
รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ครั้งท่ี 16/2561 

วันอังคารท่ี 14 สิงหาคม 2561 
ณ  ห้องประชุมนริศรานวุัดตวิงศ์  สาํนักงานอธิการบดี  ตลิ่งชัน 

…………….……………….. 

ผู้มาประชุม 

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

  และผู้รักษาการแทนผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
6. รศ.ดร.พิทักษ์ ศิริวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กรรมการ 
7. ผศ.สยุมพร  กาษรสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม 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.วุฒิชัย  เลิศสถากิจ ผู้รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหาร กรรมการ 

 แทนผู้รักษาการแทนคณบดีคณะดุริยางคศาสตร์  
19. อ.ดร.ภวพล คงชุม คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการ 
20. ผศ.ดร.พีรพัฒน์ ยางกลาง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
21. ผศ.จอมภัค  คลังระหัด รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ กรรมการ 

  รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 
22. ผศ.ดร.ศักดิพันธ์ ตันวิมลรัตน์ ผู้อํานวยการสํานักหอสมุดกลาง กรรมการ 
23. ผศ.ฉัตรชัย  เผ่าทองจีน ผู้อํานวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ กรรมการ 
24. อ.ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท ์ ผู้อํานวยการหอศิลป์ กรรมการ 
25. อ.ดร.คุณัตว์   พิธพรชัยกุล ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน กรรมการ 
26. ผศ.ดร.ดิเรกฤทธ์ิ  บัวเวช ผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ กรรมการ 
27. อ.ดร.นิรุทธ์  วัฒโนภาส ผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ กรรมการ 
28. นายกฤษดา   ไพรวรรณ์ ผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน กรรมการ 
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29. อ.ปัญจพล   เหล่าพูนพัฒน์  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กรรมการและเลขานุการ 
30. นางสาวอัปสร กิจเจริญค้า ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้มาประชุมผา่นระบบ VDO-Conference 

1. ผศ.สมศักด์ิ ชาตินํ้าเพ็ชร คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ 

ผู้เขา้ร่วมประชุม 

1. ผศ.ดร.กําไลทิพย์  ปัตตะพงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 
2. อ.นภดล  วิรุฬห์ชาตะพันธ์ ผู้ช่วยอธิการบดี วังท่าพระ 
3. อ.พงศธร เวสสบุตร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและกายภาพ 
4. อ.ดร.สุภาพ  เกิดแสง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 
5. ผศ.ดร.อนิรุทธ์  สติมั่น ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
6. นางอัจฉรา   ทองส่งโสม ผู้อํานวยการกองกลาง   
7. นางสุกัญญา   ต่อทรัพย์สิน ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่  
8. นายสหรัฐ   มณีจันทร ์ ผู้อํานวยการกองนิติการ 
9. นางสุมณฑา   เสรีวัตตนะ ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน 

10. นางสาวนลินรัตน์  ปัจฉิมพัทธพงษ์ หัวหน้างานการประชุม กองกลาง 
11. นางสาวธณิดา  มหาสวัสด์ิ ผู้รักษาการแทนหัวหน้างานบริหารงานบุคคล  

  กองการเจ้าหน้าที่  
12. นางนิรบล  ต้นวงศ์ หัวหน้างานนิติการ 2 กองนิติการ 

ผู้เขา้ร่วมประชุมผ่านระบบ VDO-Conference 

1. ผศ.เกตุวดี สมบูรณ์ทวี ผู้ช่วยอธิการบดี เพชรบุรี 

ผู้ไม่มาประชุม 

1. รศ.ดร.ดวงเดือน  ไกรลาศ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ลาพักผ่อนไปต่างประเทศ 
2. อ.ดําริห์   บรรณวิทยกิจ ผู้รักษาการแทนคณบดีคณะดุริยางคศาสตร์ ติดราชการ 
3. ผศ.ดร.สมพิศ   ขัตติยพิกุล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ติดราชการ 

หมายเหตุ 

ระเบียบวาระที่ 4.1.6.5 รายงานผลความก้าวหน้าของการเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ ของ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษบา เผ่าทองจีน คณะเภสัชศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัย เผ่าทองจีน ได้รับ
อนุญาตให้ออกจากห้องประชุม 

ระเบียบวาระที่ 4.6.2 การเสนอช่ือผู้ทําคุณประโยชน์ ผู้มีอุปการคุณ และผู้ทําช่ือเสียงให้แก่
มหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย สุทธะนันท์ รองศาสตราจารย์ ดร.ประสพชัย พสุนนท์ 
ศาสตราจารย์ ดร.พรศักด์ิ ศรีอมรศักด์ิ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนิรุทธ์ สติมั่น ได้รับอนุญาตให้ออกจาก
ห้องประชุม 

 



 3

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 

เมื่อกรรมการครบเป็นองค์ประชุมแล้ว ประธานกล่าวเปิดประชุมและขอให้ที่ประชุมพิจารณา
เรื่องต่างๆ ดังน้ี 
 
ระเบยีบวาระที่  1    เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี 1.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร           

ครั้งที่ 15/2561 เม่ือวันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 
 

สรุปเรื่อง 
 ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ครั้งที่ 15/2561 เมื่อวันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 
 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระท่ี 1.2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร           

ครั้งที่ 15/2561 เม่ือวันอังคารท่ี 31 กรกฎาคม 2561 (วาระลับ) 
 

สรุปเรื่อง 
 ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ครั้งที่ 15/2561 เมื่อวันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 (วาระลับ) 
 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบยีบวาระที่  2     เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
ระเบยีบวาระที่ 2.1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2.1.1 ขอความร่วมมือให้กํากับดูแลการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ 
 
สรุปเรื่อง 

ประธานได้ขอความร่วมมือให้คณบดีคณะวิชากํากับดูแลการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และ
ประชุมเชียร์ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ 
ประจําปีการศึกษา 2561 อย่างเคร่งครัด  

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 2.2 รายงานการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2560 

 
สรุปเรื่อง 
 ตามระเบียบทบวงมหาวิทยาลัยว่าด้วยการให้ข้าราชการไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้
ทางวิชาการ พ.ศ. 2523 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งนํามาใช้ในการอนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปปฏิบัติงาน
เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการโดยอนุโลม และระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการให้พนักงาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการไปปฏิบัติงานเพ่ือเขียนตําราทางวิชาการ พ.ศ. 2560 ได้กําหนดให้มหาวิทยาลัย
ดําเนินการสรุปรายงาน พร้อมทั้งผลการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ได้รับอนุมัติให้ไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้
ทางวิชาการ/เขียนตําราทางวิชาการ เสนอต่อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา/สภามหาวิทยาลัย       
ทราบทุกๆ สิ้นปีการศึกษา น้ัน 
 บัดนี้ มหาวิทยาลัยศิลปากรขอรายงานผลการอนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
ไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ/เขียนตําราทางวิชาการ ประจําปีการศึกษา 2560 ดังน้ี 
 1. ผู้ได้รับอนุมัติให้ไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ/เขียนตําราทางวิชาการ  
มีจํานวน 2 ราย  
 2. ผู้รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงานเมื่อสิ้นสุดการไปเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ/เขียนตํารา 
ทางวิชาการ มีจํานวน 10 ราย  
 3. ผู้ได้รับอนุมัติให้ไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ/เขียนตําราทางวิชาการ   
ในปีการศึกษา 2556 และปีการศึกษา 2559 ได้ส่งรายงานการเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการฉบับสมบูรณ์
แก่มหาวิทยาลัยแล้ว จํานวน 5 ราย 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ และให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 2.3 การรับนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับปริญญาบัณฑิต 

รอบท่ี 1-5 (SU-TCAS) ประจําปีการศึกษา 2561 
 
สรุปเรื่อง 

ด้วยกองบริการการศึกษาได้ดําเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ระดับปริญญาบัณฑิต รอบที่ 1-5 (SU-TCAS) ประจําปีการศึกษา 2561 โดยจําแนกตามคณะวิชา 
สํารวจข้อมูล ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2561 พร้อมข้อมูลเปรียบเทียบย้อนหลัง 5 ปี (พ.ศ. 2557-2561) 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ  
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ และให้นําเสนอสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร และสภามหาวิทยาลัย
เพ่ือทราบต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี 2.4 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดตําแหน่ง มาตรฐาน
กําหนดตําแหน่ง ชื่อตําแหน่ง และคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งของพนักงาน
มหาวิทยาลัย 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่มหาวิทยาลัยได้จัดทํา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดตําแหน่ง 
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง ช่ือตําแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย และได้เสนอ       
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 ครั้งที่ 
12/2561 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561 พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย
ศิลปากร เรื่อง กําหนดตําแหน่ง มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง ชื่อตําแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งของ
พนักงานและได้เสนอที่ประชุมสภาวิชาการ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศฯ ดังกล่าวในส่วน
ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ก่อนนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใช้ต่อไป น้ัน 

ที่ประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ได้
พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดตําแหน่ง มาตรฐาน
กําหนดตําแหน่ง ชื่อตําแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัยและให้มหาวิทยาลัย
ดําเนินการตามข้ันตอนต่อไป โดยมีข้อเสนอแนะให้ปรับแก้ ดังน้ี 

1. ให้พิจารณาทบทวนการกําหนดมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง สายวิชาการ ในตําแหน่ง
อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ในส่วนของลักษณะงานที่ปฏิบัติ ข้อความว่า 
“ค้นคว้าวิจัยทางวิชาการช้ันสูง” ให้พิจารณาทบทวนขยายความสื่อความหมายอย่างชัดเจน โดยมิได้หมายถึง
การค้นคว้าวิจัยเพียงอย่างเดียว ทั้งน้ี ให้พิจารณาปรับแก้ให้สอดคล้องกันกับทุกตําแหน่งด้วย 

2. ให้ปรับแก้เน้ือความในลักษณะงานที่ปฏิบัติ ในช่ือตําแหน่ง ศาสตราจารย์ คําว่า             
“...และนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ...” เป็น “...และผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ...”          
ให้ปรับทั้งตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 

ในการน้ี กองการเจ้าหน้าที่ สํานักงานอธิการบดี ได้ปรับแก้เอกสารรายละเอียดมาตรฐาน
กําหนดตําแหน่งตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากรเรียบร้อยแล้ว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2.5 วิทยาลัยนานาชาติ  คณะวิทยาการจัดการ  คณะมัณฑนศิลป์  และ              

คณะวิทยาศาสตร์ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาให้แก่นักศึกษาพิเศษ 
 
สรุปเรื่อง 

ด้วยมีคณะวิชาประสงค์ขอยกเว้นค่าธรรมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ให้แก่นักศึกษา
พิเศษ ดังน้ี  

1. วิทยาลัยนานาชาติขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ให้แก่ 
1.1 นักศึกษาโครงการ International Summer Programme 2018 โดยจะเข้าศึกษา

ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม - 11 สิงหาคม 2561 จํานวน 111 ราย ได้แก่ 
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นักศึกษาพิเศษจาก International School of Hospitality Management, India 
1) Mr.Bishal Sharma  
2) Ms.Jukmith Lepcha   
3) Ms.Mun Mun Pradhan   
4) Ms.Reha Pradhan   
5) Mr.Amit Kumar Chaudhary   
6) Ms.Kriti Kiran Kharel   
7) Mr.Rohan Dalal   
8) Mr.Abhishek Gaurav   
9) Ms.Pranika Sharma   

10) Mr.Rajdeep Bhattacharjee   
นักศึกษาพิเศษจาก De la Salle - College of St. Benilde, Philippines 

11) Mr.Carl Jerald Mata Castillejos    
12) Ms.Maxine Louise Martinez Dawis    
13) Mr.Emerson Espela Forte    
14) Ms.Luzanne Jee Caranto Libarnes    
15) Ms.Xueyao Liu    
16) Ms.Alyssa Gabrielle Masangya Manlangit   
17) Mr.Kyle Brent Leva Quintos    
18) Ms.Jessika Isabelle Tablate Tiu   
19) Ms.Anna Danielle Basuil Vicente   
20) Ms.Tazia Kate Santos Villanueva    
นักศึกษาพิเศษจาก Chindwin College, Myanmar 

21) Ms.Wai Wai Phyo    
22) Ms.Thiri Soe Han    
นักศึกษาพิเศษจาก Svay Rieng University, Cambodia 

23) Ms.Daravutey So   
24) Ms.Siden Kim    
นักศึกษาพิเศษจาก National Sun Yat-Sen University, Taiwan   

25) Mr.Victor   
นักศึกษาพิเศษจาก City University Malaysia, Malaysia 

26) Ms.Sumathy Krishnamuthy    
27) Ms.Valerie Elissa Gan Foong Yee   
28) Ms.Siti Hajar Salleh    
29) Mr.Euan Ng Yik Khoon   
30) Ms.Li Wen Por   
31) Ms.Jannet Cheah Jie Ying   
32) Mr.Ikhtiar Warisan Bin Nor Ruddin   
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นักศึกษาพิเศษจาก University of National Development Veteran Jakarta, Indonesia 
33) Ms.Widya Riwening Shavira   
นักศึกษาพิเศษจาก Yunnan University of Finance and Economics, China  

34) Ms.Junyu Lu   
35) Ms.Dehong Yang   
36) Ms.Yiyu Lu   
37) Ms.Yuqian Wu   
38) Ms.Yutong Qiu    
39) Ms.Lihuan Bao   
40) Ms.Yuan Yuan Zheng   
41) Ms.Manling Wang   
42) Ms.Zixi Zhao    
43) Ms.Han Yin   
นักศึกษาพิเศษจาก Hoa Sen University, Vietnam 

44) Mr.Phuc Long Nguyen Anh    
45) Mr.Bao Luu Quoc   
46) Ms.Ngoc Le Thi Minh   
47) Ms.Phuong Ngan Do   
48) Ms.Thi Mong Tuyen Mai   
49) Ms.Duyen Nguyen Ha Phuong   
50) Ms.Thanh Thao Nguyen   
51) Ms.Nga Nguyen   
52) Ms.Mai Anh Nguyen Vu   
53) Ms.Truong Vo Hanh Dung    
นักศึกษาพิเศษจาก University of Technology Yatanarpon Cyber City, Myanmar 

54) Mr.Zin Moe Htet   
55) Mr.Wai Phyo Hlaing    
56) Mr.Myo Zin Tun    
57) Ms.Tha Pyay Hmu    
58) Mr.Lin Myat Oo   
นักศึกษาพิเศษจาก Ritsumeikan Asia Pacific University, Japan 

59) Ms.Anisha Tamang   
60) Ms.Hsiang-Ju Lai   
61) Ms.Nguyen Chuong Bao Ngoc   
62) Ms.Prameeta Selvakumar   
63) Ms.Algirmaa Altankhuyag    
64) Ms.Napassawan Poonim   
65) Ms.Nutsima Reettapat   
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นักศึกษาพิเศษจาก Ansal University, India 
66) Mr.Anant Tatla   
67) Mr.Md Nadeem Ahmad   
68) Mr.Rajas Bhambhani    
69) Ms.Riya Shukla   
70) Mr.Sagar Verma   
71) Mr.Sahil Soni   
72) Mr.Saksham Sharma    
73) Mr.Sarthak Vats   
74) Mr.Shubham Gupta   
75) Mr.Tushar Solanki   
นักศึกษาพิเศษจาก International Islamic University Malaysia, Malaysia 

76) Ms.Sharifah Anisah   
นักศึกษาพิเศษจาก Teachers Training Institute (ILMU KHAS Campus), Malaysia 

77) Ms.Anis Nur Nazurah Binti Mohd Zamzuri    
78) Ms.Nurul Imaniah Binti Abdul Nasir    
นักศึกษาพิเศษจาก University of Yangon, Myanmar  

79) Ms.Ingyin Myint Swe      
นักศึกษาพิเศษจาก Lorma College, Philippines 

80) Mr.Patrick Raymond Bacani Cabanban    
นักศึกษาพิเศษจาก Saint Louis College, Philippines 

81) Mr.Norman Lawrence Bacani Cabanban    
นักศึกษาพิเศษจาก San Beda University, Philippines 

82) Mr.Friedrich Emmanuel Querol Areola   
นักศึกษาพิเศษจาก University of the Philippines Diliman, Philippines 

83) Mr.Feodore Elijah Querol Areola    
84) Mr.Freilich Ezekiel Querol Areola  
นักศกึษาพิเศษจาก University of the City of Manila Philippines 

85) Ms.Ellianna Franzl Querol Areola    
นักศึกษาพิเศษจาก Indonesia University of Education, Indonesia 

86) Ms.Nurul Ezkanandyta   
นักศึกษาพิเศษจาก Jambi University, Indonesia 

87) Mr.Muhammad Hanif Addienda    
88) Ms.Rika Sofwatun Nada   
นักศึกษาพิเศษจาก Lambung Mangkurat University, Indonesia 

89) Mr.Rizky Amanda Yogaswara   
นักศึกษาพิเศษจาก President University, Indonesia 

90) Mr.Miftahul Ichsan Fikri Satrio 
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นักศึกษาพิเศษจาก State University of Makassar, Indonesia 
91) Ms.Andi Cahaya Rezky Andini   
92) Ms.Betzy Ayu Omega Rampean   
93) Ms.Erwinda Gracya Laman     
94) Ms.Mukarrama   
95) Ms.Nurwidyawati   
96) Mr.Teguh Putra Gusal   
นักศึกษาพิเศษจาก STKIP Muhammadiyah Bogor, Indonesia 

97) Mr.Faruq Bawazir Nur Nizar   
นักศึกษาพิเศษจาก STKIP Muhammadiyah Kotabumi, Indonesia 

98) Mr.Cahyo Nugroho   
99) Mr.Jefri Ramdani   

100) Mr.Rendi Dwi Putra   
นักศึกษาพิเศษจาก Universitas PGRI Adi Buana Surabaya, Indonesia  

101) Ms.Putri Devi Lestari   
นักศึกษาพิเศษจาก University of Borneo Tarakan, Indonesia 

102) Ms.Adelyn Salurapa    
103) Ms.Eka Wulandari   
104) Ms.Rizky Eka Alfiani    

นักศึกษาพิเศษจาก University of Mataram, Indonesia 
105) Mr.Cahya Himawan   

นักศึกษาพิเศษจาก Ho Chi Minh City University of Pedagogy, Vietnam 
106) Ms.Tong Do Tuyet Nga  

นักศึกษาพิเศษจาก Ho Chi Minh University of Technology, Vietnam 
107) Mr.Khong Minh Chau 

นักศึกษาพิเศษจาก Ho Chi Minh University of Transport, Vietnam 
108) Ms.Mai Pham Bao Nhi 
109) Mr.Mai Trung Chien 

นักศึกษาพิเศษจาก Nong Lam University, Vietnam 
110) Ms.Pham Thi Bich Ngoc 

นักศึกษาพิเศษจาก University of Social Sciences and Humanities, Vietnam 
111) Ms.Tran Ngoc Chau 

1.2 นักศึกษาจากสถาบันวาแตล สาธารณรัฐฝรั่งเศส โครงการแลกเปลี่ยนมาร์โคโปโล 
โดยจะเข้าศึกษาในภาคการศึกษาต้นและภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561 จํานวน 8 ราย ได้แก่ 

1) Ms.Marie Elisabeth Vincent     
2) Ms.Frieda De Oliveira Dória Johannink    
3) Ms.Emma Camille Joséphine Viti     
4) Ms.Lucie Ella Marguerite Bigot     
5) Ms.Maëva Eugénie Jeannette Peninou    
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6) Mr.Mathias Olivier Cedomirovic     
7) Ms.Noreen Claude Boscher     
8) Mr.Juan Claudio Pagés Romero     

2. คณะวิทยาการจัดการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ และค่าหอพัก ให้แก่ 
2.1 นักศึกษาจาก Universiti Brunei Darussalam เนอการาบรูไนดารุสซาลาม โดยจะ

เข้าศึกษาในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561 จํานวน 9 ราย ได้แก่ 
1) Ms.Amal Nabilah Awg Haji Salleh 
2) Ms.Ummi Fatin Basyirah Abu Bakar 
3) Mr.Muhammad Saifullah Matamit 
4) Mr.Shi Sheng Nyau 
5) Ms.Siang Huey Hee 
6) Mr.Muhammad Abdullah Qoid Haji Abdul Rahman 
7) Mr.Mohammad Hazieduddin Hussin 
8) Ms.Luyin Wong 
9) Ms.Norhasrezah Awg Haji Hashim 

2.2 นักศึกษาจาก National Kaohsiung University of Hospitality and Tourism 
สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) โดยจะเข้าศึกษาในภาคการศึกษาต้นและภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561  
จํานวน 4 ราย ได้แก่ 

1) Miss Hsiao-Hsuan Peng 
2) Miss Hui-Yun Cheng 
3) Miss Tong Cui 
4) Miss Liang-Yu Huang 

2.3 นักศึกษาโครงการ International Youth Camp 2018 โดยจะเข้าศึกษาในระหว่าง 
5-16 สิงหาคม 2561 จํานวน 23 ราย ได้แก่  

นักศึกษาพิเศษจาก Universiti Brunei Darussalam เนอการาบรูไนดารุสซาลาม 
1) Ms.Amal Najibah Mohd Rapin 
2) Ms.Khairunnisa Abd Rahman 
3) Ms.Dina Nadiah Rosdi Amin 
4) Mr.Eddyezra Lukas/Bangau 
5) Ms.Nur Qistina Masturina Awg Mahali 
6) Ms.Mimi Azianty Alihan 
7) Ms.Siti Haziyah Haji Zolkipli 
8) Ms.Fatin Haji Ahmad 
9) Ms.Dk Siti Aniqah Syairah Pg Ruslan 

10) Mr.Abdul Hafiiz Idris 
11) Ms.Aziematul Aqilah Abdul Hamid 
12) Ms.Basiradatul Ahmad 
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นักศึกษาพิเศษจาก Ho Chi Minh University of Culture สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
13) Ms.Tien Nguyen Vu Thuy 
14) Mr.Tri Tran Minh 
15) Mr.Doan Vo Duy 
16) Mr.Le Hoang Anh 
17) Mr.Minh Nguyen Nhat 
18) Ms.Vy Tran Ngoc Lan 
19) Mr.Hoang Pham Tan 
นักศึกษาพิเศษจาก Ho Chi Minh City University of Social Sciences and 

Humanities สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
20) Mr.Vu Nhat Truong Vu 
21) Ms.Ly Uyen Hoa Ly 
22) Ms.Tran Vuong Misa Linh Tran 
23) Ms.Nguyen Thuy Quynh Nguyen 

2.4 นักศึกษาโครงการ International Youth Camp 2018 จาก Sejong University 
ประเทศสาธารณัฐเกาหลี ซึ่งจะเข้าศึกษาในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561 จํานวน 2 ราย ได้แก่ 

1) Ms.Ngoc Diep Bui 
2) Ms.Nasiba Khakimova 

3. คณะมัณฑนศิลป์ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ให้แก่นักศึกษา
โครงการ Silpakorn Summer School 2018 จาก Tokaha University ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งจะเข้าศึกษา
ระหว่างวันที่ 20-30 สิงหาคม 2561 จํานวน 18 ราย ได้แก่ 

1) Miss Satsuki Shiba 
2) Miss Nana Asakura 
3) Miss Chihiro Harada 
4) Miss Konoka Ota 
5) Miss Chisato Hattori 
6) Mr.Tajima Hiroto 
7) Mr.Kohei yasuda 
8) Miss Momoka Sugiura 
9) Miss Natsuki Inoue 

10) Mr.Norihito Sugiura 
11) Mr.Takahiro Ishiwaki 
12) Mr.Shoya Ota 
13) Miss Kushima Tomo 
14) Mr.Yasushi Naruoka 
15) Miss Ayuna Kobayashi 
16) Mr.Takeru Ito 
17) Miss Satomi Watanabe 
18) Miss Megu Maekawa 
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4. คณะวิทยาศาสตร์ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ให้แก่
นักศึกษาโครงการ Silpakorn Summer School 2018 ซึ่งจะเข้าศึกษาในภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน             
ปีการศึกษา 2560 จํานวน 12 ราย ได้แก่ 

นักศึกษาพิเศษจาก Caraga State University, Philippines 
1) Mr.Kenneth Loria Ciudad 
2) Mr.Ian Niel Bulor Dela Cruz 
นักศึกษาพิเศษจาก Quy Nhon University, Vietnam 
3) Mrs.Thi Thi Ahn  Nguyen 
4) Mrs.Cuc Thi Kim Ly 
5) Miss Quyen Thao Trinh 
6) Mr.Vien Vo  
นักศึกษาพิเศษจาก Savannakhet University, Laos 
7) Mr.Sunva Xaythanasy 
8) Mr.Youdhana Phomkhamma 
9) Ms.Chouy Nienvlit 

10) Ms.Southima Khamkhai 
11) Ms.Nalin Nammavong 
นักศึกษาพิเศษจาก Ho Chi Minh City University of Food, Vietnam 

12) Mr.Hiep Tan Dang 
ทั้งน้ี คณะวิทยาศาสตร์ขอยกเว้นการเรียกเก็บเงินค่าประกันอุบัติเหตุให้แก่นักศึกษา

ต่างชาติ เน่ืองจากมีช่วงเวลาในการเข้าศึกษาในระยะสั้น 
ในการน้ี กองบริการการศึกษาจึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา

ทั้งหมด และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ให้แก่นักศึกษาพิเศษ จํานวนทั้งสิ้น 187 ราย ตามท่ีวิทยาลัยนานาชาติ                
คณะวิทยาการจัดการ คณะมัณฑนศิลป์ และคณะวิทยาศาสตร์เสนอ ตามความในหมวด 3 และหมวด 4 ของ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2558  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ ทั้งน้ี ให้สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษารายงานข้อมูลการดําเนิน
โครงการ Silpakorn Summer School 2018 ในส่วนของจํานวนผู้เข้าร่วมโครงการของแต่ละประเทศ คณะวิชา
ที่เข้าร่วมโครงการ และรายวิชาที่ลงทะเบียน เพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี  2.6 โครงการรับนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2561 โครงการรับตรงเข้าศึกษา
ต่อในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี) 
โดยความร่วมมือระหว่างคณะศึกษาศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2561 และโครงการรับเข้าศึกษา
ต่อในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ โดยความร่วมมือ
ระหว่างคณะศึกษาศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ประจําปีการศึกษา 2561 (โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถ่ิน) 

 
สรุปเรื่อง 

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

ในการน้ี คณะศึกษาศาสตร์ประสงค์ดําเนินโครงการรับนักศึกษา จํานวน 3 โครงการ ดังน้ี 
1. โครงการรับนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ประจําปีการศึกษา 2561 จํานวน 15 คน 
2. โครงการรับตรงเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

(หลักสูตร 5 ปี) โดยความร่วมมือระหว่างคณะศึกษาศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ประจําปีการศึกษา 2561 จํานวน 10 คน 

3. โครงการรับเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ โดยความ
ร่วมมือระหว่างคณะศึกษาศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2561 
(โครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น) จํานวน 3 คน 

ทั้งน้ี คณะศึกษาศาสตร์ได้กําหนดรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาไว้ใน
โครงการแล้ว ซึ่งกองนิติการได้ตรวจสอบค่าใช้จ่ายในส่วนของอัตราค่าตอบแทนแล้วมีความเห็นว่า อัตรา
ค่าตอบแทนต่างๆ ของโครงการไม่เกินอัตราที่กําหนดไว้ตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการเบิก
จ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2557 ข้อ 23 ซึ่งโครงการดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดี
โดยความเห็นชอบของที่ประชุม ก.บ.ม. 

อน่ึง โครงการดังกล่าวได้ผ่านการเวียนขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ และให้นําเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติโครงการต่อไป 
 ทั้งน้ี ประธานได้มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยรับผิดชอบด้านการแนะแนว
การศึกษาต่อโดยการให้ข้อมูลของคณะวิชากับนักเรียนโรงเรียนต่างๆ  
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ระเบียบวาระท่ี  2.7 การจัดทําข้อมูลหลักสูตรเข้าสู่ระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตร 
ระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO) 

 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันพุธที่ 11 เมษายน 2561 
ได้ให้ความเห็นชอบการปรับเปลี่ยนวิธีการรับทราบการอนุมั ติหรือการให้ความเห็นชอบหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษาจากสภาสถาบันอุดมศึกษา โดยยกเลิกการนําส่งเอกสารหลักสูตร เปลี่ยนเป็นให้
สถาบันอุดมศึกษานําส่งข้อมูลหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติจากสภาสถาบันอุดมศึกษาผ่านระบบพิจารณาความ
สอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO) โดยมีกําหนดเริ่มดําเนินการ
ต้ังแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป น้ัน 

ในการน้ี  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ส่งคืนหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
จํานวน 24 หลักสูตร เ พ่ือจัดทําข้อมูลหลักสูตรเข้าสู่ ระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO) 

 ทั้งน้ี สกอ. ได้ขอความร่วมมือจากสถาบันอุดมศึกษาในการรายงานผลการประเมินตนเอง  
ตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร องค์ประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน ไปยัง สกอ. ทุกสิ้น             
ปีการศึกษา ซึ่งจะดําเนินการตามผลการประเมินฯ ดังน้ี 

1. หลักสูตรใหม่ที่มีผลการประเมินตนเอง “ผ่าน” ตามองค์ประกอบท่ี 1 เป็นเวลา 2             
ปีการศึกษา จะได้รับการแจ้งรายช่ือหลักสูตรไปยังสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) และ
สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) พิจารณารับรองคุณวุฒิผู้สําเร็จ
การศึกษาและกําหนดอัตราเงินเดือน  

2. หลักสูตรใดที่มีผลการประเมิน “ไม่ผ่าน” ตามองค์ประกอบที่ 1 เป็นเวลา 2 ปีการศึกษา
ติดต่อกัน สกอ.  จะแจ้งยกเลิกการรับรองคุณวุฒิการศึกษาและการกําหนดอัตราเงินเดือน ไปยังสํานักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) และสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (ก.ค.ศ.) โดยให้สิทธ์ิความคุ้มครองแก่นักศึกษาที่คงค้างในหลักสูตรน้ันๆ 

3. สกอ. จะเผยแพร่ข้อมูลหลักสูตรรวมทั้งผลการดําเนินการหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา
ต่อสาธารณชนเป็นประจําทุกปีอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาและเป็นการ
คุ้มครองผู้บริโภค 

รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพ่ิมเติมว่า ขณะน้ีอยู่
ระหว่างศึกษาข้อมูลเก่ียวกับการเข้าสู่ระบบ CHECO สําหรับคณะวิชาที่ไม่มี Username และ Password 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ และให้นําเสนอสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากรเพ่ือทราบต่อไป 
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ระเบียบวาระที่  3    เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน  
ระเบียบวาระท่ี  3.1 การแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการเลือกต้ังเพื่อให้ได้มาซ่ึงกรรมการกองทุน

สํารองเลี้ยงชีพฝ่ายลูกจ้าง สายวิชาการและสายสนับสนุน 
   
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 15/2561 เมื่อวันอังคารที่  
31 กรกฎาคม 2561 ได้มอบหมายให้สภาคณาจารย์และพนักงานดําเนินการเลือกต้ังเพ่ือให้ได้มาซึ่งกรรมการ
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพฝ่ายลูกจ้าง สายวิชาการ จํานวน 2 ราย และสายสนับสนุน จํานวน 2 ราย น้ัน 

ในการน้ี ประธานสภาคณาจารย์และพนักงานจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการ
ดําเนินการเลือกต้ังเพ่ือให้ได้มาซึ่งกรรมการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพฝ่ายลูกจ้าง สายวิชาการและสายสนับสนุน 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
  

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการเลือกต้ังเพ่ือให้ได้มา
ซึ่งกรรมการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพฝ่ายลูกจ้าง สายวิชาการและสายสนับสนุน โดยประกอบด้วยผู้ดํารงตําแหน่ง
ดังต่อไปน้ี 

1. เลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ 
2. รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ กรรมการ 
3. รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กรรมการ 
4. รองคณบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและกิจการพิเศษ คณะโบราณคดี กรรมการ 
5. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะมัณฑนศิลป์ กรรมการ 
6. รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน คณะอักษรศาสตร์ กรรมการ 
7. รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะศึกษาศาสตร์ กรรมการ 
8. รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 
9. รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะเภสัชศาสตร์ กรรมการ 

10. รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 
11. รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะดุริยางคศาสตร์ กรรมการ 
12. รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการ 
13. รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ คณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
14. รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ 
15. รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ กรรมการ 
16. เลขานุการสํานักหอสมุดกลาง กรรมการ 
17. เลขานุการศูนย์คอมพิวเตอร์ กรรมการ 
18. เลขานุการหอศิลป์ กรรมการ 
19. ผู้อํานวยการกองกลาง  กรรมการ 
20. หัวหน้างานการเจ้าหน้าที่ กองงานวิทยาเขต กรรมการ 
21. ผู้อํานวยการสํานักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี กรรมการ 
แล้วให้สภาคณาจารย์และพนักงานดําเนินการต่อไป 
 
 



 16

ระเบียบวาระที่  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 นายพิภู บุษบก นักเรียนทุนฯ เพื่อบรรจุเป็น

พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่ นายพิภู บุษบก นักเรียนทุนโครงการพัฒนากําลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

(ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย) ตามความต้องการของคณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาวิชา World History ณ Xiamen University 
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน น้ัน 

บัดน้ี นายพิภู บุษบก ได้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก ได้รับวุฒิ Doctor of History 
(World History) จาก Xiamen University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และมีผลการสอบคะแนน
ภาษาอังกฤษ TOEIC 650 คะแนน (เป็นไปตามมติที่ประชุม ก.บ.พ. ครั้งที่ 25/2558 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558 
กําหนดให้มีผลการสอบคะแนนภาษาอังกฤษ TOEIC ไม่ตํ่ากว่า 625 คะแนน) คณะฯ จึงประสงค์ขออนุมัติจ้าง            
นายพิภู บุษบก ด้วยวุฒิ Doctor of History (World History) จาก Xiamen University ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-25-1192 อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท          
สังกัดภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 ซึ่งเป็นวันที่รายงานตัวเข้า
ปฏิบัติงาน พร้อมทั้งขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังน้ี 
 1. คณบดีคณะอักษรศาสตร ์    ประธานกรรมการ 
 2. หัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร์  คณะอักษรศาสตร์ กรรมการ 
 3. รองศาสตราจารย์ ดร.ชุลีพร วิรุณหะ   กรรมการ 
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธีรา อภิญญาเวศพร  กรรมการ 
 5. นางสาวประภาพร  ถึกกวย    เลขานุการ 
 ทั้งน้ี  ที่ประชุม ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 
มีมติเป็นหลักการว่าในการบรรจุแต่งต้ังนักเรียนทุนรัฐบาลที่จัดสรรผ่านกระทรวงหรือกรมหรือหน่วยงานของรัฐ
ที่ให้ตามความต้องการของมหาวิทยาลัยศิลปากร ให้บรรจุแต่งต้ังนักเรียนทุนดังกล่าวเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
โดยให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิการศึกษาสูงสุดที่ได้รับ และให้มหาวิทยาลัยดําเนินการเพ่ือให้ ก.พ. ตีค่าวุฒิ
การศึกษาควบคู่กันไป 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จ้าง นายพิภู บุษบก นักเรียนทุนฯ เพ่ือบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-25-1192 อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท           
สังกัดภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 ซึ่งเป็นวันที่รายงานตัวเข้า
ปฏิบัติงาน พร้อมทั้งอนุมัติให้แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าวตาม
รายช่ือที่คณะฯ เสนอ ทั้งน้ี การจ้างครั้งแรกให้จ้างเป็นพนักงานประจําสถานภาพทดลองงาน มีระยะเวลาการ
จ้าง 1 ปี ต้ังแต่วันที่รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.2.2 คณะอักษรศาสตร์ขออนุมัติจ้าง นายศิบดี นพประเสริฐ เพื่อบรรจุเป็น

พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ 
 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีคณะอักษรศาสตร์มีกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่ง
เลขที่ 1-2-06-744 เดิมเป็นอัตราของ นายกฤติธี ศรีเกตุ ซึ่งได้รับอนุญาตให้ลาออกในวันที่ 1 กันยายน 2560 
น้ัน 

คณะฯ ได้ดําเนินการตามข้ันตอนแล้ว ผู้ได้รับการคัดเลือกคือ นายศิบดี นพประเสริฐ          
วุฒิรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมีผลการสอบคะแนน
ภาษาอังกฤษ CU-TEP 72 คะแนน (เป็นไปตามมติที่ประชุม ก.บ.พ. ครั้งที่ 25/2558 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558 
กําหนดให้มีผลการสอบคะแนนภาษาอังกฤษ CU-TEP ไม่ตํ่ากว่า 60 คะแนน) คณะฯ จึงประสงค์ขออนุมัติจ้าง                 
นายศิบดี นพประเสริฐ เพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาว ิทยาลัย  ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่                 
1-2-06-744  อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท สังกัดภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ พร้อมทั้ง          
ขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังน้ี 

1. คณบดีคณะอักษรศาสตร ์    ประธานกรรมการ 
2. หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์  กรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพลณัฐ ณัฐพัทธนันท์  กรรมการ 
4. อาจารย์นาตยา อยู่คง     กรรมการ 
5. นางสาวประภาพร ถึกกวย    เลขานุการ 

 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จ้าง นายศิบดี นพประเสริฐ เพ่ือบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-06-744 อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท           
สังกัดภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ ก.บ.ม. อนุมัติ แต่ไม่ก่อนวันรายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน 
พร้อมทั้งอนุมัติให้แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าวตามรายช่ือ           
ที่คณะฯ เสนอ ทั้งน้ี การจ้างคร้ังแรกให้จ้างเป็นพนักงานประจําสถานภาพทดลองงาน มีระยะเวลาการจ้าง 1 ปี 
ต้ังแต่วันที่รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน 
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ระเบียบวาระที่  4.1.3 การประเมินการปฏิบัติงาน 
ระเบยีบวาระที่  4.1.3.1 รายงานผลการประเมินทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 

2 ราย 
สรุปเรื่อง 

ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรได้มีคําสั่งบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยให้ทดลอง
ปฏิบัติงานในตําแหน่งเป็นเวลา 6 เดือน จํานวน 2 ราย คือ 

1. นางสาวปิยวรรณ เพลินจิตต์ วุฒิบริหารธุรกิจบัณฑิต โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ 
(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ดํารงตําแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ            
ตําแหน่งเลขที่ 2-3-04-470 อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท สังกัดงานบริการการศึกษา สํานักงาน
คณบดี คณะมัณฑนศิลป์ ต้ังแต่วันที่ 4 มกราคม 2561 

2. นางสาวจิราภรณ์ บ่อคําเกิด วุฒิบริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) เกียรตินิยมอันดับสอง 
จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ดํารงตําแหน่งนักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-23-774             
อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ต้ังแต่วันที่ 3 มกราคม 2561 
 บัดน้ี คณะกรรมการประเมินฯ ได้ดําเนินการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาว ิทยาล ัยดังกล่าวแล้ว เห็นว่าพนักงานมหาว ิทยาล ัย  ทั้ง 2 ราย เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ             
ความรับผิดชอบและความประพฤติเหมาะสม เห็นควรให้ปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าวต่อไป 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบรายงานผลการประเมินทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัย จํานวน 2 ราย และให้ปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าวต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.3.2 รายงานการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าภาควิชาภาษาปัจจุบัน

ตะวันออก คณะอักษรศาสตร์  
 (วาระลับ) 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.3.3 รายงานผลการประเมินเพื่ อ ย้ายและเปลี่ ยนเลขที่ ตํ าแหน่งพนักงาน

มหาวิทยาลัย ราย นางสาวพรศรี แหยมอุบล 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินเพ่ือย้ายและเปลี่ยนเลขท่ีตําแหน่ง 

นางสาวพรศรี แหยมอุบล พนักงานมหาวิทยาลัย จากตําแหน่งนักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขท่ี       
2-3-23-687 อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,470 บาท สังกัดคณะวิทยาการจัดการ เป็นตําแหน่งนักบริหารงาน
ทั่วไปปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-25-694 อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,470 บาท สังกัดคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร และให้นับระยะเวลาการปฏิบัติงานต่อเน่ืองกัน น้ัน 
 บัดนี้ คณะกรรมการประเมินฯ ได้ดําเนินการประเมินเพ่ือย้ายและเปลี่ยนเลขที่ตําแหน่ง 
พนักงานมหาวิทยาลัย ราย นางสาวพรศรี แหยมอุบล แล้ว เห็นควรให้ปฏิบัติงานในตําแหน่งนักบริหารงาน
ทั่วไปปฏิบัติการ สังกัดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และให้นับระยะเวลาการปฏิบัติงาน
ต่อเน่ืองกัน 
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 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบรายงานผลการประเมินเพ่ือย้ายและเปลี่ยนเลขที่
ตําแหน่ง พนักงานมหาวิทยาลัย ราย นางสาวพรศรี แหยมอุบล ตําแหน่งนักบริหารงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
ตําแหน่งเลขที่ 2-3-25-694 อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,470 บาท สังกัดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร และให้ปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าวต่อไป โดยให้นับระยะเวลาการปฏิบัติงานต่อเน่ืองกัน 
 
ระเบยีบวาระที่  4.1.4 การขอเปลี่ยน / เพิ่มเง่ือนไขการบรรจุ 
  ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.5 การพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ ชํานาญงาน ชํานาญงานพิเศษ ชํานาญการ 

ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษฯ 
  ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6 เรื่องอ่ืนๆ  
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.1 ขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานของผู้ มีความรู้

ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย จํานวน 11 ราย 
 

สรุปเรื่อง 
ด้วยคณะวิชาได้เสนอขอแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้มีความรู้

ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้มีความรู้ความสามารถ
พิเศษ ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561 จํานวน 11 ราย ดังน้ี 

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพมิพ์ จํานวน 4 ราย ได้แก่ 
 1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณอิทธิพล ต้ังโฉลก 
 2. ศาสตราจารย์เกียรติคุณวิชัย สิทธิรัตน์ 
 3. ศาสตราจารย์เกียรติคุณพิษณ ุศุภนิมิตร 
 4. ศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา  เถาทอง 

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ศาสตราจารย์เกียรติคณุอิทธิพล ต้ังโฉลก 
 1. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา   ประธานกรรมการ 
 คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
 2. หัวหน้าภาควิชาจิตรกรรม     กรรมการ 
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นาวิน เบียดกลาง (ภาควิชาจิตรกรรม)  กรรมการ 
 4. รองศาสตราจารย์สุธี คุณาวิชยานนท์ (ภาควิชาทฤษฎีศิลป์) กรรมการ 
 5. นางฆนรส เตชะประทีป     เลขานุการ 
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คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ศาสตราจารย์เกียรติคณุวิชยั สิทธิรัตน ์
 1. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา   ประธานกรรมการ 
 คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
 2. หัวหน้าภาควิชาประติมากรรม     กรรมการ 
 3. อาจารย์นภดล วิรุฬห์ชาตะพันธ์ (ภาควิชาประติมากรรม)  กรรมการ 
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย ปรัชญารัติกุล (ภาควิชาภาพพิมพ์) กรรมการ 
 5. นางฆนรส เตชะประทีป     เลขานุการ 

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ศาสตราจารย์เกียรติคณุพิษณุ ศุภนิมิตร 
 1. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา   ประธานกรรมการ 
 คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
 2. หัวหน้าภาควิชาภาพพิมพ์     กรรมการ 
 3. ศาสตราจารย์ถาวร โกอุดมวิทย์ (ภาควิชาภาพพิมพ์)  กรรมการ 
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นาวิน เบียดกลาง (ภาควิชาจิตรกรรม)  กรรมการ 
 5. นางฆนรส เตชะประทีป     เลขานุการ 

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ศาสตราจารย์เกียรติคณุปรชีา  เถาทอง 
 1. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา   ประธานกรรมการ 
 คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
 2. หัวหน้าภาควิชาศิลปไทย     กรรมการ 
 3. อาจารย์จินตนา เป่ียมศิริ (ภาควิชาศิลปไทย)   กรรมการ 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิเรก โลหะกุล (ภาควิชาประติมากรรม) กรรมการ 
 5. นางฆนรส เตชะประทีป     เลขานุการ 

 

คณะมัณฑนศิลป์ จํานวน 2 ราย ได้แก่  
 1. รองศาสตราจารย์สน  สีมาตรงั 
 2. รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์  ชมุนี 

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้ง 2 ราย ดังนี ้
  1. คณบดีคณะมณัฑนศิลป์     ประธานกรรมการ 
  2. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ      กรรมการ 
  3. ศาสตราจารย์เอกชาติ จันอุไรรัตน์ (ภาควิชาออกแบบตกแต่งภายใน) กรรมการ 
  4. นายศุภฤกษ์  ทับเสน      เลขานุการ 

 

คณะวิทยาศาสตร์ จํานวน 2 ราย ได้แก่  
  1. ศาสตราจารย์ ดร.เสริม จันทร์ฉาย 
  2. รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา หาญชูวงศ์   
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คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ศาสตราจารย์ ดร.เสริม จันทร์ฉาย 
 1. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์     ประธานกรรมการ 
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิสระ มะศิริ (หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์) กรรมการ 
 3. รองศาสตราจารย์ ดร.มนัส แซ่ด่าน (ภาควิชาฟิสิกส์)  กรรมการ 
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กรกช ช้ันจิรกุล (ภาควิชาชีววิทยา) กรรมการ 
 5. นายเกียรติ อุดมกาญจนานนท์     เลขานุการ 

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา หาญชูวงศ์  
 1. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์     ประธานกรรมการ 
 2. อาจารย์ ดร.วรกฤษณ์ ศุภพร (หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์) กรรมการ 
 3. รองศาสตราจารย์ ดร.สืบสกุล อยู่ยืนยง (ภาควิชาคณิตศาสตร์) กรรมการ 
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กรกช ช้ันจิรกุล (ภาควิชาชีววิทยา) กรรมการ 
 5. นายเกียรติ อุดมกาญจนานนท์     เลขานุการ 
 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  จํานวน 3 ราย ได้แก่  
 1. รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ กนกศิลปธรรม 
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทยา  หลิวเสรี 
 3. อาจารย์ ดร. อํานาจ สิทธัตตระกูล 

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ กนกศิลปธรรม 
 1. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ประธานกรรมการ 
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสิฐ ต้ังเคียงศิริสิน (คณะเภสัชศาสตร์) กรรมการ 
 3. หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล    กรรมการ 
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระนุช อินทะกันฑ์ (ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล) กรรมการ 
 5. นางพนิดา ตันติอํานวย      เลขานุการ 

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทยา หลิวเสรี 
 1. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ประธานกรรมการ 
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเชษฐ์ สมุหเสนีโต   กรรมการ 
  (ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร) 
 3. หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ    กรรมการ 
 4. รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ชนก จตุรพิรีย์   กรรมการ 
  (ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ) 
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษราภรณ์ งามปัญญา   กรรมการ 
  (ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ) 
 6. นางพนิดา ตันติอํานวย      เลขานุการ 
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คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน อาจารย์ ดร.อํานาจ สิทธัตตระกูล 
 1. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ประธานกรรมการ 
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทยา  หลิวเสรี    กรรมการ 
  (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกภาควิชาฯ) 
 3. หัวหน้าภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ   กรรมการ 
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ฉาย ทองป่ิน   กรรมการ 
  (ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ) 
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูนทรัพย์ ตรีภพนาถกูล   กรรมการ 
  (ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ) 
 6. นางพนิดา ตันติอํานวย      เลขานุการ 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ     ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้มี
ความรู้ ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย จํานวน 11 ราย ตามรายช่ือที่คณะฯ เสนอ 
 

ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.2 ขอปรับวุฒิและอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย 
 

สรุปเรื่อง 
ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้มีหนังสือมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ ศธ 6801/1229 ลงวันที่ 26 มีนาคม 

2561 และที่ ศธ 6803/0155 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ขอให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณา
คุณวุฒิของ นายปภังกร คงมั่นวัฒนา วุฒิ  Diplôme de Docteur Sciences de Gestion จาก Université de 
Perpignan สาธารณรัฐฝรั่งเศส  ว่าหากกรณีเป็นข้าราชการสมควรได้รับเงินเดือนในอันดับ และขั้นใด             
เพ่ือมหาวิทยาลัยจะได้นําไปใช้เป็นข้อมูลในการเทียบเคียงเงินเดือนสําหรับการปรับวุฒิและอัตราเงินเดือน
พนักงานมหาวิทยาลัย น้ัน  

บัดน้ี สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ลับ ที่ ศธ 0506(2)/7165 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 แจ้งให้มหาวิทยาลัยศิลปากรทราบว่า ได้พิจารณาแล้ว       
มีมติว่าคุณวุฒิของ นายปภังกร คงมั่นวัฒนา Diplôme de Docteur Sciences de Gestion จาก Université de 
Perpignan สาธารณรัฐฝรั่งเศส เป็นคุณวุฒิของต่างประเทศที่เทียบได้เท่ากับคุณวุฒิระดับปริญญาเอก ตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 ของกระทรวงศึกษาธิการ  

นอกจากน้ี ที่ประชุม ก.บ.พ. มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 10/2551 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2551    
ได้วางแนวปฏิบัติว่า การเสนอขอกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิของผู้ได้รับอนุญาตให้ลาศึกษา หรือผู้ที่ได้รับ
วุฒิก่อนบรรจุแต่งต้ัง จะต้องเสนอเร่ืองให้หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ของคณะหรือมหาวิทยาลัย ภายใน 60 วัน            
นับแต่วันรายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการ (กรณีได้รับวุฒิเพ่ิมขึ้นก่อนวันรายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการ) หรือ ภายใน 
60 วัน นับแต่วันที่สําเร็จการศึกษา (กรณีรายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการก่อนวันที่มีหลักฐานว่าสําเร็จการศึกษา) 
หากเสนอเรื่องขอกําหนดภายหลังเวลาดังกล่าวให้กําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิได้ไม่ก่อนวันที่หน่วยงาน          
การเจ้าหน้าที่ของคณะหรือมหาวิทยาลัยได้รับเรื่อง 
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เน่ืองจาก มหาวิทยาลัยได้มีคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 1082/2556 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 
2556 ที่ 734/2559 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2559 และที่ 880/2559 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 สั่งอนุญาตให้ 
นายปภังกร คงมั่นวัฒนา พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-3-26-232 สังกัดวิทยาลัย
นานาชาติ ลาศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว ณ Université de 
Perpignan สาธารณรัฐฝรั่งเศส มีกําหนด 3 ปี 11 เดือน 19 วัน ต้ังแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 ถึงวันที่         
30 กันยายน 2559 โดยออกเดินทางไปศึกษา ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส ต้ังแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2555 และ            
ที่ 944/2559 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2559 สั่งอนุญาตให้ นายปภังกร คงมั่นวัฒนา ซึ่งได้ศึกษาครบตามหลักสูตรและ
อยู่ระหว่างการจัดทําวิทยานิพนธ์ โดยได้เดินทางกลับถึงประเทศไทย เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2559 และรายงานตัว
กลับเข้าปฏิบัติงาน ณ วิทยาลัยนานาชาติ ต้ังแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 (เน่ืองจากวันที่ 5 มิถุนายน 2559          
- 14 กรกฎาคม 2559 อยู่ระหว่างการค้นคว้าข้อมูลประกอบการจัดทําวิทยานิพนธ์) และนายปภังกร คงมั่นวัฒนา 
ได้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก วุฒิ  Diplôme de Docteur Sciences de Gestion จาก Université de 
Perpignan สาธารณรัฐฝรั่งเศส ต้ังแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2560 

วิทยาลัยนานาชาติประสงค์ขออนุมัติให้ปรับวุฒิและอัตราเงินเดือน ราย นายปภังกร               
คงมั่นวัฒนา พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-3-26-232 สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ          
ซึ่งสําเร็จการศึกษาวุฒิ  Diplôme de Docteur Sciences de Gestion จาก Université de Perpignan 
สาธารณรัฐฝรั่งเศส เพ่ิมขึ้น ต้ังแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2560 โดยรายงานตัวเข้าปฏิบัติงานที่คณะฯ ต้ังแต่วันที่  
15 กรกฎาคม 2559 ได้ย่ืนเรื่องเพ่ือขอปรับเพ่ิมเงินเดือนตามวุฒิการศึกษาที่ได้รับสูงขึ้นเฉพาะกรณีวุฒิการศึกษา
ที่ตรงตามสายงาน โดยงานการเจ้าหน้าที่ของคณะฯ รับเรื่องเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2561 สมควรได้รับการปรับวุฒิ
และอัตราเงินเดือน จาก ตําแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท อัตราเงินเดือน เดือนละ 28,710 บาท เป็นตําแหน่ง
อาจารย์ วุฒิปริญญาเอก อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท ได้ต้ังแต่วันที่ 3 มกราคม 2561 ซึ่งเป็นวันที่          
งานการเจ้าหน้าที่ของคณะฯ รับเรื่อง (เน่ืองจากย่ืนเรื่องเกินกว่า 60 วัน นับแต่วันที่สําเร็จการศึกษา) 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ     ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้ปรับวุฒิและอัตราเงินเดือน ราย นายปภังกร คงมั่นวัฒนา 
พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-3-26-232 สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ จาก วุฒิปริญญาโท 
อัตราเงินเดือน เดือนละ 28,710 บาท เป็น วุฒิปริญญาเอก อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท ได้ต้ังแต่วันที่  
3 มกราคม 2561 ซึ่งเป็นวันที่งานการเจ้าหน้าที่ของคณะฯ รับเร่ือง (เน่ืองจากย่ืนเร่ืองเกินกว่า 60 วัน นับแต่
วันที่สําเร็จการศึกษา) 
 

ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.3 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 
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และสําหรับข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายบริหารและปฏิบัติงานทั่วไป                
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. นายระชานนท์ ทวีผล พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่             

1-3-23-708 อัตราเงินเดือน เดือนละ 34,630 บาท สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ได้รับอนุญาตให้ลาศึกษา       
นอกเวลาราชการในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาธุรกิจโรงแรมและที่พัก ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีกําหนด   
4 ปี 1 วัน ต้ังแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2557 ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2561 และได้สําเร็จการศึกษาระดับ        
ปริญญาเอก วุฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการ) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ต้ังแต่วันที่ 14 มีนาคม 2561 
โดยให้มีผลต้ังแต่วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ซึ่งเป็นวันที่วันที่งานการเจ้าหน้าที่ของคณะฯ รับเรื่อง เน่ืองจาก 
ย่ืนเรื่องเกินกว่า 60 วัน นับแต่ที่สําเร็จการศึกษา (อัตราเงินเดือน เดือนละ 34,630 บาท เกินกว่าอัตรา         
การบรรจุคุณวุฒิปริญญาเอก) 

2. นางสาวชลลดา เจริญลาภ พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งนักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ 
ตําแหน่งเลขที่ 2-2-16-688 อัตราเงินเดือน เดือนละ 25,920 บาท สังกัดงานตําแหน่งทางวิชาการ           
กองการเจ้าหน้าที่ สํานักงานอธิการบดี ได้รับอนุญาตให้ลาศึกษาต่อนอกเวลาราชการในระดับปริญญาโท 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยสยาม ต้ังแต่วันที่ 21 มีนาคม 2558 ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2560 
และได้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท วุฒิรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยสยาม         
ต้ังแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2561 โดยย่ืนเรื่องเสนองานการเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรับเรื่อง วันที่ 25 กรกฎาคม 
2561 ทั้งน้ี มีผลต้ังแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2561 ซึ่งเป็นวันที่สําเร็จการศึกษา (เน่ืองจากอัตราเงินเดือน เดือนละ 
25,920 บาท เกินกว่าอัตราการบรรจุคุณวุฒิปริญญาโท) 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ     ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้เพ่ิมวุฒิการศึกษาไว้ในทะเบียนประวัติพนักงาน
มหาวิทยาลัย จํานวน 2 ราย  ตามท่ีเสนอ 
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ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.4 รายงานผลความก้าวหน้าของการไปปฏิบั ติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้         
ทางวิชาการ ของ รองศาสตราจารย์ลาวัลย์ ศรีพงษ์ 

 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยอนุมัติให้ รองศาสตราจารย์ลาวัลย์ ศรีพงษ์ สังกัดภาควิชาเภสัชเคมี           
คณะเภสัชศาสตร์ ลาไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการเพ่ือเขียนหนังสือ เรื่อง การวิเคราะห์           
หาปริมาณนํ้าในเภสัชภัณฑ์ โดยมีกําหนด 1 ปี ต้ังแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 น้ัน   

ในการนี้ รองศาสตราจารย์ลาวัลย์ ศรีพงษ์ ได้ส่งรายงานผลความก้าวหน้าของการ               
ไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ ครั้งที่ 4 แล้ว ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561   
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ     ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบรายงานผลความก้าวหน้าของการไปปฏิบัติงานเพ่ือ
เพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ ของ รองศาสตราจารย์ลาวัลย์ ศรีพงษ์ สังกัดภาควิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ 
 

ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.5 รายงานผลความก้าวหน้าของการไปปฏิบั ติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้         
ทางวิชาการ ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษบา เผ่าทองจีน 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่มหาวิทยาลัยอนุมัติให้ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษบา  เผ่าทองจีน สังกัดภาควิชา          
ชีวเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ ไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการเพ่ือเขียนตํารา เรื่อง “ระบบ
ทางเดินอาหาร” โดยมีกําหนดระยะเวลา 1 ปี ต้ังแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 น้ัน 

ในการน้ี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษบา  เผ่าทองจีน ได้ส่งรายงานผลความก้าวหน้าของการ       
ไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ ครั้งที่ 3 ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจํา         
คณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ     ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบรายงานผลความก้าวหน้าของการไปปฏิบัติงานเพ่ือ
เพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษบา เผ่าทองจีน สังกัดภาควิชาชีวเภสัชศาสตร์              
คณะเภสัชศาสตร์ 
 

ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.6 คณะอักษรศาสตร์ขออนุมัติขยายเวลาลาศึกษาต่อ ราย นางสาวศากุน ภักดีคํา 
ตําแหน่งอาจารย์ เป็นกรณีพิเศษ 

 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้อนุญาตให้ นางสาวศากุน ภักดีคํา พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ 
ตําแหน่งเลขที่ 1-2-06-304 สังกัดภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ ลาศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาวิชา          
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จีนวิทยา (Sinology) เน้นด้านปรัชญาจีน (Chinese Philosophy) ณ Hamburg University ประเทศสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี ด้วยทุนองค์การ DAAD (German Academic Exchange Service) ทุนประเภท 2        
ต้ังแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2553 - 30 มิถุนายน 2557 และด้วยทุนส่วนตัว ต้ังแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 -            
31 มีนาคม 2561 รวมระยะเวลาศึกษาทั้งสิ้น 7 ปี 9 เดือน 27 วัน น้ัน 
  คณะฯ จึงประสงค์ขออนุมัติให้ นางสาวศากุน ภักดีคํา ขยายเวลาลาศึกษาต่อในระดับ           
ปริญญาเอก สาขาวิชาเดิม ด้วยทุนส่วนตัว มีกําหนด 9 เดือน ต้ังแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึงวันที่              
31 ธันวาคม 2561 โดยไม่ได้รับเงินเดือน เป็นกรณีพิเศษ แต่เน่ืองจากตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วย
หลักเกณฑ์การให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน และปฏิบัติการวิจัย พ.ศ. 2550 ข้อ 9           
วรรคหนึ่ง กําหนดว่า “พนักงานที่ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาหรือฝึกอบรมด้วยทุนใดๆ หากประสงค์จะอยู่ศึกษา
หรือฝึกอบรมต่อด้วยทุนเดิม ทุนอ่ืนๆ หรือทุนส่วนตัว หลังจากครบกําหนดที่ได้รับอนุมัติแล้ว ให้ย่ืนคําขอ             
พร้อมด้วยหลักฐานเกี่ยวกับผลการศึกษาหรือฝึกอบรมที่ผ่านมาแล้ว และคําช้ีแจงเหตุผลความจําเป็นที่จะต้อง
อยู่ศึกษาหรือฝึกอบรมต่ออีก โดยปกติไม่น้อยกว่า 60 วัน ก่อนครบกําหนดเวลาที่ได้รับอนุมัติไว้เดิม เมื่อผู้       
มีอํานาจตาม ข้อ 6 อนุมัติแล้ว จึงจะอยู่ศึกษาหรือฝึกอบรมต่อได้ตามระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติน้ัน” ซึ่งที่ประชุม 
ก.บ.พ. ครั้งที่ 16/2548 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2548 ได้มีมติอนุมัติเป็นหลักการว่าการขยายเวลาศึกษาต่อ          
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศของพนักงานมหาวิทยาลัยสามารถขยายได้ไม่เกิน 6 เดือน เว้นแต่มีเหตุผล
ความจําเป็นให้พิจารณาเป็นรายๆ ไป 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ     ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้ นางสาวศากุน ภักดีคํา ขยายเวลาลาศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาเอก สาขาวิชาเดิม ด้วยทุนส่วนตัว มีกําหนด 9 เดือน ต้ังแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 
2561 โดยไม่ได้รับเงินเดือน เป็นกรณีพิเศษ 
 

ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.7 คณะวิทยาการจัดการขออนุมัติจ่ายค่าประสบการณ์โดยไม่รวมเข้าใน         
ฐานเงินเดือนแก่พนักงานมหาวิทยาลัย ราย นายธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร 

 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้มีคําสั่งบรรจุแต่งต้ัง นายธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร เป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-3-23-139 อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท สังกัด         
คณะวิทยาการจัดการ ต้ังแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 น้ัน  

คณะวิทยาการจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่า นายธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร เป็นผู้มี
ประสบการณ์การทํางานซึ่งเป็นประโยชน์และตรงกับความต้องการของคณะฯ โดยเคยมีประสบการณ์           
การทํางาน ดังน้ี 

- เคยปฏิบัติงานในตําแหน่งอาจารย์ และกรรมการบริหารหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ต้ังแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2551 - 28 กุมภาพันธ์ 2553 

- เคยปฏิบัติงานในตําแหน่งรองศาสตราจารย์ สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ต้ังแต่วันที่ 3 มีนาคม 2553 - 31 ธันวาคม 2559 

- เคยปฏิบัติงานในตําแหน่งรองศาสตราจารย์ สังกัดสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ต้ังแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 - 30 เมษายน 2561 
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รวมเป็นระยะเวลาที่สามารถนับได้และไม่ซ้อนกันเพ่ือปรับค่าประสบการณ์ทั้งสิ้น 9 ปี            
2 เดือน 11 วัน  

คณะฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ได้รับค่าประสบการณ์โดยไม่รวมเข้าในฐานเงินเดือน        
เดือนละ 9,000 บาท ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 ซึ่งเป็นวันที่รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน 

โดยที่ประชุม ก.บ.พ. มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 5/2548 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2548           
ครั้งที่ 9/2551 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2551 ครั้งที่ 10/2551 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2551 ครั้งที่ 15/2558 
เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558 และคร้ังที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 มีมติอนุมัติหลักเกณฑ์การบรรจุ
พนักงานมหาวิทยาลัยผู้มีประสบการณ์การทํางาน โดยให้คณะ/หน่วยงานหรือเทียบเท่า เป็นผู้พิจารณา             
ให้ความ เห็นชอบในการกํ าหนดเ งินค่ าประสบการณ์  ส่ วนจํ านวนเ งินที่ ใ ช้ ในการ จ่าย เ ป็น เ งิน                 
ค่าประสบการณ์ให้ใช้จากเงินรายได้และหรือเงินโครงการพิเศษของคณะ/หน่วยงานหรือเทียบเท่า ทั้งน้ี  
ที่ประชุมวางแนวปฏิบัติว่าหากคณะวิชา/หน่วยงานประสงค์ให้จ่ายค่าประสบการณ์ ให้ดําเนินการเสนอ              
ขออนุมัติต่อ ก.บ.พ. อย่างช้าไม่เกิน 30 วัน หลังจากวันที่ ก.บ.พ. มีมติอนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยผู้น้ันผ่าน 
การประเมินทดลองปฏิบัติงานแล้วและนําเสนอที่ประชุม ก.บ.พ. พิจารณา อน่ึง ให้คณะวิชา/หน่วยงาน                 
ที่ประสงค์เสนอขออนุมัติจ่ายค่าประสบการณ์จัดส่งประกาศของคณะวิชา/หน่วยงาน เก่ียวกับหลักเกณฑ์         
การจ่ายค่าประสบการณ์ให้มหาวิทยาลัยเพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาต่อไปด้วย 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ     ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จ่ายค่าประสบการณ์แก่พนักงานมหาวิทยาลัย ราย          
นายธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร โดยไม่รวมเข้าในฐานเงินเดือน เดือนละ 9,000 บาท ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่                
2 กรกฎาคม 2561 ซึ่งเป็นวันที่รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน 
 

ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.8 รายงานผลความก้าวหน้าของการไปปฏิบั ติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้           
ทางวิชาการ ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กังวล คัชชิมา 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่มหาวิทยาลัยอนุมั ติให้ ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร . กังวล คัชชิมา สังกัดภาควิชา          
ภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี  ลาไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการเพ่ือเขียนตํารา                 
เรื่อง ประวัติศาสตร์กัมพูชาจากศิลาจารึก โดยมีกําหนด 1 ปี ต้ังแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่               
31 พฤษภาคม 2561 น้ัน   

ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กังวล คัชชิมา ได้ส่งรายงานผลความก้าวหน้าของการไป
ปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 และคร้ังที่ 4 แล้ว และขอขยายเวลาการส่ง
รายงานฉบับสมบูรณ์ จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจํา 
คณะโบราณคดี ครั้งที่ 13/2561 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2561   
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มติ     ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบรายงานผลความก้าวหน้าของการไปปฏิบัติงาน         
เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กังวล คัชชิมา สังกัดภาควิชาภาษาตะวันออก  
คณะโบราณคดี และขอขยายเวลาการส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2561 
 

ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.9 รายงานผลความก้าวหน้าของการไปปฏิบัติงานเพื่อเขียนตําราทางวิชาการ                
ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อินทิรา นาควัชระ 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่มหาวิทยาลัยอนุมั ติให้ ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ อินทิรา นาควัชระ สังกัดภาควิชา          
ออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะมัณฑนศิลป์ ลาไปปฏิบัติงานเพ่ือเขียนตําราทางวิชาการด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
ช่ือตํารา “การออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์กระดาษแข็งแบบพับได้” โดยมีกําหนด 1 ปี ต้ังแต่วันที่            
15 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 14 มกราคม 2562 น้ัน   

ในการน้ี ผู้ช่วยศาสตราจารย์อินทิรา นาควัชระ ได้ส่งรายงานผลความก้าวหน้าของการไป
ปฏิบัติงานเพ่ือเขียนตําราทางวิชาการ ครั้งที่ 2 แล้ว ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะมัณฑนศิลป์ ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ     ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบรายงานผลความก้าวหน้าของการไปปฏิบัติงานเพ่ือเขียน
ตําราทางวิชาการ ของ ผู้ ช่วยศาสตราจารย์อินทิรา นาควัชระ สังกัดภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์               
คณะมัณฑนศิลป์ 
 

ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.10 การรายงานภาระงานและผลงานทางวิชาการของผู้ดํารงตําแหน่งอาจารย์                
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ประจําปี พ.ศ. 2560 
(ครั้งที่ 2) 

 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่              
3 เมษายน 2561 ได้พิจารณารายงานสรุปผลการรายงานภาระงานและผลงานทางวิชาการของผู้ดํารงตําแหน่ง
อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ประจําปี พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 1) ของแต่ละ
คณะวิชา จํานวน 10 คณะวิชาแล้ว มีมติดังน้ี  

1. ให้คณะวิชาที่ยังไม่รายงานผลภาระงานข้ันตํ่าและผลงานทางวิชาการเร่งดําเนินการรายงาน
ผลการดําเนินงานดังกล่าวมายังมหาวิทยาลัย 

2. สําหรับคณะวิชาที่รายงานผลภาระงานขั้นตํ่า กรณีแจ้งไม่ครบตามจํานวนผู้ดํารงตําแหน่ง
อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ในคณะวิชา และไม่ได้ระบุว่าผ่านหรือไม่ผ่าน 
ภาระงานขั้นตํ่า โดยขอให้คณะวิชาช้ีแจงเหตุผลในกรณีที่มีผู้ไม่ผ่านภาระงานข้ันตํ่า เช่น เป็นผู้ดํารงตําแหน่ง
ผู้บริหารหรือผู้ทํางานบริหาร ซึ่งใช้ภาระงานด้านบริหารเทียบกับภาระงานขั้นตํ่าและผลงานทางวิชาการ หรือ
กรณีที่คณาจารย์มีระยะเวลาการปฏิบัติงานในตําแหน่งคณาจารย์ไม่ครบตามที่กําหนด 
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3. ให้คณะวิชาติดตามการปฏิบัติงาน ภาระงาน และผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ใน
สังกัด พร้อมทั้งเขียนรายงานเหตุผลที่คณาจารย์มีภาระงานข้ันตํ่าและผลงานทางวิชาการไม่ผ่านตามหลักเกณฑ์
ที่กําหนด 

บัดน้ี คณะวิชาได้ทบทวนและรายงานภาระงานและผลงานทางวิชาการของผู้ดํารงตําแหน่ง
อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ประจําปี พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 2) มาเรียบร้อย
แล้ว จํานวน 14 คณะวิชา 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ     ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้นําไปพิจารณาในการประชุมคราวต่อไป โดยให้ทํารายงาน
สําหรับผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ภาระงานข้ันตํ่าเป็นรายบุคคล พร้อมด้วยเหตุผล ทั้งน้ี ที่ประชุมมีมติให้แต่งต้ัง
คณะทํางานประกอบด้วย 
 1. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร    ประธานคณะทํางาน 
 2. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย    คณะทํางาน 
 3. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์    คณะทํางาน 
 4. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์    คณะทํางาน 
 5. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะทํางาน 
 6. คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ    คณะทํางาน 
 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดิเรกฤทธ์ิ  บัวเวช  คณะทํางาน 

โดยให้มีหน้าที่พิจารณารายละเอียดของผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ตามภาระงานขั้นตํ่าดังกล่าว และให้
เสนอแนวทางการดําเนินการเพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับด้วย 

 
ระเบยีบวาระที่  4.2 แผนและการติดตามผลการดําเนินงานตามแผน 
ระเบียบวาระท่ี  4.2.1 แผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 และรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีงบประมาณ          
พ.ศ. 2560 

 
สรุปเรื่อง 

ด้วยมหาวิทยาลัยได้จัดทําแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจําปีงบประมาณ           
พ.ศ. 2561 โดยวิเคราะห์จากข้อมูลพ้ืนฐานและข้อมูลเชิงประจักษ์ด้านบุคลากร และจากผลการดําเนินงาน          
ตามแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และได้ดําเนินการปรับกลยุทธ์
และตัวช้ีวัดของแผนให้สอดคล้องตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564  
และแผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ือผลักดันการดําเนินงาน          
ให้บรรลุตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัย โดยแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ประกอบด้วย 5 ยุทธ์ศาสตร์ 8 เป้าประสงค์ และ 17 กลยุทธ์ 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มติ     ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และเห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ทั้งน้ี ให้แจ้งคณะวิชา/หน่วยงาน เพ่ือ
ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานทุกระดับต่อไป 
 
ระเบยีบวาระที่  4.3 ข้อบังคับ / ระเบียบ / ประกาศ 
ระเบียบวาระท่ี  4.3.1 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา  

พ.ศ. .... 
 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีได้มีการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยมหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงจาก
การเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่เป็นส่วนราชการไปเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการแต่อยู่ในกํากับ
ของรัฐ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 น้ัน 

เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 กองนิติการจึงเสนอ         
ที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. .... พร้อมน้ี
ได้แนบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยระบบและกลไกในการดําเนินการหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2561 ซึ่งมีความสอดคล้องเกี่ยวเนื่องกันเพ่ือประกอบการพิจารณา โดยผ่านความเห็นชอบจากท่ีประชุม
สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบในหลักการของ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ศิลปากรว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. .... โดยให้ปรับแก้ไข (ร่าง) ข้อบังคับดังกล่าว ดังน้ี 

1. ให้ตัดในส่วนของคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาตามข้อ 6-10 ออกทั้งหมด
เน่ืองจากมหาวิทยาลัยมีส่วนงานที่ทําหน้าที่ต่างๆ เช่นเดียวกับหน้าที่ของคณะกรรมการที่ระบุใน (ร่าง) 
ข้อบังคับดังกล่าวอยู่แล้ว  

2. เพ่ิมข้อมูลหลักเกณฑ์/แนวทางตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
3. ให้เพ่ิมข้อความให้ครอบคลุมอํานาจหน้าที่ของอธิการบดีในการออกระเบียบ/ประกาศที่

เก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษา โดยความเห็นชอบของสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือให้เป็นไป
ตามข้อบังคับดังกล่าว 

ก่อนนําเสนอคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองข้อกฎหมายเพ่ือการปรับเปลี่ยนสถานะของ
มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ เก่ียวกับด้านวิชาการและวิจัย และสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
ต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี  4.4 โครงสร้างส่วนงานและหน่วยงานภายใน 
ระเบยีบวาระที่  4.4.1 การแบ่งหน่วยงานภายในและหน่วยงานย่อยของวิทยาลัยนานาชาติ 
 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 14/2561 เมื่อวันอังคารที่ 
17 กรกฎาคม 2561 ได้เห็นชอบให้คณะวิชา/ส่วนงานดําเนินการกรอกข้อมูลตามแบบคําขอเสนอรูปแบบการ
บริหารวิชาการของคณะ แล้วส่งไปยังมหาวิทยาลัยภายในวันที่ 27 สิงหาคม 2561 (6 สัปดาห์) น้ัน 

ในการน้ี วิทยาลัยนานาชาติจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาการแบ่งหน่วยงานภายในและ
หน่วยงานย่อยของวิทยาลัยนานาชาติ โดยการบริหารวิชาการของคณะให้คงไว้ตามสถานะเดิม โดยบริหาร
วิชาการในลักษณะหลักสูตร ส่วนการแบ่งหน่วยงานภายในให้แบ่งเป็นสํานักงานคณบดีและแบ่งหน่วยงานย่อย
เป็น 2 งาน ได้แก่ 

1. งานบริหารงานทั่วไป 
2. งานบริการการศึกษาและพัฒนานักศึกษา 
ทั้งน้ี วิทยาลัยนานาชาติประสงค์ขอจัดต้ังคณะโดยมีพ้ืนที่อยู่ที่อาคาร กสท. โทรคมนาคม  

บางรัก กทม. 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบให้วิทยาลัยนานาชาติบริหารวิชาการใน
ลักษณะหลักสูตรและให้แบ่งหน่วยงานภายในและหน่วยงานย่อยตามท่ีเสนอ โดยเห็นชอบให้วิทยาลัยนานาชาติ
ใช้พ้ืนที่การเรียนการสอนและการบริหารจัดการที่อาคาร กสท. โทรคมนาคม  บางรัก กทม. ตามท่ีเสนอ และ
ให้นําเสนอคณะกรรมการวิเคราะห์โครงสร้างส่วนงานและหน่วยงานพิจารณา ก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาต่อไป 
  
ระเบียบวาระท่ี  4.4.2 การแบ่งหน่วยงานภายในและหน่วยงานย่อยของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสื่อสาร 
 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 14/2561 เมื่อวันอังคารที่ 
17 กรกฎาคม 2561 ได้เห็นชอบให้คณะวิชา/ส่วนงานดําเนินการกรอกข้อมูลตามแบบคําขอเสนอรูปแบบการ
บริหารวิชาการของคณะ แล้วส่งไปยังมหาวิทยาลัยภายในวันที่ 27 สิงหาคม 2561 (6 สัปดาห์) น้ัน 

ในการน้ี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาการแบ่ง
หน่วยงานภายในและหน่วยงานย่อยของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยผ่านความเห็นชอบจาก
ที่ประชุมประจําคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 โดยการ
บริหารวิชาการของคณะให้คงไว้ตามสถานะเดิม โดยบริหารวิชาการในลักษณะหลักสูตร ส่วนการบริหารจัดการ
เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนให้คงไว้ตามสถานะเดิม ไม่แบ่งหน่วยงานภายในของคณะ 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการบริหารจัดการภายใต้คณะ โดยไม่แบ่ง
หน่วยงานภายในและหน่วยงานย่อยของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และให้นําเสนอ
คณะกรรมการวิเคราะห์โครงสร้างส่วนงานและหน่วยงานพิจารณา ก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
ต่อไป 
 
ระเบยีบวาระที่  4.4.3 การแบ่งหน่วยงานภายในและหน่วยงานย่อยของหอศลิป ์
 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 14/2561 เมื่อวันอังคารที่ 
17 กรกฎาคม 2561 ได้เห็นชอบให้คณะวิชา/ส่วนงานดําเนินการกรอกข้อมูลตามแบบคําขอเสนอรูปแบบการ
บริหารวิชาการของคณะ แล้วส่งไปยังมหาวิทยาลัยภายในวันที่ 27 สิงหาคม 2561 (6 สัปดาห์) น้ัน 

ในการนี้ หอศิลป์จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาการแบ่งหน่วยงานภายในและหน่วยงานย่อยของ
หอศิลป์ โดยขอแบ่งหน่วยงานภายในเป็นสํานักงานหอศิลป์ และแบ่งหน่วยงานย่อยออกเป็น 

1. ฝ่ายสนับสนุนงานบริหาร 
2. ฝ่ายนิทรรศการและกิจกรรมการศึกษา 
3. ศูนย์บริการศิลปะ 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว โดยผู้อํานวยการหอศิลป์ได้ช้ีแจงเพ่ิมเติมว่า หน่วยงานตามข้อ 1 
และข้อ 2 น้ัน มีฐานะเทียบเท่างาน ที่ประชุมจึงมีมติให้ความเห็นชอบในหลักการของการแบ่งหน่วยงานภายใน
และหน่วยงานย่อยของหอศิลป์ โดยให้หอศิลป์ปรับแก้ไข ดังน้ี 

1. จาก “ฝ่ายสนับสนุนงานบริหาร” เป็น “งานสนับสนุนงานบริหาร” และ 
 จาก “ฝ่ายนิทรรศการและกิจกรรมการศึกษา” เป็น “งานนิทรรศการและกิจกรรมการศึกษา” 
2. จาก “ศูนย์บริการศิลปะ” เป็น “สํานักงานบริการศิลปะ” พร้อมทั้งปรับแผนผังโครงสร้าง

องค์กรของสํานักงานบริการศิลปะให้เป็นหน่วยงานภายในเทียบเท่าสํานักงานหอศิลป์ 
 ก่อนนําเสนอคณะกรรมการวิเคราะห์โครงสร้างส่วนงานและหน่วยงาน และสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.4.4 การแบ่งหน่วยงานภายในและหน่วยงานย่อยของสํานักงานบริการวิชาการ

และการจัดการทรัพย์สิน 
 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 14/2561 เมื่อวันอังคารที่ 
17 กรกฎาคม 2561 ได้ให้ความเห็นชอบการแบ่งหน่วยงานภายในและหน่วยงานย่อยภายใต้สํานักงาน
อธิการบดี โดยให้สํานักงานบริการวิชาการและการจัดการทรัพย์สิน (เดิมคือสํานักบริการวิชาการ) เป็น
หน่วยงานที่มีลักษณะเฉพาะหรือเป็นความเช่ียวชาญเฉพาะภายใต้สํานักงานอธิการบดี ตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย ก่อนนําเสนอคณะกรรมการพิจารณานโยบายและการบริหารงานเพ่ือการปรับเปล่ียนสถานะของ
มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป น้ัน 
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ในการน้ี สํานักงานบริการวิชาการและการจัดการทรัพย์สินจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาการแบ่ง
หน่วยงานภายในและหน่วยงานย่อยของสํานักงานบริการวิชาการและการจัดการทรัพย์สิน  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติมอบหมายให้สํานักงานบริการวิชาการปรับแก้ไขโครงสร้าง
สํานักงานบริการวิชาการและการจัดการทรัพย์สิน (ใหม่) โดยให้แยกส่วนบริหารและส่วนภารกิจด้านบริการทาง
วิชาการให้ชัดเจน พร้อมทั้งให้เพ่ิมอํานาจหน้าที่ในการจัดการทรัพย์สินด้วย 
   
ระเบยีบวาระที่  4.5 การบริหารการเงินและทรพัย์สิน 
ระเบยีบวาระที่  4.5.1 รายงานผลการคํานวณต้นทนุต่อหน่วยต่อหลักสูตร ประจําปีการศึกษา 2560 
 
สรุปเรื่อง 

ด้วยกองคลังได้จัดทํารายงานผลการคํานวณต้นทุนต่อหน่วยต่อหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2560 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษา โดย
มหาวิทยาลัยมีค่าใช้จ่ายรวมประมาณทั้งสิ้น 2,889,157,756.57 บาท (สองพันแปดร้อยแปดสิบเก้าล้านหน่ึงแสน
ห้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยห้าสิบหกบาทห้าสิบเจ็ดสตางค์) โดยจําแนกเป็นประเภทค่าใช้จ่าย ดังน้ี  

1. การ ดํา เ นินการ เ ก่ี ยว กับ ด้านการ เ รี ยนการสอนที่ เ ปิ ดสอนหลั กสู ตร  จํ านวน 
2,438,077,447.41 บาท (สองพันสี่ร้อยสามสิบแปดล้านเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยสี่สิบเจ็ดบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์)  

2. ค่าใช้จ่ายด้านอ่ืนๆ (ด้านวิจัย ด้านบริการวิชาการ ด้านทํานุศิลปวัฒนธรรม ระดับปฐมวัย 
ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา) จํานวน 451,080,309.16 บาท (สี่ร้อยห้าสิบเอ็ดล้านแปดหมื่น          
สามร้อยเก้าบาทสิบหกสตางค์)  

ทั้งน้ี กองคลังได้ดําเนินการนําข้อมูลค่าใช้จ่ายต่างๆ ไปจัดทําการคํานวณต้นทุนต่อหน่วยต่อ
หลักสูตร โดยจําแนกตามคณะวิชา/หน่วยงาน   

อน่ึง คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรได้แจ้งในท่ีประชุมว่า ขอตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูลจํานวนหลักสูตรที่เปิดสอนของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร แล้วจะแจ้ง
ข้อมูลมายังมหาวิทยาลัยอีกคร้ัง 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบรายงานผลการคํานวณต้นทุนต่อหน่วยต่อ
หลักสูตร ประจําปีการศึกษา 2560 ตามที่กองคลังเสนอ  
  
ระเบยีบวาระที่  4.6 เรื่องอ่ืนๆ ตามท่ีอธิการบดีปรึกษา 
ระเบยีบวาระที่  4.6.1 การขอเช่าอาคารเพ่ือเปน็สถานท่ีฝึกปฏิบติัและฝึกซ้อมดนตรีนอกห้องเรียน 

อธิการบดีขอถอนเรื่อง 
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ระเบียบวาระท่ี  4.6.2 การเสนอชื่อผู้ทําคุณประโยชน์ ผู้มีอุปการคุณ และผู้ทําชื่อเสียงให้แก่
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรได้กําหนดจัดพิธีมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้ทําคุณประโยชน์          

ผู้มีอุปการคุณ และผู้ทําช่ือเสียงให้กับมหาวิทยาลัยศิลปากร ในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร     
ซึ่งในปีน้ีตรงกับวันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 น้ัน 

ในการน้ี เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการสรรหาบุคคลผู้ทํา
คุณประโยชน์ ผู้มีอุปการคุณ และผู้ทําช่ือเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการ
กลั่นกรองเพ่ือเสนอช่ือบุคคลผู้ทําคุณประโยชน์ ผู้มีอุปการคุณ และผู้ทําช่ือเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยศิลปากร  
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 และบันทึกเวียนขอความเห็นชอบเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561 ได้ให้ความ
เห็นชอบรายช่ือบุคคลและหน่วยงานที่คณะวิชา/หน่วยงานเสนอ ซึ่งมีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ในข้อ 6 ของ
ระเบียบดังกล่าว เพ่ือรับของที่ระลึกในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปี พ.ศ. 2561 จํานวน
ทั้งสิ้น 77 ราย ดังน้ี 

1. ผู้ทําคุณประโยชน์ ผู้มีอุปการคุณ จํานวน 63 ราย ดังน้ี 
(1) บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) 
(2) ธนาคารออมสิน 
(3) บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
(4) บริษัท ดิ เอ็กซ์เพิร์ท ไอซีที จํากัด 
(5) บริษัท เอสวีโอเอ จํากัด (มหาชน) 
(6) ธนาคารกสิกรไทย 
(7)  บริษัท กนกสิน เอ๊กซปอร์ต อิมปอร์ต จํากัด 
(8)  ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
(9)  คุณบุญชัย เบญจรงคกุล 

(10)   บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จํากัด 
(11)  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
(12)  ธนาคารไทยพาณิขย์ จํากัด (มหาชน) 
(13)  บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) 
(14)  บริษัท นํ้าตาลมิตรผล จํากัด 
(15)  มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ 
(16)  บริษัท สยามพิวรรธน์ จํากัด 
(17)  บริษัท ไอคอนสยาม จํากัด 
(18)  มูลนิธิสํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 
(19)  คุณสุจินดา ชุณหชาคร ประธานชมรมท่องเที่ยว จังหวัดนครปฐม 
(20)  บริษัท เอทู เทคโนโลยี จํากัด 
(21)  ภก.ผศ.ดร.สรายุทธ์ จันทร์มหเสถียร 
(22)  TIFFANY’S SHOW PATTAYA CO., LTD. 
(23)  บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จํากัด 
(24)  สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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(25)  มูลนิธิเอสซีจี  
(26)  โรงแรม อนันตรา สยาม กรุงเทพมหานคร 
(27)  กองทุนนิดา สุทัศน์ ณ อยุธยา เพ่ือการศึกษา ศิลปะ และดนตรี 
(28)  บริษัท สยามดนตรียามาฮ่า จํากัด 
(29)  บริษัท ธีระ มิวสิค จํากัด  
(30)  บริษัท จัมปาก้า มาร์เก็ตต้ิง จํากัด 
(31)  บริษัท สุวรรณ ราชพฤกษ์ ปาร์ค จํากัด 
(32)  The Japan Foundation 
(33)  บริษัท หาดทิพย์ จํากัด (มหาชน) 
(34)  บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จํากัด 
(35)  บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 
(36)  กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม 
(37)  โรงแรม ซี.เอส.ปัตตานี 
(38)  บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) 
(39)  นายรัฐการ ชวนะวิรัช 
(40)  Friedrich Naumann STIFTUNG มูลนิธิฟรีดริชเนามัน 
(41)  บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
(42)  นายดิสพล จันศิริ 
(43)  กองทุนศาสตราจารย์หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล 
(44)  มูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หน่ึง 
(45)  กองทุนการศึกษา "FOFYE" 
(46)  มูลนิธิป่อเต็กต๊ึง 
(47)  ทุนการศึกษาปริญญาตรีต่อเน่ืองเพ่ือนชุมชน 
(48)  ทุนการศึกษาปริญญาตรี บริษัท ไรมอนด์แลนด์ จํากัด (มหาชน) 
(49)  กองทุนองค์พระปฐมเจดีย์ 
(50)  กองทุนเพชรรัตน 
(51)  ทุนการศึกษามูลนิธิเอสซีจี 
(52)  ทุนการศึกษามูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย 
(53)  ทุนการศึกษา SHINSHOKAI 
(54)  มูลนิธิชิน โสภณพนิช 
(55)  ทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ 
(56)  ทุนการศึกษามูลนิธิทาคาฮาชิ 
(57)  บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จํากัด 
(58)  กองทุนรองศาสตราจารย์ลิขิต กาญจนาภรณ์ 
(59)  ทุนการศึกษาบริษัท ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จํากัด 
(60)  หอพักประดิษฐ์พร 
(61)  สถานีตํารวจภูธรชะอํา 
(62)  บริษัท สยาม ออเชิร์ด กรุ๊ป จํากัด 
(63)  บริษัท เพชรพลัง จํากัด  
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2. ผู้ทําช่ือเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 14 ราย ดังน้ี 
(1) รองศาสตราจารย์สมชาติ จึงสริิอารักษ์ 
(2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนิรุทธ์ สติมั่น 
(3) เภสัชกร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย สุทธะนันท์ 
(4) เภสัชกร ศาสตราจารย์ ดร.พรศักด์ิ ศรีอมรศักด์ิ 
(5) เภสัชกร รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรศักด์ิ โรจนราธา 
(6) เภสัชกรหญิง ศาสตราจารย์ ดร.ปราณีต โอปณะโสภิต 
(7) รองศาสตราจารย์ ดร.ประสพชัย พสุนนท ์
(8) อาจารย์ ดร.ชิษณุพงศ์ ศิริโชตินิศากร 
(9) อาจารย์จรูญศกัด์ิ ศรภักดี 

(10) นายสุวิทย์ ประวิงวงศ์ 
(11)  นายธรเดชา คําแพงนนท์ 
(12)  นายปรีดา บุญประสาน 
(13)  นายเสน่ห์ ลิ้มม่วงนิล 
(14)  นายอริศ กิริยา 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบรายช่ือบุคคลผู้ทําคุณประโยชน์ ผู้มีอุปการคุณ 
และผู้ทําช่ือเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยศิลปากรตามท่ีคณะวิชา/หน่วยงานเสนอ จํานวน 77 ราย เพ่ือรับของ              
ที่ระลึกในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากรในวันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 ตามท่ีกองกลางเสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.6.3 ผลการพิจารณามอบเครื่องหมายเกียรติคุณและของที่ระลึก ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม) 
 

สรุปเรื่อง 
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันอังคารที่ 

24 เมษายน 2561 และคร้ังที่ 14/2561 เมื่อวันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561 ได้ให้ความเห็นชอบการมอบ
เครื่องหมายเกียรติคุณและของที่ระลึก ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้แก่ข้าราชการ พนักงาน
มหาวิทยาลัย และลูกจ้างที่เกษียณอายุราชการ ลาออกจากราชการ หรือถึงแก่กรรม จํานวน 56 ราย และขอ
เพ่ิมเติมกรณีพิเศษ จํานวน 6 ราย น้ัน 

ในการน้ี กองกลางได้เสนอรายช่ือลูกจ้างประจําที่ถึงแก่กรรมเพ่ือเสนอขอเคร่ืองหมายเกียรติคุณ
และของที่ระลึก ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพ่ิมเติม) จํานวน 1 ราย ดังน้ี 

คณะวิทยาศาสตร์ 
1. นายสําราญ มะลิทอง ถึงแก่กรรม เมือ่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 
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ทั้งน้ี กองนิติการได้ตรวจสอบรายช่ือลูกจ้างประจําที่ถึงแก่กรรมดังกล่าวแล้ว ไม่ปรากฏรายช่ือ
ผู้ซึ่งเคยได้รับโทษทางวินัยระหว่างรับราชการท่ีมหาวิทยาลัยศิลปากร 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการมอบเครื่องหมายเกียรติคุณและของ             
ที่ระลึก ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพ่ิมเติม) จํานวน 1 ราย ตามท่ีกองกลางเสนอ 
 
 
เลิกประชุมเวลา 11.35 น. 
 
 
 

(นางสาวกันย์พินันท์  สิริปัญญาธร) 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 
 

 (นางสาวสิริวัลลิ์  พฤกษาอุดมชัย) 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 
 

(นางสาวเอมอร  ชีราวุฒธิพันธ์) 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 

 
 
รายงานการประชุมฉบับน้ี 
ได้รับรองโดยไม่มีการแก้ไข 
 


