
 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ครั้งท่ี 1/2561 

วันอังคารท่ี 9 มกราคม 2561 
ณ  ห้องประชุมนริศรานวุัดตวิงศ์ สํานักงานอธิการบด ี ตลิ่งชนั 

…………….……………….. 

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. ศ.ดร.พรศักด์ิ  ศรีอมรศักด์ิ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย กรรมการ 
6. รศ.ดร.ปานใจ   ธารทัศนวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ 
7. ศ.ญาณวิทย์   กุญแจทอง  คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ กรรมการ 
8. ผศ.ชวลิต ขาวเขียว ผู้รักษาการแทนคณบดีคณะโบราณคดี กรรมการ 
9. อ.ดร.ธนาทร  เจียรกุล คณบดีคณะมณัฑนศิลป์ กรรมการ 

10. ผศ.ดร.พีรพัฒน์ ยางกลาง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
11. ผศ.สมศักด์ิ ชาตินํ้าเพ็ชร คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ 
12. ผศ.ดร.สมพิศ   ขัตติยพิกุล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ กรรมการ 
13. อ.ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท ์ ผู้อํานวยการหอศิลป์ กรรมการ 
14. อ.ปัญจพล   เหล่าพูนพัฒน์  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กรรมการและเลขานุการ 
15. นางสาวอัปสร กิจเจริญค้า ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้มาประชุมผา่นระบบ VDO-Conference 
1. ผศ.ดร.ปาเจรา    พัฒนถาบุตร รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร ์ กรรมการ 
2. รศ.ดร.พิทักษ์ ศิริวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กรรมการ 
3. ผศ.ดร.วรางคณา นิพัทธ์สุขกิจ คณบดีคณะอักษรศาสตร ์ กรรมการ 
4. ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธ์ุ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กรรมการ 
5. ผศ.ดร.นรงค์  ฉิมพาล ี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 
6. รศ.ดร.ธนะเศรษฐ ์ ง้าวหิรัญพัฒน์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กรรมการ 
7. ผศ.ดร.นิติพงศ์ โสภณพงศ์พิพัฒน์ ผู้รักษาการแทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ 

  และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
8. อ.ดร.ภวพล คงชุม คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการ 
9. อ.ดร.โสภณ ผู้มีจรรยา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย กรรมการ 

 ผู้รักษาการแทนผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
10. ผศ.ฉัตรชัย  เผ่าทองจีน ผู้อํานวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ กรรมการ 
11. อ.ดร.คุณัตว์   พิธพรชัยกุล ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน กรรมการ 
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12. ผศ.ดร.ดิเรกฤทธ์ิ  บัวเวช ผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ กรรมการ 
13. นายกฤษดา   ไพรวรรณ์ ผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน กรรมการ 

ผู้เขา้ร่วมประชุม 
1. ผศ.ดร.กําไลทิพย์  ปัตตะพงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 
2. อ.นภดล  วิรุฬห์ชาตะพันธ์ ผู้ช่วยอธิการบดี วังท่าพระ 
3. อ.ดร.สุภาพ  เกิดแสง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 
4. รศ.ดร.อวยพร อภิรักษ์อร่ามวง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ 
5. นางอัจฉรา   ทองส่งโสม ผู้อํานวยการกองกลาง   
6. นางสุกัญญา   ต่อทรัพย์สิน ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่  
7. นายสหรัฐ   มณีจันทร ์ ผู้อํานวยการกองนิติการ 
8. นางสุมณฑา   เสรีวัตตนะ ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน 
9. นางสาวนลินรัตน์  ปัจฉิมพัทธพงษ์ หัวหน้างานการประชุม กองกลาง 

10. นางสาวธณิดา  มหาสวัสด์ิ ผู้รักษาการแทนหัวหน้างานบริหารงานบุคคล  
  กองการเจ้าหน้าที่  

11. นางมุจลินท์  สังข์จุ้ย หัวหน้างานนิติการ 3 กองนิติการ 

ผู้เขา้ร่วมประชุมผ่านระบบ VDO-Conference 
1. ผศ.สยุมพร  กาษรสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม 
2. ผศ.ดร.อนิรุทธ์  สติมั่น ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. รศ.ดร.ชัยสิทธ์ิ  ด่านกิตติกุล คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ติดราชการ 
2. อ.ดําริห์   บรรณวิทยกิจ คณบดีคณะดุริยางคศาสตร์ ติดราชการ 
3. ผศ.ดร.ศักดิพันธ์ ตันวิมลรัตน์ ผู้อํานวยการสํานักหอสมุดกลาง ติดราชการ 
4. อ.ดร.นิรุทธ์  วัฒโนภาส ผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ติดราชการ 

หมายเหตุ 
ระเบียบวาระที่ 4.6.3 รายงานผลความก้าวหน้าของการเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ ครั้งที่ 1 

ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษบา เผ่าทองจีน คณะเภสัชศาสตร์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัย เผ่าทองจีน ได้รับ
อนุญาตให้ออกจากห้องประชุม 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.  
เมื ่อกรรมการครบเป็นองค์ประชุมแล้ว  ประธานกล่าวเปิดประชุมและขอให้ที ่ประชุม

พิจารณาเรื่องต่างๆ ดังน้ี 
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ระเบยีบวาระที่  1    เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบยีบวาระที่ 1.1     รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร     

ครั้งที่ 25/2560 เม่ือวันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2560  
  

สรุปเรื่อง 
ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ศิลปากร ครั้งที่ 25/2560 เมื่อวันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2560  
  
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้แก้ไขรายงานการประชุมหน้า 3 ระเบียบวาระที่ 2.2 ข้อ 1 
ลําดับข้อย่อยที่ 1 จาก “...เน่ืองจากปัจจุบันมหาวิทยาลัยประสบปัญหาเรื่องห้องเรียนที่ไม่มีผู้เรียน” เป็น “...
เน่ืองจากปัจจุบันมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศประสบปัญหาเรื่องห้องเรียนที่ไม่มีผู้เรียน” 

แล้วรับรองรายงานการประชุมตามที่ได้แก้ไขแล้ว 
 

ระเบยีบวาระที่ 1.2     รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร     
ครั้งที่ 25/2560 เม่ือวันอังคารท่ี 26 ธันวาคม 2560 (วาระลับ) 

  

สรุปเรื่อง 
ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ศิลปากร ครั้งที่ 25/2560 เมื่อวันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2560 (วาระลับ) 
  
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบยีบวาระที่  2     เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
ระเบยีบวาระที่ 2.1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ 
 
สรุปเรื่อง 

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ จํานวน 3 เรื่อง ดังน้ี 
1. มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างเตรียมการจัดโครงการประชุมระดมความคิดเห็นของ             

สภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปี 2561 ระหว่างวันที่ 
23-24 มีนาคม 2561 ณ พ้ืนที่ส่วนขยายการจัดการศึกษา City Campus เมืองทองธานี โดยกําหนดหัวข้อ
เก่ียวกับการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นศูนย์กลางความเป็นเลิศในด้านต่างๆ (Excellent Center) ซึ่งจะเน้น
ด้านการจัดการท่องเท่ียว โดยมีคุณกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเท่ียวและ
กีฬาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์เก่ียวกับเรื่องดังกล่าว ทั้งน้ี มหาวิทยาลัยจะมีหนังสือแจ้งไปยังคณะวิชาเพ่ือให้
คณะวิชารวบรวมและนําเสนอการดําเนินการของคณะวิชาในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป  

2. มหาวิทยาลัยได้กําหนดจัดโครงการความร่วมมือด้านการอนุรักษ์ภาพวาดระหว่าง
มหาวิทยาลัยศิลปากรและ Institute of Conservation, University of Applied Arts, Vienna ระหว่างวันที่ 
12-16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นส่วนหน่ึงของการฉลอง
ความสัมพันธ์ครบรอบ 150 ปี ไทย-ออสเตรีย โดยความร่วมมือระหว่างสองสถาบันจะเริ่มจากการจัดอบรม   
เชิงปฏิบัติการเพ่ือให้ความรู้แก่บุคลากรของประเทศไทย โดย Institute of Conversation, University of 
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Applied Arts, Vienna จะส่งผู้เช่ียวชาญ จํานวน 2 ท่าน มาให้ความรู้แก่บุคลากรท่ีมหาวิทยาลัยศิลปากร
คัดเลือก และมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้สนับสนุนสถานที่ อุปกรณ์สารสนเทศ ภาพวาด และอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึก
ปฏิบัติ ทั้งน้ี มหาวิทยาลัยจะขอความร่วมมือไปยังคณะวิชา/หน่วยงานที่เก่ียวข้อง และแต่งต้ังคณะกรรมการ
ดําเนินงานต่อไป  

3. คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม กรมศิลปากร และศูนย์
มานุษยวิทยาสิรินธร ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานทําบุญเน่ืองในโอกาสครบรอบอายุ 80 ปี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ 
คุณหญิง ไขศรี ศรีอรุณ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม/อดีตนายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร/อดีต
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ในเดือนมกราคม 2561 ณ โรงละครแห่งชาติ โดยคณะโบราณคดี 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรได้จัดทําหนังสือเน่ืองในโอกาสดังกล่าวเพ่ือมอบให้กับ     
ผู้มาร่วมงาน 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ           
       
ระเบยีบวาระที่ 2.2 การสรปุข้อเทจ็จริงกรณีศาลปกครองสูงสดุมีคําสั่งไม่รบัคําฟ้องไว้พิจารณา              
  กรณีปฏิบัติผิดสัญญาตามสัญญารบัทนุอุดหนุนการศึกษา 
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่นายสิรณะ (สุที)  หริมเทพาธิป ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ได้จัดทําสัญญารับทุนอุดหนุน
การศึกษาโครงการผลิตและพัฒนาอาจารย์ ปีการศึกษา 2547 เพ่ือศึกษาระดับปริญญาโทที่จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นมหาวิทยาลัยต้นสังกัด โดยมีนางบัววัน  บุญเสมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 
เป็นผู้ค้ําประกัน ภายหลังคณะโบราณคดีได้มีบันทึกที่ 1073/2556 ลงวันที่ 9 กันยายน 2556 ขอยกเลิก
สัญญารับทุนดังกล่าว เน่ืองจากนายสิรณะ (สุที)  หริมเทพาธิป ขอลาออกจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่ง
ได้รับอนุมัติเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2551 จึงเป็นการยุติการศึกษาหรือเลิกสัญญาการศึกษาก่อนสําเร็จการศึกษา 
กรณีดังกล่าวเป็นการปฏิบัติผิดสัญญารับทุนอุดหนุนการศึกษา ต้องชดใช้เงินทุนที่ได้รับไประหว่างศึกษา
จํานวน 220,080 บาท พร้อมเบ้ียปรับจํานวนหน่ึงเท่า รวมเป็นเงินจํานวนทั้งสิ้น 440,160 บาท มหาวิทยาลัย
ได้มีหนังสือทวงถามไปยังนายสิรณะ (สุที)  หริมเทพาธิป และนางบัววัน  บุญเสมา ชําระหน้ี แต่ทั้งสองราย
เพิกเฉย น้ัน 

มหาวิทยาลัยศิลปากรในฐานะผู้รับมอบอํานาจจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) ได้ฟ้องต่อศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขดําที่ 1426/2558 และศาลปกครองกลางพิจารณาแล้ว     
เห็นว่า หากผู้ฟ้องคดีติดตามตรวจสอบผลการเรียนจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 หรือจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย      
ผู้ฟ้องคดีก็จะรู้หรือควรรู้ถึงเหตุที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 จึงประพฤติผิดสัญญาดังกล่าว ต้ังแต่วันที่พ้นกําหนด
ระยะเวลาศึกษาปริญญาโท 3 ปี ตามที่กําหนดไว้ในสัญญา หรืออย่างช้าที่สุดคือ วันที่ 1 เมษายน 2551 ซึ่ง
เป็นวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ได้รับอนุมัติให้ลาออก การที่มหาวิทยาลัยศิลปากรได้มีหนังสือ ที่ ศธ 0520/6217 ลง
วันที่ 16 ตุลาคม 2556 ถึงผู้อํานวยการสํานักงานการทะเบียน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพ่ือขอเอกสาร
เก่ียวกับผลการศึกษาตามสัญญารับทุนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 จึงไม่มีผลทําให้วันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุ
แห่งการฟ้องคดีน้ีเปลี่ยนแปลงไปแต่อย่างใด การท่ีผู้ฟ้องคดีได้ย่ืนฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง เมื่อวันที่ 11 
สิงหาคม 2558 จึงเป็นการย่ืนฟ้องเม่ือพ้นกําหนด 5 ปี นับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องดีตามมาตรา 
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51 แห่งพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม       
ศาลปกครองช้ันต้นมีคําสั่งไม่รับคําฟ้องน้ีไว้พิจารณาและให้จําหน่ายคดีออกจากสารบบ  

ต่อมาผู้ฟ้องคดีจึงได้ย่ืนอุทธรณ์คําสั่งของศาลปกครองช้ันต้นที่ไม่รับคําฟ้องไว้พิจารณา            
โดยศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่า การที่ผู้ฟ้องคดีได้ย่ืนฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง เมื่อพ้นกําหนดเวลา       
5 ปี นับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีแต่ไม่เกิน 10 ปี นับแต่วันที่มีเหตุแห่งการฟ้องคดีมาตรา 51 
แห่งพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ประกอบกับหากพิจารณา
คํ า นึงถึ งผล ท่ีจะเกิดขึ้ นจากการฟ้องคดีแล้ ว ไ ด้ เ งินกลับคืนมาซึ่ ง เ ป็น เ งินของแผ่นดิน  แต่ไม่ ไ ด้ 
หมายความว่าการฟ้องคดีทุกกรณีจะเป็นประโยชน์สาธารณะหรือประโยชน์ส่วนรวมโดยตรง เพราะมูลหน้ี 
พิพาทท่ีเรียกร้องให้ชําระเงินบางกรณีเป็นเรื่องเฉพาะราย เช่นด่ังกรณีสัญญารับทุนในคดีน้ี ข้ออ้างของผู้ฟ้อง
คดีจึงไม่เพียงพอที่จะถือได้ว่าคดีน้ีเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมอันจะเป็นข้อยกเว้นให้ศาลรับคําฟ้องไว้พิจารณาได้
แต่อย่างใด ข้อกล่าวอ้างของผู้ฟ้องคดีไม่อาจรับฟังได้  การที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคําสั่งไม่รับคําฟ้องคดีน้ีไว้
พิจารณาและให้จําหน่ายคดีออกจากสารบบ และให้คืนค่าธรรมเนียมศาลท้ังหมดแก่ผู้ฟ้องคดีน้ัน ศาลปกครอง
สูงสุดเห็นพ้องด้วย จึงมีคําสั่งยืนตามคําสั่งของศาลปกครองช้ันต้น 

 เมื่อศาลปกครองสูงสุดมีคําสั่งไม่รับคําฟ้องคดีน้ีไว้พิจารณา สกอ. ในฐานะผู้ให้ทุนจึงไม่ได้รับ
ชดใช้เงิน จํานวน 461,866.52 บาท พร้อมดอกเบ้ียในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี จากต้นเงิน 440,160 บาท 
มหาวิทยาลัยได้แจ้งให้ สกอ. ทราบและพิจารณาดําเนินการเกี่ยวกับความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อไป  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ และขอให้คณะวิชาต่างๆ กํากับ ติดตาม ดูแลนักเรียนทุนทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ โดยให้รายงานผลการศึกษาทุกปี และอาจเก็บรายงานผลการศึกษาดังกล่าวที่งานพัฒนาและ
ฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่ด้วย เพ่ือไม่ให้มหาวิทยาลัยเกิดความเสียหายจากการปฏิบัติผิดสัญญาตามสัญญา
รับทุนอุดหนุนการศึกษา          
 
ระเบยีบวาระที่  3    เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน  

ไม่ม ี
 

ระเบยีบวาระที่  4     เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
ระเบยีบวาระที่  4.1 การบริหารงานบุคคล 
ระเบยีบวาระที่  4.1.1 การสอบแข่งขนั / คัดเลือก 

ไม่ม ี
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ระเบยีบวาระที่  4.1.2 การขออนุมัติบรรจุบุคคล / การโอนย้าย 
ระเบยีบวาระที่  4.1.2.1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ขออนุมัติจ้าง นายพีรณัฏฐ์ อุไรรัตน์ เพื่อบรรจุเปน็

พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ 
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์          
ตําแหน่งเลขที่ 1-2-22-996 เดิมเป็นอัตราของ นายกิจชัย จิตขจรวานิช ซึ่งได้รับอนุญาตให้ลาออกในวันที่           
30 ตุลาคม 2560 น้ัน 

คณะฯ ได้ดําเนินการตามขั้นตอนแล้ว ผู้ ได้รับการคัดเลือกคือ นายพีรณัฏฐ์ อุไรรัตน์              
วุฒิสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สถาปัตยกรรม) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีผลการสอบคะแนน
ภาษาอังกฤษ TOEIC 645 คะแนน (เป็นไปตามมติที่ประชุม ก.บ.พ. ครั้งที่ 25/2558 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558 
กําหนดให้มีผลการสอบคะแนนภาษาอังกฤษ TOEIC ไม่ตํ่ากว่า 625 คะแนน) คณะฯ จึงประสงค์ขออนุมัติจ้าง           
นายพีรณัฏฐ์ อุไรรัตน์ เพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-22-996 
อัตราเ งินเดือน  เ ดือนละ 27,770 บาท  สังกัดภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์              
พร้อมทั้งขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังน้ี 

1. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ประธานกรรมการ 
2. หัวหน้าภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์  กรรมการ 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ต้นข้าว ปาณินท ์  กรรมการ 
4. อาจารย์นันทพล  จั่นเงิน  กรรมการ 
5. นางยุพา  เพ็ชรแก้ว  เลขานุการ 
6. นางสาวเกศกนก  นรสาร  ผู้ช่วยเลขานุการ 

 ทั้งน้ี ที่ประชุม ก.บ.พ. ครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 ให้ดําเนินการตามมติ       
ของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร คือ กลุ่มสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบให้ใช้วุฒิปริญญาไม่ตํ่ากว่าปริญญาโทหรือ
เทียบเท่า 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จ้าง นายพีรณัฏฐ์ อุไรรัตน์ เพ่ือบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-22-996 อัตราเงินเดือน เดือนละ 27,770 บาท สังกัด
ภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ต้ังแต่วันที่  ก.บ.ม. อนุมัติ แต่ไม่ก่อนวันรายงานตัว            
เข้าปฏิบัติงาน พร้อมทั้งอนุมัติให้แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าว
ตามรายช่ือที่คณะฯ เสนอ ทั้งน้ี การจ้างคร้ังแรกให้จ้างเป็นพนักงานประจําสถานภาพทดลองงาน มีระยะเวลา
การจ้าง 1 ปี ต้ังแต่วันที่รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน 
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ระเบยีบวาระที่  4.1.3 การประเมินการปฏิบัติงาน  
ระเบยีบวาระที่  4.1.3.1 รายงานผลการประเมินทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย          

ราย นางสาววรัชยา พลูสวัสด์ิ 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรได้มีคําสั่งบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยให้ทดลอง

ปฏิบัติงานในตําแหน่งเป็นเวลา 6 เดือน ราย นางสาววรัชยา พูลสวัสด์ิ วุฒิบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา         
การบัญชี จากมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ดํารงตําแหน่งนักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่               
2-2-05-842 อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท สังกัดงานบริหารและจัดการ สํานักงานคณบดี              
คณะศึกษาศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ 16 มีนาคม 2560 
 บัดน้ี คณะกรรมการประเมินฯ ได้ดําเนินการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัย ราย นางสาววรัชยา พูลสวัสด์ิ แล้ว เห็นว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบและ
ความประพฤติเหมาะสม เห็นควรให้ปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าวต่อไป  
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบรายงานผลการประเมินทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัย ราย นางสาววรัชยา พูลสวัสด์ิ และให้ปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าวต่อไป  
 
ระเบยีบวาระที่  4.1.4 การขอเปลี่ยน / เพิ่มเง่ือนไขการบรรจ ุ
ระเบียบวาระท่ี  4.1.4.1 วิทยาลัยนานาชาติขออนุมัติเปลี่ยนเง่ือนไขการบรรจุกรอบอัตราว่างเพื่อใช้      

ในการดําเนินการเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่วิทยาลัยนานาชาติมีอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่       
1-3-26-221 น้ัน 
  วิทยาลัยนานาชาติได้ดําเนินการเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย            
ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-3-26-221 ด้วยวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาศิลปะและการ
ออกแบบ หรือระดับปริญญาโท สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบที่กําลังศึกษาระดับปริญญาเอก และกําลัง            
ทําวิทยานิพนธ์ ปรากฏว่าไม่มีผู้สมัครตําแหน่งดังกล่าว วิทยาลัยนานาชาติจึงประสงค์ขออนุมัติเปลี่ยนเงื่อนไข
การบรรจุก่อนดําเนินการเปิดรับสมัครอีกครั้งหน่ึง ดังน้ี 

- ผู้สมัครต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ โดยต้องมี
วุฒิปริญญาโท สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ หรือ 

- ผู้สมัครต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ  
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           
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ตามภารกิจของคณะวิชา โดยกําหนดการสรรหาและคัดเลือกเพ่ือให้ได้คนดี คนเก่ง และมีเง่ือนไขการจ้าง             
ในกลุ่มสาขาวิชา ดังน้ี  

- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ใช้วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ให้ใช้วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้ใช้วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
- กลุ่มสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบให้ใช้วุฒิปริญญาไม่ตํ่ากว่าปริญญาโทหรือ

เทียบเท่า 
2. ในกรณีที่ดําเนินการประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการแล้ว ไม่สามารถ       

สรรหาบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าได้ คณะวิชา/หน่วยงาน           
ต้องย่ืนเรื่องเสนอที่ประชุม ก.บ.พ. มหาวิทยาลัย เพ่ือขออนุมัติปรับลดวุฒิก่อนที่จะดําเนินการประกาศรับสมัคร
บุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าในคราวต่อไป 

ทั้งน้ี ก.บ.ม. มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 24/60 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560 ได้มีมติอนุมัติให้เปลี่ยน
เง่ือนไขการบรรจุกรอบอัตราว่างเพ่ือใช้ในการดําเนินการเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-3-26-221 สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ ดังน้ี 

- ผู้สมัครต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ โดยต้องมี
วุฒิปริญญาโท สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ หรือ 

- ผู้สมัครต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ ที่กําลังศึกษา
ระดับปริญญาเอก และกําลังทําวิทยานิพนธ์ 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนเง่ือนไขการบรรจุกรอบอัตราว่างเพ่ือใช้ใน          
การดําเนินการเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 
1-3-26-221 สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ โดยมีข้อเสนอแนะ คือ ในคร้ังต่อไปสําหรับการเปลี่ยนเง่ือนไขการบรรจุ        
ให้แสดงข้อมูลและระยะเวลาในการเปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยที่ผ่านมา 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.5 การพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ ชํานาญงาน ชํานาญงานพิเศษ ชํานาญการ 

ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษฯ 
  ไม่ม ี
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6 เรื่องอ่ืนๆ 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.1 การขอเพิ่มวุฒิการศึกษาไว้ในทะเบียนประวัติ  

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือน         
ตามคุณวุฒิและการเพ่ิมวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติ พ.ศ.2553 ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน 2553 ข้อ 4 
และข้อ 5 กําหนดว่าการปรับเงินเดือนตามคุณวุฒิหรือการเพ่ิมคุณวุฒิไว้ในทะเบียนประวัติน้ัน ข้าราชการ        
และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ที่ได้รับคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นน้ันจะต้องเป็นคุณวุฒิที่ตรงกับลักษณะ     
การสอนของภาควิชา หรือของคณะหรือหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 
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และสําหรับข้าราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายบริหารและปฏิบัติงานทั่วไปที่ได้รับ
คุณวุฒิเพ่ิมขึ้นน้ันจะต้องเป็นคุณวุฒิที่ตรงกับมาตรฐานกําหนดตําแหน่งซึ่งบุคคลน้ันดํารงตําแหน่งอยู่ ในขณะน้ัน 
ส่วนการกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ ให้คํานึงถึงความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบ ความประพฤติ      
และความเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างย่ิงต้องพิจารณาถึงลักษณะงานที่ปฏิบัติ ผลประโยชน์ที่หน่วยงานจะได้รับ   
เป็นสําคัญ   

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 

เน่ืองจาก มหาวิทยาลัยได้อนุญาตให้ นางสาวสายฝน รัตนยัง พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่ง  
นักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-2-16-507 สังกัดงานอาคาร สถานที่และยานพาหนะ กองกลาง 
สํานักงานอธิการบดี ลาศึกษานอกเวลาราชการในระดับปริญญาโท สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการ
ภาครัฐ ณ มหาวิทยาลัยมหิดล มีกําหนด 3 ปี ต้ังแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2554 ถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2557        
และนางสาวสายฝน รัตนยัง ได้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท วุฒิรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
นโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ จากมหาวิทยาลัยมหิดล ต้ังแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2559 

กองกลาง สํานักงานอธิการบดี ประสงค์ขออนุมัติเพ่ิมวุฒิการศึกษาไว้ในทะเบียนประวัติ       
ราย นางสาวสายฝน  รัตนยัง พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งนักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่         
2-2-16-507 อัตราเงินเดือน เดือนละ 26,720 บาท สังกัดงานอาคาร สถานที่และยานพาหนะ กองกลาง 
สํานักงานอธิการบดี ซึ่งสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท วุฒิรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบาย
สาธารณะและการจัดการภาครัฐ จากมหาวิทยาลัยมหิดล เพ่ิมขึ้น ต้ังแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2559 (ตามหนังสือ
รับรองคุณวุฒิมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ ศธ 0517.021/3691 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 รับรองคุณวุฒิ นางสาว
สายฝน รัตนยัง ศึกษาครบตามหลักสูตรได้รับปริญญาโท วุฒิรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบาย
สาธารณะและการจัดการภาครัฐ จากมหาวิทยาลัยมหิดล และสภามหาวิทยาลัยมหิดลได้อนุมัติปริญญาให้ต้ังแต่
วันที่ 2 ธันวาคม 2559 และข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2552       
ในหลักสูตรระดับปริญญาโทและเอก กําหนดวันที่สอบวิทยานิพนธ์ผ่านเป็นวันที่สําเร็จการศึกษาโดยผลงานหรือ
ส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่มีผู้ประเมิน) และได้ย่ืน
เรื่องเสนอขอเพิ่มวุฒิการศึกษาไว้ในทะเบียนประวัติซึ่งหน่วยงานการเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรับเรื่อง เมื่อวันที่  
20 ธันวาคม 2560  

จึงขออนุมัติให้เพ่ิมวุฒิการศึกษาไว้ในทะเบียนประวัติ ราย นางสาวสายฝน รัตนยัง พนักงาน
มหาวิทยาลัย ตําแหน่งนักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-2-16-507 อัตราเงินเดือน เดือนละ 
26,720 บาท สังกัดงานอาคาร สถานที่และยานพาหนะ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี ได้สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโท วุฒิรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ จาก
มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นตําแหน่งนักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ คุณวุฒิปริญญาโท ตําแหน่งเลขที่ 2-2-16-507 
อัตราเงินเดือน เดือนละ 26,720 บาท (เน่ืองจากอัตราเงินเดือน เดือนละ 26,720 บาท เกินกว่าอัตราการบรรจุ
คุณวุฒิปริญญาโท) สังกัดงานอาคาร สถานที่และยานพาหนะ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี โดยให้มีผลต้ังแต่
วันที่ 2 ธันวาคม 2559 ซึ่งเป็นวันที่สําเร็จการศึกษา  
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 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติอนุมั ติ ใ ห้ เ พ่ิมวุฒิการศึกษาไว้ในทะเบียนประวัติ  ราย           
นางสาวสายฝน รัตนยัง พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งนักบริหารงานท่ัวไปปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่              
2-2-16-507 อัตราเงินเดือน เดือนละ 26,720 บาท สังกัดงานอาคาร สถานที่และยานพาหนะ กองกลาง สํานักงาน
อธิการบดี ได้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท วุฒิรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ
และการจัดการภาครัฐ จากมหาวิทยาลัยมหิดล เพ่ิมขึ้น โดยให้มีผลต้ังแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2559 ซึ่งเป็นวันที่สําเร็จ
การศึกษา 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.2 ขออนุมัติเปลี่ยนชื่อตําแหน่งกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย  

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่คณะศึกษาศาสตร์มีกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งนักบริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-2-26-1245 อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท สังกัดงานสํานักงานโรงเรียนสาธิต 
สํานักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร์ น้ัน 
  เพ่ือให้การดําเนินการของคณะศึกษาศาสตร์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะฯ จึงประสงค์       
ขออนุมัติเปลี่ยนช่ือตําแหน่งกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งเลขที่ 2-2-26-1245 จาก ตําแหน่ง
นักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท เป็น ตําแหน่งนักการเงินและบัญชี
ปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท สังกัดงานสํานักงานโรงเรียนสาธิต สํานักงานคณบดี           
คณะศึกษาศาสตร์  
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนช่ือตําแหน่งกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย 
ตําแหน่งเลขที่  2-2-26-1245 จาก ตําแหน่งนักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท 
เป็น ตําแหน่งนักการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่  2-2-26-1245 อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท 
สังกัดงานสํานักงานโรงเรียนสาธิต สํานักงานคณบดี  คณะศึกษาศาสตร์ 
 
ระเบยีบวาระที่  4.2 แผนและการติดตามผลการดําเนินงานตามแผน 

 ไม่มี 
 

ระเบยีบวาระที่  4.3 ข้อบังคับ / ระเบียบ / ประกาศ  
  ไม่ม ี
 
ระเบียบวาระท่ี  4.4 โครงสร้างส่วนงานและหน่วยงานภายใน 
  ไม่มี 
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ระเบียบวาระที่  4.5 การบริหารการเงินและทรพัย์สิน 
ระเบยีบวาระที่  4.5.1 การขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาให้แก่นักศึกษาพิเศษ 
 
สรุปเรื่อง 

ด้วยคณะวิทยาการจัดการประสงค์ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาในส่วนของ                 
คณะวิทยาการจัดการและมหาวิทยาลัย ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ค่าหอพัก และค่าประกันต่างๆ สําหรับนักศึกษา
พิเศษ ซึ่งเข้าศึกษาในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560 ดังน้ี   

1. Chungnam National University สาธารณรัฐเกาหลี จํานวน 13 ราย คือ  
1) Miss YEONGJU KIM 
2) Miss SONGHA OH 
3) Miss CHAEYEON KIM 
4) Miss YOONJIN HA 
5) Mr.JUNYOUNG SONG 
6) Miss YEBIN AHN 
7) Miss MINHUI OH 
8) Mr.WEON WOO LEE 
9) Mr.JAEHYUCK JO 

10) Miss YERAM MIN 
11) Mr.JINSOO KIM 
12) Miss SEONHYE KIM 
13) Miss YUMI JO 

2. Universiti Brunei Darussalam เนการาบรูไนดารุสซาลาม จํานวน 12 ราย คือ  
1) Mr.ALBERT KOH TEE YONG 
2) Miss IRNE AYU ANAK IBANG 
3) Mr.SIA HUI KHENG 
4) Mr.TEO JYH SHIUN 
5) Miss TERESA CHING THING HUONG 
6) Miss DK NUR RABIAATUL ADAWIYAH PG SARIPUDDIN 
7) Miss LEE YINGSHI 
8) Mr.ABDUL QAYUM AR’RASYID ZAIDI 
9) Mr.ADRYAN WONG BOON CHUNG 

10) Miss WANLEE CHONG 
11) Mr.MUHD NUR FITRI SUHAILI 
12) Mr.ABDUL MUQSIT HJ AHMAD 

ในการน้ี กองบริการการศึกษาจึงเสนอพิจารณา ดังน้ี 
1. การยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาในส่วนของคณะวิทยาการจัดการและมหาวิทยาลัย          

และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ตามความในหมวด 3 และหมวด 4 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยอัตรา
ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2558 ให้แก่นักศึกษาพิเศษ จํานวน 25 ราย โดยไม่ยกเว้น
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ค่าเบ้ียประกันอุบัติเหตุ จํานวน 200 บาท ต่อปี เน่ืองจากเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาเอง หากได้รับอุบัติเหตุ
ขณะศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร           

2. การยกเว้นค่าหอพักให้แก่นักศึกษาพิเศษดังกล่าว ตามท่ีคณะวิทยาการจัดการเสนอ 
ทั้งน้ี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพ่ิมเติมว่า คณะกรรมการ

พัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากรสู่ความเป็นสากลอยู่ระหว่างการพิจารณารายละเอียดการยกเว้นค่าธรรมเนียม
การศึกษา และอ่ืนๆ ให้แก่นักศึกษาพิเศษกรณีไม่ได้มีการจัดทําข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ ดังน้ี 

1. การยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาในส่วนของคณะวิทยาการจัดการและมหาวิทยาลัย          
และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ตามความในหมวด 3 และหมวด 4 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยอัตรา
ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2558 ให้แก่นักศึกษาพิเศษ จํานวน 25 ราย โดยไม่ยกเว้น
ค่าเบ้ียประกันอุบัติเหตุ จํานวน 200 บาท ต่อปี เน่ืองจากเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาเอง หากได้รับอุบัติเหตุ
ขณะศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร           

2. การยกเว้นค่าหอพักให้แก่นักศึกษาพิเศษดังกล่าว ตามท่ีคณะวิทยาการจัดการเสนอ 
ทั้งน้ี มหาวิทยาลัยจะได้นําข้อมูลของนักศึกษาพิเศษดังกล่าวไปใช้ในการประเมินมหาวิทยาลัย

ตามเกณฑ์ QS Star Ratings ด้วย 
อน่ึง ประธานได้มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

พิจารณากําหนดหลักเกณฑ์และรายละเอียดที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยยกเว้นให้แก่นักศึกษาพิเศษระดับ
บัณฑิตศึกษา เช่น ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ค่าหอพัก และอื่นๆ (ถ้ามี) โดยหารือในที่ประชุม
คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ก่อนเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
ระเบยีบวาระที่  4.5.2 คณะมัณฑนศลิป์ขอลงทะเบียนเกินหน่วยกิตและขอยกเว้นคา่ธรรมเนยีม

การศึกษาในสว่นที่เกินหน่วยกิต 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยขอถอนเร่ือง 

 
ระเบยีบวาระที่  4.6 เรื่องอ่ืนๆ ตามท่ีอธิการบดีปรึกษา 
ระเบยีบวาระที่  4.6.1 (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากร      
                กับ Yunnan Agricultural University  สาธารณรัฐประชาชนจีน 
 
สรุปเรื่อง    

ด้วยคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรประสงค์จะทําข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการกับ Yunnan Agricultural University สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือดําเนิน
กิจกรรมด้านการสอนและวิจัย การแลกเปลี่ยนบุคลากร และการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ซึ่ง Yunnan 
Agricultural University เป็นมหาวิทยาลัยที่โดดเด่นในด้านการเรียนการสอน การวิจัยด้านการเกษตร การ
อนุรักษ์นํ้า วิศวกรรมไฟฟ้าพลังนํ้า และเศรษฐศาสตร์การเกษตร ข้อตกลงดังกล่าวเป็นข้อตกลงระดับ
มหาวิทยาลัย ระดับของผู้ลงนามของทั้งสองฝ่าย คือ อธิการบดี ข้อตกลงมีระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันลงนาม โดยได้
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ผ่านการเวียนขอความเหน็ชอบจากคณะกรรมการประจําคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 7/2560      
เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560 โดยคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรได้เสนอเอกสารเพ่ือประกอบการ
พิจารณา ดังน้ี  

1. แบบเสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาการจัดทําข้อตกลงความร่วมมือกับต่างประเทศ 
(MOU และ MOA) โดยได้กรอกข้อมูลที่สําคัญ ประกอบด้วย 

- กิจกรรมความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นในอนาคต (เริ่มปีการศึกษา 2561-2565) 
- แผนการดําเนินงาน ระยะเวลา 5 ปี  (ตามอายุข้อตกลง) 

2. (ร่าง) MOU ฉบับภาษาอังกฤษ และฉบับแปลเป็นภาษาไทย โดยมีผู้รับรองการแปล   
3. ประวัติของ Yunnan Agricultural University  สาธารณรัฐประชาชนจีน 
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) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
มหาวิทยาลัยศิลปากร กับ Yunnan Agricultural University  สาธารณรัฐประชาชนจีน และให้นําเสนอ        
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
ระเบยีบวาระที่  4.6.2 โครงการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในบณัฑิตวิทยาลัย 
    
สรุปเรื่อง 

ด้วยบัณฑิตวิทยาลัยประสงค์ดําเนินโครงการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในบัณฑิต
วิทยาลัย โดยเปิดสอนทั้งหลักสูตรภาคปกติ หลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรโครงการพิเศษ และโครงการพิเศษ
ตามความร่วมมือ (รับสมัครเฉพาะบุคลากรจากหน่วยงานท่ีต้นสังกัดมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยศิลปากร) 
ในระดับปริญญาเอก ปริญญาโท และประกาศนียบัตรบัณฑิต  

ทั้งน้ี บัณฑิตวิทยาลัยได้กําหนดรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาไว้ใน
โครงการแล้ว ซึ่งกองนิติการได้ตรวจสอบค่าใช้จ่ายในส่วนของอัตราค่าตอบแทนแล้วมีความเห็นว่า อัตรา
ค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการฝ่ายสอบสัมภาษณ์ให้ได้รับค่าตอนแทน ในอัตราคนละไม่เกิน 100 บาท ต่อผู้เข้า
สอบ 1 คน ส่วนอัตราค่าตอบแทนอ่ืน ไม่เกินอัตราที่กําหนดไว้ตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการเบิก
จ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2557 ข้อ 23 ซึ่งโครงการดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดี
โดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบโครงการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อใน
บัณฑิตวิทยาลัย ตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยเสนอ และให้นําเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติโครงการต่อไป 

ทั้งน้ี มอบหมายให้บัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาแนวทางการเพ่ิมจํานวนนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาในประเด็นต่างๆ ดังน้ี 

1. การสนับสนุนนักศึกษาต่างชาติ 
2. การบริหารภาพลักษณ์ของหลักสูตร เช่น การให้ทุนการศึกษา 
3. การสําเร็จการศึกษา  

 
ระเบยีบวาระที่  4.6.3 รายงานผลความก้าวหนา้ของการเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ ครั้งที่ 1     

ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษบา  เผา่ทองจีน คณะเภสัชศาสตร ์
    
สรุปเรื่อง 

ตามที่มหาวิทยาลัยอนุมัติให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษบา  เผ่าทองจีน คณะเภสัชศาสตร์       
ไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์เพ่ือเขียนตํารา เรื่อง “ระบบทางเดิน
อาหาร” โดยมีกําหนดระยะเวลา 1 ปี ต้ังแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 น้ัน 

ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษบา  เผ่าทองจีน ได้ส่งรายงานผลความก้าวหน้าของการไป
ปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม - 31 ตุลาคม 2560 ซึ่งผ่านความ
เห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 21/2560 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบรายงานผลความก้าวหน้าของการเพ่ิมพูนความรู้
ทางวิชาการ ครั้งที่ 1 ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษบา  เผ่าทองจีน คณะเภสัชศาสตร์ 

ทั้งน้ี ขอให้คณะวิชาติดตามเร่งรัดให้การดําเนินงานเป็นไปตามแผนที่กําหนด 
 
ระเบยีบวาระที่  4.6.4 รายงานผลความก้าวหนา้ของการเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ ครั้งที่ 3                        

ของผู้ช่วยศาสตราจารย์เทดิศักด์ิ เหล็กดี คณะมัณฑนศิลป ์
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่มหาวิทยาลัยอนุมั ติให้ผู้ ช่วยศาสตราจารย์เทิดศักด์ิ เหล็กดี คณะมัณฑนศิลป์                 
ไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการเพ่ือเขียนตํารา เรื่อง “ศิลปะไทยปริทัศน์” โดยมีกําหนดระยะเวลา   
1 ปี ต้ังแต่วันที่ 1 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 น้ัน 

ในการน้ี ผู้ช่วยศาสตราจารย์เทิดศักด์ิ เหล็กดี ได้ส่งรายงานผลความก้าวหน้าของการไป
ปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 1 กันยายน - 30 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งผ่าน
ความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะมัณฑนศิลป์ ครั้งที่ 12/2560 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2560 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบรายงานผลความก้าวหน้าของการเพ่ิมพูนความรู้
ทางวิชาการ ครั้งที่ 3 ของผู้ช่วยศาสตราจารย์เทิดศักด์ิ เหล็กดี คณะมัณฑนศิลป์ 
 
ระเบยีบวาระที่  4.6.5 การกําหนดการรายงานภาระงานและผลงานทางวิชาการของผู้ดํารงตาํแหน่ง

อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ประจําปี          
พ.ศ. 2560 

 
สรุปเรื่อง 

 ตามมติประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 24/2560 เมื่อวันที่ 12 
ธันวาคม 2560 ได้ให้ความเห็นชอบ ดังน้ี  

1. การรายงานผลงานทางวิชาการของผู้ ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ผู้ ช่วยศาสตราจารย์          
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ โดยการรายงานเป็นปีปฏิทินตามแบบรายงานมาตรฐานภาระงานทาง
วิชาการ เพ่ือให้สอดคล้องกับวิธีการรายงานผลงานทางวิชาการในการประกันคุณภาพการศึกษา  

ทั้งน้ี สําหรับการรายงานผลงานทางวิชาการ ประจําปี พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็นการรายงานผล
ครั้งแรก กําหนดให้เก็บข้อมูลจํานวน 15 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 - ธันวาคม 2560  
 2. การรายงานผลงานทางวิชาการโดยการอ้างอิงจากผลงานทางวิชาการท่ีปรากฏในระบบ
ฐานข้อมูลงานวิจัยและสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยศิลปากร (RIS) เว็บไซต์ www.ris.su.ac.th เพ่ือลดความซ้ําซ้อน
ของข้อมูลและภาระงานในการรายงาน ทั้งน้ี ขอให้ผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการตรวจสอบและยืนยันข้อมูล
ผลงานทางวิชาการของตนเองที่ปรากฏในระบบฐานข้อมูลงานวิจัยและสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยศิลปากร (RIS) 
ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 2 ปี น้ัน 

 ในการน้ี เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองการเจ้าหน้าที่จึงเสนอที่ประชุม
พิจารณากําหนดการรายงานภาระงานและผลงานทางวิชาการของผู้ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์         
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ประจําปี พ.ศ. 2560 ดังน้ี 

 1. วันที่ 15-21 มกราคม 2561 บุคลากรสายวิชาการ ดําเนินการตรวจสอบและยืนยันข้อมูล 
ข้อมูลบุคลากร ผลงานทางวิชาการ และระบุความเช่ียวชาญทางวิชาการของตนเอง ที่ปรากฏในระบบแสดงผล
ข้อมูลบุคลากร ผ่านทาง SU Web Portal – ในหัวข้อ “การตรวจสอบผลงานทางวิชาการ” ซึ่งระบบดังกล่าว
ได้แสดงผลข้อมูลผลงานทางวิชาการที่เช่ือมโยงกับระบบฐานข้อมูลงานวิจัยและสร้างสรรค์ (RIS) แล้ว   

 2. วันที่ 22 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2561 แจ้งข้อมูลที่ต้องการแก้ไขเพ่ิมเติมให้เจ้าหน้าที่
ของคณะวิชาที่เก่ียวข้องเพ่ือดําเนินการ 

 3. วันที่ 4-7 กุมภาพันธ์ 2561 เจ้าหน้าที่ของคณะวิชาดําเนินการแก้ไขข้อมูลเก่ียวกับผลงาน
ทางวิชาการ ในระบบฐานข้อมูลงานวิจัยและสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (RIS) 

 4. วันที่ 8-20 กุมภาพันธ์ 2561 คณะวิชารายงานภาระงานและผลงานทางวิชาการของผู้ดํารง
ตําแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ประจําปี พ.ศ. 2560 จํานวน 15 
เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 - ธันวาคม 2560 ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบกําหนดการรายงานภาระงานและผลงานทาง
วิชาการของผู้ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ประจําปี พ.ศ. 
2560 ตามที่กองการเจ้าหน้าที่เสนอ 

ทั้งน้ี ขอให้กองการเจ้าหน้าที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กําหนดระยะเวลาการรายงานภาระงาน
ดังกล่าวให้ทราบอย่างทั่วถึง พร้อมทั้งแจ้งไปยังคณาจารย์ที่เก่ียวข้องเป็นรายบุคคลด้วย 
 

เลิกประชุมเวลา 11.10 น.                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                                    
             

                                                                                                                                                  
 

(นางสาวกันย์พินันท์  สิริปัญญาธร) 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 

                                                                  
 (นางสาวสิริวัลลิ์  พฤกษาอุดมชัย) 

ผู้จดรายงานการประชุม 
 
 

                                                           
(นางสาวเอมอร  ชีราวุฒธิพันธ์) 

ผู้จดรายงานการประชุม 
 
 

รายงานการประชุมฉบับน้ี 
ได้รับรองโดยไม่มีการแก้ไข 

 


