่มีมาตรฐานสากล 445,966,400 68.86 
2. การเป็นที่พ่ึงของชุมชน สังคม และประเทศชาติ 136,491,950 21.07 
3. มหาวิทยาลัยที่พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง 65,229,900 10.07 

รวม 647,688,250 100.00 
3. การจัดสรรงบประมาณตามแผนงาน และประเภทงบรายจ่าย 

3.1 งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวน 
2,039,098,600 บาท (ปัดเศษ) จัดสรรเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานสําหรับ 4 แผนงาน คือ 

3.1.1 แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา จํานวน 1,878,610,600 บาท 
3.1.2 แผนงานวิจัย จํานวน 123,357,000 บาท 
3.1.3 แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม จํานวน 6,321,000 บาท 
3.1.4 แผนงานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม จํานวน 30,810,000 บาท 

3.2 งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวน 
2,039,098,637 บาท จําแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย ดังน้ี 

3.2.1 งบบุคลากร จํานวน 527,938,784 บาท 
3.2.2 งบดําเนินงาน  จํานวน 641,928,693 บาท 
3.2.3 งบลงทุน จํานวน 111,836,317 บาท 
3.2.4 งบเงินอุดหนุน จํานวน 567,212,876 บาท 
3.2.5 งบรายจ่ายอ่ืน จํานวน  190,181,966 บาท 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา  
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มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 และให้นําเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาทางการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัย
ศิลปากร และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป  
 
ระเบยีบวาระที่  4.3 ข้อบังคับ / ระเบียบ / ประกาศ  
ระเบยีบวาระที่  4.3.1 (ร่าง) ข้อบังคบัมหาวิทยาลยัศิลปากรว่าด้วยค่าธรรมเนยีมในการจัด

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... 
 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีได้มีการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยมหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงจาก
การเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่เป็นส่วนราชการไปเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการแต่อยู่ในกํากับ
ของรัฐ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 น้ัน 

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

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา  

  
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วย
ค่าธรรมเนียมในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... และให้นําเสนอคณะกรรมการท่ีปรึกษาทางการ
เงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยศิลปากร และคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองข้อกฎหมายเพ่ือการปรับเปลี่ยน
สถานะของมหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐพิจารณา ก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
ต่อไป 
 
ระเบยีบวาระที่  4.3.2 (ร่าง) ข้อบังคบัมหาวิทยาลยัศิลปากรว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม

ของรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี พ.ศ. .... 
 
สรุปเรื่อง   

ตามท่ีได้มีการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยมหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงจาก
การเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่เป็นส่วนราชการไปเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการแต่อยู่ในกํากับ
ของรัฐ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 โดยมาตรา 31 และมาตรา 32 กําหนดให้มี
อธิการบดีเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดและรับผิดชอบการบริหารงานของมหาวิทยาลัย และอาจมีรองอธิการบดีหรือ
ผู้ช่วยอธิการบดี หรือจะมีทั้งรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีตามจํานวนที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด เพ่ือทํา
หน้าที่และรับผิดชอบตามท่ีอธิการบดีมอบหมายก็ได้ โดยรองอธิการบดีน้ันให้สภามหาวิทยาลัยแต่งต้ัง         
โดยคําแนะนําของอธิการบดีจากผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 35 ส่วนผู้ช่วยอธิการบดีน้ัน 
ให้อธิการบดีแต่งต้ังจากผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 35 และรองอธิการบดีหรือ      
ผู้ช่วยอธิการบดีต้องมีคุณสมบัติอ่ืนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีกําหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย น้ัน  

ในการน้ี กองนิติการจึงเสนอที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วย
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี พ.ศ. .... 
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา  

  
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วย
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี พ.ศ. .... โดยมอบหมายให้กองนิติการ
พิจารณาปรับแก้ไข ข้อ 4 ของ (ร่าง) ดังกล่าว โดยแยกคุณสมบัติให้ชัดเจนสําหรับผู้สมควรดํารงตําแหน่งรอง
อธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี ก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.4 โครงสร้างส่วนงานและหน่วยงานภายใน 
  ไม่มี 
 
ระเบยีบวาระที่  4.5 การบริหารการเงินและทรพัย์สิน 
ระเบยีบวาระที่  4.5.1 การดําเนนิงานและบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได ้   

มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่มหาวิทยาลัยได้กําหนดแนวทางนโยบายในการดําเนินงานและบริหารจัดการ
งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมหาวิทยาลัย
ดําเนินการอนุมัติงบประมาณ ดังน้ี 

1. สําหรับหน่วยงานภายใต้สังกัดสํานักงานอธิการบดี  3 งบรายจ่าย  
 -  งบบุคลากร (อนุมัติงบประมาณ 100%) 
 - งบดําเนินงาน (อนุมัติงบประมาณตามรับจริง) 
 - งบภารกิจนโยบาย (อนุมัติงบประมาณ 100%) 
 - งบพัฒนาบุคลากร (บางหน่วยงาน อนุมัติงบประมาณ 100%) 

2. สําหรับคณะวิชา และหน่วยงานที่เทียบเท่าคณะวิชา  3 งบรายจ่าย 
 - งบบุคลากร (อนุมัติงบประมาณ 100%) 
 - งบดําเนินงาน (อนุมัติงบประมาณตามรับจริง, เงินสะสม 100%) 
 - งบภารกิจนโยบาย (อนุมัติงบประมาณ 100%) 

ในการน้ี เพ่ือให้การดําเนินงานและการบริหารงบประมาณของคณะวิชา/หน่วยงาน  เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย กองคลังจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาการดําเนินงานและบริหารจัดการงบประมาณดังกล่าว 
เน่ืองจากขณะน้ีใกล้สิ้นปีงบประมาณแล้ว งบดําเนินงานมีค่าใช้จ่ายที่จําเป็นต้องเบิกจ่ายเป็นจํานวนมาก แต่การ
อนุมัติงบประมาณตามรับจริงส่วนใหญ่อนุมัติที่งบภารกิจนโยบาย ซึ่งมีการเบิกจ่ายงบประมาณไปแล้ว ร้อยละ 
27.13 ทําให้คณะวิชา/หน่วยงาน ขออนุมัติงบประมาณเพ่ิมเติมในส่วนของงบดําเนินงานจํานวนมาก  โดย
ในขณะนี้มีการอนุมัติงบประมาณเกินรับจริงไปบางคณะวิชาแล้ว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการดําเนินงานและบริหารจัดการงบประมาณ
รายจ่ายจากเงินรายได้ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามท่ีกองคลังเสนอ ทั้งน้ี ขอให้      
คณะวิชาเร่งดําเนินการในส่วนของภารกิจนโยบายให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2561 โดยมหาวิทยาลัยจะ
เรียกคืนงบประมาณของคณะวิชาที่เหลือภายในเดือนสิงหาคม 2561 เพ่ือสะสมไว้ใช้ในปีงบประมาณถัดไป 
และปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จะอนุมัติงบประมาณในส่วนของภารกิจนโยบายลดลงจากที่อนุมัติ 100%      
เพ่ือบริหารสภาพคล่อง 
 
ระเบยีบวาระที่  4.5.2 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลยัศิลปากรว่าด้วยการเก็บเงินบํารุงการศึกษา    

และคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ จากนักเรียนโรงเรียนสาธิต คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. .... 

 
สรุปเรื่อง 

ด้วยคณะศึกษาศาสตร์ประสงค์ขอปรับปรุงอัตราการเก็บเงินบํารุงการศึกษาและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 
จากนักเรียนโรงเรียนสาธิต คณะศึกษาศาสตร์  

ในการน้ี กองนิติการจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วย
การเก็บเงินบํารุงการศึกษา และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ จากนักเรียนโรงเรียนสาธิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร พ.ศ. .... โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 22 (2) และ (4) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ศิลปากร พ.ศ. 2559 ทั้งน้ี ให้มีผลใช้บังคับต้ังแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการ
เก็บเงินบํารุงการศึกษา และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ จากนักเรียนโรงเรียนสาธิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร พ.ศ. .... โดยมอบหมายให้กองนิติการปรับแก้ไข (ร่าง) ระเบียบดังกล่าว ในส่วนของค่าปรับการชําระ
เงินค่าบํารุงการศึกษาและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ช้ากว่าที่กําหนด สําหรับนักเรียนระดับปฐมวัย ช้ันอนุบาลปีที่ 1-3 
และนักเรียนระดับประถมศึกษา ช้ันปีที่ 1-6 จาก “วันละ 50 บาท แต่ทั้งน้ี ไม่เกิน 500 บาท” และนักเรียน
ช่วงช้ันที่ 3 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และนักเรียนช่วงช้ันที่ 4 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จาก “วันละ 50 
บาท” เป็น “วันละ 50 บาท แต่ไม่เกินก่ึงหน่ึงของเงินบํารุงการศึกษาเหมาจ่าย”  

พร้อมทั้งระบุให้สามารถยกเว้นค่าปรับการชําระเงินค่าบํารุงการศึกษาและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ช้า
กว่าที่กําหนดได้ โดยให้นําเสนอคณะกรรมการประจําคณะพิจารณาเป็นกรณีๆ ไป 

และให้นําเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาทางการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยศิลปากร       
และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 

 
ระเบยีบวาระที่  4.5.3 การเก็บค่าธรรมเนียมพัฒนาภาษาอังกฤษของนักศึกษาท่ีเข้าศึกษาต้ังแต่      
  ปีการศึกษา 2561  
 
สรุปเรื่อง    

ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ได้ให้ความ
เห็นชอบ (ร่าง) ระบบและกลไก เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้และทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา มหาวิทยาลัย
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ศิลปากร โดยเริ่มใช้กับนักศึกษาใหม่ที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2561 และให้พิจารณานํามาปรับใช้กับนักศึกษารุ่น
ปีการศึกษา 2559 และ 2560 ตามความเหมาะสม และเห็นชอบการจัดต้ังศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไป    
และพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ประกอบกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการบริหารการเงินและ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 ข้อ 15 กําหนดให้อธิการบดีโดยมติที่ประชุม ก.บ.ม. เสนอหลักเกณฑ์และ
อัตราเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมและเงินอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยจัดทําเป็น
ระเบียบของมหาวิทยาลัย น้ัน 

ในการน้ี เพ่ือให้การดําเนินการพัฒนาภาษาอังกฤษของนักศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย       
มหาวิทยาลัยจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาการเก็บค่าธรรมเนียมพัฒนาภาษาอังกฤษของนักศึกษาที่เข้าศึกษาต้ังแต่ปี
การศึกษา 2561 เป็นต้นไป ในอัตรา 500 บาท/คน/ภาคการศึกษา 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบในหลักการของการเก็บค่าธรรมเนียมพัฒนา
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาที่เข้าศึกษาต้ังแต่ปีการศึกษา 2561 โดยมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ
วิจัยและรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาแจ้งให้นักศึกษาที่เข้าศึกษาต้ังแต่ปีการศึกษา 2561 ทราบการ
ดําเนินการเกี่ยวกับการเก็บค่าธรรมเนียมการพัฒนาภาษาอังกฤษ โดยอาจมีการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์หรือ
แผ่นพับของมหาวิทยาลัยเพ่ือปฐมนิเทศให้นักศึกษาทราบ 

ทั้งน้ี ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยพิจารณา ดังน้ี 
1. การเก็บค่าธรรมเนียมการพัฒนาภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาที่ผ่านการอบรมหลักสูตร

ภาษาอังกฤษแบบเข้ม (Intensive Course) ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนดแล้ว หรือกรณีสําหรับนักศึกษา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานทางวิชาชีพเภสัชกรรมภายนอกมหาวิทยาลัย  

2. การกําหนดหลักเกณฑ์การเข้ารับการอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเข้มในรายที่มีผล
การทดสอบภาษาอังกฤษตํ่ากว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด รวมถึงการสําเร็จการศึกษา 

3. การเริ่มเก็บค่าธรรมเนียมการพัฒนาภาษาอังกฤษของนักศึกษาทุกช้ันปี ในอัตรา 500 
บาท/คน/ภาคการศึกษา ให้เป็นไปตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยกําหนด 

4. สถานที่สําหรับจัดการเรียนรู้และพัฒนาภาษาอังกฤษ 
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ระเบียบวาระที่  4.6 เรื่องอ่ืนๆ ตามท่ีอธิการบดีปรึกษา 
ระเบยีบวาระที่  4.6.1 โครงการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา โดยวิธีการรบัตรง หลักสูตรปริญญา 
  บัณฑิต คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร ประจําปีการศึกษา  
  2561 (ครั้งที่ 2)  
  
สรุปเรื่อง 

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

ในการน้ี คณะดุริยางคศาสตร์ประสงค์ดําเนินโครงการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา          
โดยวิธีการรับตรง หลักสูตรปริญญาบัณฑิต คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 
2561 (ครั้งที่ 2) โดยกําหนดรับนักศึกษา จํานวน 4 สาขาวิชา รวมท้ังสิ้น 80 คน  ดังน้ี 

1. สาขาวิชาการแสดงดนตรี จํานวน 10 คน 
2. สาขาวิชาดนตรีแจ๊ส  จํานวน 20 คน 
3. สาขาวิชาดนตรีเชิงพาณิชย์  จํานวน 20 คน 
4. สาขาวิชาดนตรีและธุรกิจบันเทิง  จํานวน 30 คน 
 ทั้งน้ี กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรที่เปิดรับและแผนการรับนักศึกษาแล้ว 
อน่ึง คณะดุริยางคศาสตร์ได้กําหนดรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาไว้ใน

โครงการแล้ว ซึ่งกองนิติการได้ตรวจสอบค่าใช้จ่ายในส่วนของอัตราค่าตอบแทนแล้วมีความเห็นว่า อัตรา
ค่าตอบแทนต่างๆ ของโครงการไม่เกินอัตราที่กําหนดไว้ตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
รายได้ของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2557 ข้อ 23 ซึ่งโครงการดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดีโดยความ
เห็นชอบของที่ประชุม ก.บ.ม.    

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบโครงการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา       
โดยวิธีการรับตรง หลักสูตรปริญญาบัณฑิต คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา
2561 (ครั้งที่ 2) และให้นําเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติโครงการต่อไป 
 
ระเบยีบวาระที่  4.6.2 (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ  
  University of Applied Arts Vienna สาธารณรัฐออสเตรีย 
 

สรุปเรื่อง    
ด้วยวิทยาลัยนานาชาติประสงค์จะทําข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบัน 

University of Applied Arts Vienna สาธารณรัฐออสเตรีย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือทาง
วิชาการ โดยเฉพาะด้านการรักษาและการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม รวมท้ังการแลกเปลี่ยนอาจารย์ 
บุคลากร นักศึกษา และนักวิจัยระหว่างสองสถาบัน ข้อตกลงดังกล่าวเป็นข้อตกลงระดับมหาวิทยาลัย ระดับของ
ผู้ลงนามของทั้งสองฝ่าย คือ อธิการบดี ข้อตกลงมีระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันลงนาม ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจาก   
ที่ประชุมคณะกรรมการประจํ าวิทยาลัยนานาชาติ  ครั้ งที่  5/2561 เมื่ อวันที่  6 กรกฎาคม 2561                 
โดยวิทยาลัยนานาชาติได้เสนอเอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณา ดังน้ี   
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1. แบบเสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาการจัดทําข้อตกลงความร่วมมือกับต่างประเทศ 
(MOU และ MOA) โดยได้กรอกข้อมูลที่สําคัญ ประกอบด้วย 

- กิจกรรมความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
- แผนการดําเนินงาน ระยะเวลา 3 ปี  

2. (ร่าง) บันทึกความเข้าใจ (Bilateral Agreement - Memorandum of Understanding)  
ฉบับภาษาอังกฤษ และฉบับแปลเป็นภาษาไทย โดยมีผู้รับรองการแปล    

3. ประวัติของ University of Applied Arts Vienna สาธารณรัฐออสเตรีย 
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   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ University of Applied Arts Vienna สาธารณรัฐออสเตรีย และให้นําเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
ระเบยีบวาระที่  4.6.3 การกําหนดช่วงเวลารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. 2559- 
  2563) ระดับอุดมศึกษา 
 

สรุปเรื่อง    
ตามท่ีสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) ได้

พัฒนากรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ โดยกําหนดเป้าหมายการประเมินเพ่ือ “มุ่งเน้น
ประเมินผลลัพธ์ของการประกันคุณภาพของสถานศึกษาในระดับสถาบัน และมีการวิเคราะห์กระบวนการ 
ปัจจัยสําคัญที่ส่งผลต่อผลลัพธ์การดําเนินการ เพ่ือนําไปสู่การให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาที่มีคุณค่าต่อ
สถานศึกษา” ซึ่งแนวทางการประเมินมี 2 ประเภท ดังน้ี  

1. เกณฑ์การประเมินคุณภาพมาตรฐานขั้นพ้ืนฐาน (Common Standards) ซึ่งประเมินตาม
พันธกิจและบริบทของสถานศึกษา  

2. เกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับท้าทาย (Challenging Standards) ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่
ส่งเสริมความเป็นเลิศและยกระดับคุณภาพของสถาบัน โดยสามารถเลือกความท้าทายได้ตามศักยภาพและ
ความสมัครใจ 

ผลการดําเนินงานของสถาบันพิจารณาจากผลของการประกันคุณภาพภายในที่สถาบัน
เลือกใช้ (IQA) ครบตามประเด็นการพิจารณา ซึ่งเกณฑ์การประเมินคุณภาพมาตรฐานขั้นพ้ืนฐาน (Common 
Standards) ประกอบด้วย 5 ด้าน 11 องค์ประกอบ 32 ประเด็นพิจารณา โดยประเด็นการพิจารณาน้ันจะมี
ความเช่ือมโยงกับข้อมูลการประเมินคุณภาพภายในและใช้ผลการประเมินจากการประเมินคุณภาพภายใน 
(IQA) เป็นเบ้ืองต้นแล้ว แต่ข้อมูลประกอบดังกล่าวทั้งหมดตามประเด็นการพิจารณาของ สมศ. จะเป็นข้อมูลใน
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เชิงคุณภาพ จึงจําเป็นต้องมีการจัดเตรียมข้อมูลเอกสารและผลการดําเนินงานตามประเด็นการพิจารณา           
ในปีการศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับการประเมิน โดย สมศ.ได้จัดทําแบบสํารวจข้อมูลความพร้อมในการรับการ
ประเมินภายนอกรอบสี่ น้ัน  

ในการน้ี มหาวิทยาลัยได้กําหนดช่วงเวลารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. 2559-
2563) ระดับอุดมศึกษา ในเดือนสิงหาคม 2563 ซึ่งใช้ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปี
การศึกษา 2561 ที่ผ่านการพิจารณาจากหน่วยงานต้นสังกัด (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา)        
โดยสํานักงานประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดทํา (ร่าง) ปฏิทินแนวทางการจัดเตรียมข้อมูลเพ่ือรับการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสี่ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2561 จําแนกเป็น 2 กรณี คือ 

1. กรณี สมศ. เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยรับการประเมินตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
2. กรณี สมศ. อาจเลือกให้มหาวิทยาลัยรับการประเมินในปีการศึกษา 2560 เน่ืองจาก

มหาวิทยาลัยรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ในปี พ.ศ. 2555 
เน่ืองจากตามแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกและการตรวจคุณภาพของสถานศึกษา 

กําหนดให้มีการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแห่งอย่างน้อยหน่ึงครั้งในทุกห้าปีนับต้ังแต่การ
ประเมินครั้งสุดท้าย  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการกําหนดช่วงเวลารับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. 2559-2563) ระดับอุดมศึกษา ในเดือนสิงหาคม 2563 ตาม (ร่าง) ปฏิทินแนวทางการ
จัดเตรียมข้อมูลเพ่ือรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2561
กรณีที่ 1 ทั้งน้ี ขอความร่วมมือคณะวิชาให้ข้อมูลในส่วนที่เก่ียวข้องกับการประเมินดังกล่าวด้วย 
 
ระเบยีบวาระที่  4.6.4 แนวทางการดําเนินการ SU-TCAS ปีการศกึษา 2562 
 
สรุปเรื่อง    

ตามท่ีสมาคมท่ีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้จัดการประชุมและประชา
พิจารณ์ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 เ ก่ียวกับการพัฒนาระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2562 (TCAS 62) น้ัน 

ในการนี้ เพ่ือให้การดําเนินการ SU-TCAS ปีการศึกษา 2562 ของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย กองบริการการศึกษาจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาแนวทางการดําเนินการ SU-TCAS ปีการศึกษา 
2562 ดังน้ี 
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กําหนดการ ปี 2561 ปี 2562 
1. ระยะเวลาการคัดเลือก ระยะเวลา 10 เดือน (ต.ค.-ก.ค.) ระยะเวลา 4 เดือน (ก.พ.-พ.ค.) 
2. รอบ 3 รับตรงร่วมกัน - เลือกได้ 4 อันดับ แบบไม่เรียงลําดับ 

- เลือกสาขาวิชาภายใน กสพท. ได้ 4 อันดับ มีการ   
  เรียงลําดับ และนอกกลุ่ม กสพท. ได้อีก 3 ลําดับ  
  โดยไม่เรียงลําดับ 
- ประกาศผลทุกอันดับตามท่ีได้รับการคัดเลือก 

- เลือกได้ 4 อันดับ แบบเรียงลําดับ 
- แต่ละสาขาวิชาภายใน กสพท. ถือว่า 
  เปน็ 1 ใน 4 ตัวเลือก 
- ประกาศผลเพียง 1 อันดับ 

3. การสละสิทธ์ิ -ไม่มีการกําหนดระยะเวลาในการสละสิทธ์ิ 
-สละสิทธ์ิท่ีได้ยืนยันไปแล้วโดยไม่จํากัดจํานวนคร้ัง 

- มีการกําหนดระยะเวลาการสละสิทธ์ิท่ี 
  ชัดเจน 
- เม่ือยืนยันสิทธ์ิแล้ว สามารถสละสิทธ์ิ 
  ได้เพียงคร้ังเดียว และจะไม่สามารถ 
  สละสิทธ์ิได้อีกในรอบถัดๆ ไป 

กําหนดปฏิทินการสอบ สทศ. 

ประเภทการสอบ กําหนดวันสอบ 
GAT/PAT 23-26 กุมภาพันธ์ 2562 
O-NET 2-3 มีนาคม 2562 
9 วิชาสามัญ 16-17 มีนาคม 2562 

 

การรับสมัคร ทปอ. 

รอบ กําหนดวัน 
รอบที่ 1 1 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2562 
รอบที่ 2 6-25 เมษายน 2562 
รอบที่ 3 27 เมษายน - 17 พฤษภาคม 2562 
รอบที่ 4 18 พฤษภาคม - 2 มถิุนายน 2562 
รอบที่ 5 มิถุนายน 2562 

 
การสอบวิชาเฉพาะในรูปแบบการทดสอบความสามารถพิเศษ  
รอบท่ี 1 แฟ้มสะสมผลงาน (1 กุมภาพันธ ์- 15 มีนาคม 2562) 
- ดําเนินการโดยมหาวิทยาลัยศิลปากร 
- ดําเนินการในรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น เช่น การจัดค่ายคัดเลือก การ road show    

เพ่ือคัดเลือกล่วงหน้า 
- ปรับวิธีการทดสอบเพ่ือยืนยัน portfolio ในระหว่างการสัมภาษณ์ 
- สมัครได้เพียงสาขาวิชาเดียว ค่าสมัคร 500 บาท 
การสอบวิชาเฉพาะ (รับสมัคร 1-20 มีนาคม 2562 สอบระหว่างวันที่ 27-31 มีนาคม 2561) 
รอบท่ี 2 โควตาพ้ืนที่ (6-25 เมษายน 2562) 
- ดําเนินการโดยมหาวิทยาลัยศิลปากร 
- ดําเนินการเหมือนปีที่ผ่านมา (ใช้คะแนน GAT/PAT หรือ 9 วิชาสามัญ และ/หรือ วิชา

เฉพาะ) 
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- ดําเนินการในรูปแบบที่หลากหลายมากข้ึน เช่น การจัดค่ายคัดเลือก การ road show     
เพ่ือคัดเลือกล่วงหน้า 

- สมัครได้เพียงสาขาวิชาเดียว ค่าสมัคร 500 บาท 
รอบท่ี 3 รับตรงร่วมกัน (27 เมษายน - 17 พฤษภาคม 2562) 
- ดําเนินการรับสมัครโดย ทปอ. 
-  ใช้คะแนน GAT/PAT หรือ 9 วิชาสามัญ และ/หรือ วิชาเฉพาะ 
- เลือกได้ 4 อันดับ แบบเรียงลําดับ (แต่ละสาขาวิชาภายใน กสพท. ถือว่าเป็น 1 ใน 4 

ตัวเลือก) 
- ประกาศผลเพียง 1 อันดับ 
รอบท่ี 4 Admission กลาง (18 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2562) 
- ดําเนินการรับสมัครและคัดเลือกโดย ทปอ. 
-  ใช้คะแนน GAT/PAT และ/หรือ 9 วิชาสามัญ และ/หรือ O-NET และ/หรือ GPAX 
- เลือกได้ 4 อันดับ แบบเรียงลําดับ  
- ประกาศผลเพียง 1 อันดับ 
รอบท่ี 5 รับตรงอิสระ (มิถุนายน 2562) 
- ดําเนินการรับสมัคร/คัดเลือกโดยคณะวิชา (เหมือนในปีทีผ่่านมา) 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบแนวทางการดําเนินการ SU-TCAS ปีการศึกษา 
2562 ตามท่ีกองบริการการศึกษาเสนอ โดยวิทยาลัยนานาชาติได้รับการยกเว้นการดําเนินการตามแนวทาง
ดังกล่าว 

ทั้งน้ี ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ ดังน้ี 
1. การทดสอบความสามารถพิเศษในวิชาเฉพาะของคณะวิชาเพื่อใช้ประกอบแฟ้มสะสม

ผลงานในรอบที่ 1 มหาวิทยาลัยต้องแจ้งให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ปี 
2. การดําเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในรอบที่ 1 และรอบที่ 2 ควรกําหนด

เกณฑ์การสอบสัมภาษณ์และใช้เวลาในการดําเนินการไม่เกิน 1 วัน และให้คํานึงถึงจํานวนรับนักศึกษาด้วย 
3. ให้คณะวิชาประชุมหารือเก่ียวกับการยืนยันสิทธ์ิ เน่ืองจากมีการปรับเปลี่ยนวิธีการ

ดําเนินการ  
4. คณะวิชาควรเตรียมข้อมูลการดําเนินการ SU-TCAS ให้ชัดเจน เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ผู้เข้า

รับการคัดเลือกและผู้ปกครองทราบล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ Admission โดยอาจพิจารณาแต่งต้ังคณะทํางานเพ่ือ
ดําเนินการดังกล่าว 

อน่ึง คณะวิชาที่มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในประเด็นอ่ืนๆ ขอให้แจ้งไปยังอธิการบดีเพ่ือหารือใน
ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4/2561 ในวันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2561 ต่อไป 
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ระเบียบวาระที่  4.6.5 การดําเนนิการจัดต้ังคณะกรรมการกองทุนสาํรองเลี้ยงชีพ 
   
สรุปเรื่อง 

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการจัดต้ังคณะกรรมการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เพ่ือให้เป็นไป
ตามข้อบังคับกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ไทยพาณิชย์ทรัพย์มั่นคง 1 ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ข้อ 4 กําหนดให้กองทุนมี
คณะกรรมการกองทุน ประกอบด้วยกรรมการซ่ึงมาจากการแต่งต้ังของนายจ้างและกรรมการซึ่งมาจากการ
เลือกต้ังของลูกจ้าง น้ัน  

เน่ืองจากประธานคณะกรรมการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพได้ครบวาระดํารงตําแหน่งกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการกองทุนฝ่ายลูกจ้างได้ครบวาระการดํารงตําแหน่ง ดังน้ัน เพ่ือให้
การดําเนินการจัดต้ังคณะกรรมกองทุนฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองคลังจึง
ประสงค์ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดําเนินการ ดังน้ี 

1. แต่งต้ังกรรมการกองทุนฝ่ายนายจ้าง จํานวน 4 ราย 
2. มอบหมายให้สภาคณาจารย์และพนักงานดําเนินการเลือกต้ังเพ่ือให้ได้มาซึ่งกรรมการ

กองทุนฝ่ายลูกจ้าง สายวิชาการ จํานวน 2 ราย และสายสนับสนุน จํานวน 2 ราย 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังน้ี 

1. เห็นชอบให้แต่งต้ังกรรมการกองทุนฝ่ายนายจ้าง จํานวน 4 ราย ประกอบด้วยผู้ดํารง
ตําแหน่งดังต่อไปน้ี 

1.1 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  กรรมการ 
1.2 คณบดีคณะมัณฑนศิลป์  กรรมการ 
1.3 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  กรรมการ 
1.4 คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  กรรมการ 
โดยให้มีผลในวันเดียวกับวันที่มีผลตามประกาศผลการเลือกต้ังกรรมการกองทุนฝ่ายลูกจ้าง 
และให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแต่งต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานกรรมการต่อไป 
2. มอบหมายให้สภาคณาจารย์และพนักงานดําเนินการเลือกต้ังเพ่ือให้ได้มาซึ่งกรรมการ

กองทุนฝ่ายลูกจ้าง สายวิชาการ จํานวน 2 ราย และสายสนับสนุน จํานวน 2 ราย 
 
ระเบยีบวาระที่  4.6.6 การดูแล ทํานบุํารุง รักษา พระทีน่ั่งพิมานปฐม พระตําหนักทับขวัญ     

พระตําหนักชาลีมงคลอาสน์ และพระตําหนักมารีราชรตับัลลังก์ 
   
สรุปเรื่อง 

ตามหนังสือศาลากลางจังหวัดนครปฐม ที่ นฐ 0017.3/10130 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2561 
และมติคณะกรรมการบริหารพระราชวังสนามจันทร์ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ได้มอบหมาย
ให้มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ดูแล ทํานุบํารุง ตกแต่ง นําชม และจัดนิทรรศการ
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ในพระท่ีน่ังพิมานปฐม พระตําหนัก     
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ทับขวัญ พระตําหนักชาลีมงคลอาสน์ และพระตําหนักมารีราชรัตบัลลังก์ พร้อมทั้งเปิดให้ประชาชนเข้าเย่ียมชม 
โดยกองงานวิทยาเขตได้สรุปข้อมูลประกอบการพิจารณา ดังน้ี  

1. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานโฉนดท่ีดิน      
ซึ่งเป็นที่ต้ังของพระราชวังสนามจันทร์ จํานวน 148 ไร่ ให้แก่รัฐบาลโดยกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 30 
พฤศจิกายน 2560 และพระราชทานพระราชมรดกให้กับกระทรวงวัฒนธรรม เพ่ือให้การส่งมอบพระราชวัง
สนามจันทร์เป็นไปตามพระราชประสงค์และดําเนินการด้วยความเรียบร้อย จึงได้มีคําสั่งสํานักพระราชวัง         
ที่ 25/2561 สั่ง ณ วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2561 เรื่อง แต่งต้ังคณะทํางานการส่งมอบพระราชวังสนามจันทร์ 
โดยมีผู้แทนมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ร่วมเป็นคณะทํางาน ซึ่งอธิการบดีได้
มอบหมายรองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์เป็นผู้แทน 

2. เพ่ือให้การดําเนินการที่ เ ก่ียวข้องกับการใช้ประโยชน์และการทํานุบํารุงดูแลรักษา
พระราชวังสนามจันทร์เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการและเป็นไปอย่างมีส่วนร่วม จึงได้มีคําสั่งจังหวัด
นครปฐมที่ 874/2561 สั่ง ณ วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2561 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารพระราชวัง   
สนามจันทร์ โดยมีรองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์ และนางสาวกัญญารัตน์ เวชชศาสตร์ ข้าราชการ
บํานาญ คณะอักษรศาสตร์ หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาชนของจังหวัดนครปฐมร่วมเป็น
กรรมการ 

3. จังหวัดนครปฐมได้มอบหมายให้เทศบาลนครปฐมเปิดให้ประชาชน รวมถึงบุคลากรและ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากรเข้าไปออกกําลังกายในช่วงเวลาเช้า 05.00-19.00 น. และช่วงเวลาเย็น 
16.00-20.00 น. ในบริเวณพ้ืนที่ถนนภายในของพระราชวังสนามจันทร์ ต้ังแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 เป็นต้นมา 
ซึ่งผู้ใช้บริการได้ปฏิบัติตามแนวทางที่กําหนดเรื่องการแต่งกายที่สุภาพ และช่วยกันทําความสะอาดโดยเก็บขยะ
ออกไปทิ้งภายนอก  

4. จังหวัดนครปฐมได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และ
สถาบันการศึกษาต่างๆ ร่วมจัดงาน “111 ปี... รําลึก พระราชวังสนามจันทร์” เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม 
2561 เพ่ือเป็นการเปิดพระราชวังสนามจันทร์ให้ประชาชนเข้าชมภายในพระท่ีน่ังและพระตําหนักต่างๆ โดย
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ได้รับมอบกุญแจพระที่น่ังและพระตําหนักต่างๆ จาก
เทศบาลนครนครปฐม เฉพาะห้องและบริเวณที่เก่ียวข้องกับการจัดแสดงและนําชม เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 
2561 

5. การประชุมร่วมของส่วนราชการจังหวัดในส่วนที่ เ ก่ียวของเพ่ือร่วมกันแก้ไขปัญหา 
เน่ืองจากมีข้อเสนอแนะจากภาคประชาชนผ่านช่องทางสื่อต่างๆ โดยประสงค์ให้มีการเปิดให้ประชาชนเข้าชม
พระที่น่ังและพระตําหนักต่างๆ ของพระราชวังสนามจันทร์ จึงได้อนุญาตให้ประชาชนเข้าเย่ียมชมเฉพาะบริเวณ
พ้ืนที่ภายนอกพระที่น่ัง พระตําหนัก และเรือนไทยต่างๆ ในเวลาราชการ ต้ังแต่เดือนกรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป  
เพ่ือให้การดําเนินงานเปิดให้เข้าชมภายในพระที่น่ังและพระตําหนักต่างๆ เป็นไปตามแนวทางการแก้ไขปัญหา
การเปิดให้เช้าชมพระราชวังดังกล่าว สํานักงานจังหวัดนครปฐมได้มีหนังสือสํานักงานจังหวัดนครปฐม ที่ นฐ. 
0017.3/477 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 กําหนดรับมอบพัสดุ ครุภัณฑ์และพระราชมรดกท่ีอยู่ในพระที่น่ัง
พิมานปฐม พระตําหนักทับขวัญ พระตําหนักชาลีมงคลอาสน์ และพระตําหนักมารีราชรัตบัลลังก์               
ให้มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 

6. ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพระราชวังสนามจันทร์ ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 23 
กรกฎาคม 2561 ได้ติดตามผลการดําเนินงานการเปิดพระราชวังสนามจันทร์และกําหนดระเบียบในการเข้าชม 
พระที่น่ังและพระตําหนักต่างๆ จึงได้ขอให้มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ดําเนินการ
อํานวยความสะดวกในการเข้าชมตามที่มหาวิทยาลัยเคยดําเนินการ  
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ในการน้ี กองงานวิทยาเขตจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาในส่วนที่เก่ียวข้อง ดังน้ี 
1. กําหนดแนวทางในการดําเนินการเปิดให้เข้าชมพระราชวังสนามจันทร์ ในส่วนการ

รับผิดชอบ ดูแล ทํานุบํารุง ตกแต่ง นําชม บูรณะ พัสดุ ครุภัณฑ์และพระราชมรดกท่ีอยู่ในพระที่น่ังพิมานปฐม 
พระตําหนักทับขวัญ พระตําหนักชาลีมงคลอาสน์ และพระตําหนักมารีราชรัตบัลลังก์  ทั้งน้ี ศักยภาพและความ
พร้อมของคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาที่จะสามารถดําเนินการจัดเย่ียมชมพระราชวังสนามจันทร์        
และการบริการทางวิชาการแก่สังคม โดยการให้ความรู้ด้านสถาปัตยกรรมไทยและศิลปวัฒนธรรมในสมัยรัชกาล
ที่ 6 ในเบ้ืองต้นจะสามารถดําเนินการได้เฉพาะในวันเสาร์-อาทิตย์ โดยจะดําเนินการในเดือนสิงหาคม-กันยายน 
2561 เพ่ือเก็บข้อมูลและประเมินผลแนวทางการดําเนินการเบื้องต้น รวมถึงการจัดทําข้อมูลและรูปแบบที่
เก่ียวข้องกับการนําชมและการเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่เก่ียวข้องกับพระราชวังสนามจันทร์และจังหวัดนครปฐม โดยจะมีการพัฒนาการ
ดําเนินการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาคประชาชนและนักศึกษาในลักษณะการมีส่วนร่วมทางสังคม (Social 
engagement) ต่อไป ทั้งน้ี มีความจําเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องนําเสนอแนวทางเพ่ือรับการสนับสนุนด้าน
งบประมาณและความร่วมมือในการดําเนินการแบบยั่งยืนต่อคณะกรรมการบริหารพระราชวังสนามจันทร์ 

2. อนุญาตให้ใช้เงินตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยกองทุนบูรณะโบราณสถานใน
พระราชวังสนามจันทร์ พ.ศ. 2533 ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยกองทุนพระยาวิศุกรรมศิลปประสิทธ์ิ 
พ.ศ. 2537 ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วย “กองทุนมหาวิทยาลัยศิลปากรเพ่ือพระราชวังสนามจันทร์” 
พ.ศ. 2542 และเงินรายได้มหาวิทยาลัยศิลปากรในส่วนของกองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์          
ตามโครงการศูนย์เรียนรู้สถาปัตยกรรมไทยฯ ในการดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้อง 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา  
 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาการเปิดพระราชวังสนามจันทร์           
ให้ประชาชนเข้าชม จึงให้ดําเนินการโครงการบริการวิชาการแก่สังคม “ศูนย์เรียนรู้สถาปัตยกรรมไทยและ
ประวัติศาสตร์” เพ่ือเป็นการศึกษา เก็บข้อมูล และประเมินผลแนวทางการดําเนินการจัดการที่เหมาะสมในการ
จัดให้มีการเย่ียมชมสถาปัตยกรรมไทยและศึกษาประวัติศาสตร์ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ในวันเสาร์และวันอาทิตย์ของเดือนสิงหาคมและเดือนกันยายน 2561 จํานวน 18 วัน     

แต่เน่ืองจากข้อจํากัดทางด้านงบประมาณและบุคลากร เห็นควรให้นําผลของการศึกษา
รูปแบบที่เหมาะสมแก่จังหวัดนครปฐม ในการพัฒนาการดําเนินการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดนครปฐม 
ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และประชาชน ในลักษณะการมีส่วนร่วมทางสังคม (Social engagement)    
โดยไม่เป็นภาระผูกพันกับมหาวิทยาลัยต่อไป ทั้งน้ี มีความจําเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องนําเสนอแนวทางเพื่อขอรับ
การสนับสนุนด้านงบประมาณและความร่วมมือในการดําเนินการแบบยั่งยืนจากจังหวัดนครปฐมด้วย 

ทั้งน้ี ที่ประชุมมอบหมายให้รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์ พิจารณาแต่งต้ัง
คณะทํางานด้านวิชาการที่เก่ียวข้องกับเรื่องดังกล่าวเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้และให้บริการวิชาการแก่สังคมต่อไป 
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ระเบียบวาระที่  4.6.7 การขอเช่าพื้นที่อาคาร กสท. โทรคมนาคม บางรัก 
   
สรุปเรื่อง 

ตามที่มหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้วิทยาลัยนานาชาติเช่าพ้ืนที่ช้ัน 9 อาคาร กสท. โทรคมนาคม 
บางรัก เพ่ือจัดการเรียนการสอนบางส่วนของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม และ
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสื่อสารดิจิทัล ต้ังแต่เดือนกรกฎาคม 2555 เป็นต้นมา น้ัน 

บัดน้ี สัญญาการเช่าพ้ืนที่อาคาร กสท. โทรคมนาคม บางรัก จะครบกําหนดสัญญารอบที่ 2 
ในวันที 31 กรกฎาคม 2561 วิทยาลัยนานาชาติจึงประสงค์ขอเช่าพ้ืนที่ช้ัน 9 อาคาร กสท. โทรคมนาคม บางรัก
และพื้นที่เพ่ิมเติม ช้ัน 8 เพ่ือจัดต้ังสํานักงานของวิทยาลัยนานาชาติ และรองรับการจัดการเรียนการสอนของ
วิทยาลัยนานาชาติทุกหลักสูตรให้เป็นการจัดการเรียนการสอนในที่ ต้ังของมหาวิทยาลัยทั้งหมด โดยมี
รายละเอียดการเช่าพ้ืนที่ ดังน้ี  

1. ช้ัน 9 ขนาดประมาณ 1,638 ตารางเมตร อัตราค่าเช่า 250 บาท/ตารางเมตร/เดือน (ไม่มี
ภาษีมูลค่าเพ่ิม) และอัตราค่าบริการ 100 บาท/ตารางเมตร/เดือน (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) ระยะเวลาเช่า 5 
ปี นับต้ังแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 - 31 กรกฎาคม 2566 เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบาย บมจ. กสท. โทรคมนาคม 
จะคงอัตราค่าเช่าดังกล่าวในปีที่ 1 โดยเริ่มสัญญาต้ังแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 - 31 กรกฎาคม 2562 ส่วนในปี
ที่ 2, 3, 4 และ 5 จะมีการปรับอัตราค่าเช่าขึ้นไม่เกิน 10 เปอร์เซนต์ 

2. ช้ัน 8 ขนาดประมาณ 668 ตารางเมตร อัตราค่าเช่า 250 บาท/ตารางเมตร/เดือน        
(ไม่ภาษีมูลค่าเพ่ิม) และอัตราค่าบริการ 100 บาท/ตารางเมตร/เดือน (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) ระยะเวลาเช่า 
5 ปี นับต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 - 31 กรกฎาคม 2567 เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบาย บมจ. กสท. 
โทรคมนาคม จะคงอัตราค่าเช่าดังกล่าวในปีที่ 1 โดยเริ่มสัญญาต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 - 31 ธันวาคม 
2567 ส่วนในปีที่ 2, 3, 4 และ 5 จะมีการปรับอัตราค่าเช่าขึ้นไม่เกิน 10 เปอร์เซนต์ 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา  

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการเช่าพ้ืนที่ช้ัน 9 อาคาร กสท. โทรคมนาคม 
บางรัก และพ้ืนที่เพ่ิมเติม ช้ัน 8 เพ่ือจัดต้ังสํานักงานของวิทยาลัยนานาชาติ และรองรับการจัดการเรียนการ
สอนของวิทยาลัยนานาชาติทุกหลักสูตรให้เป็นการจัดการเรียนการสอนในที่ต้ังของมหาวิทยาลัยทั้งหมด ตามท่ี
วิทยาลัยนานาชาติเสนอ และให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
เลิกประชุมเวลา 11.10 น.                                     
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(นางสาวกันย์พินันท์  สิริปัญญาธร) 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 

                                                                     
(นางสาวสิริวัลลิ์  พฤกษาอุดมชัย) 

ผู้จดรายงานการประชุม 
 

                                                

                                                             
(นางสาวเอมอร  ชีราวุฒธิพันธ์) 

ผู้จดรายงานการประชุม 
 
 

รายงานการประชุมฉบับน้ี 
ได้รับรองโดยไม่มีการแก้ไข 
 
 


