
รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ครั้งท่ี 20/2561 

วันอังคารท่ี 9 ตุลาคม 2561 
ณ  ห้องประชุมนริศรานวุัดตวิงศ์  สาํนักงานอธิการบดี  ตลิ่งชัน 

…………….……………….. 

ผู้มาประชุม 

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

  และผู้รักษาการแทนผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
7. ศ.ญาณวิทย์   กุญแจทอง  คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ กรรมการ 
8. อ.ดร.นนท์  คุณค้ําชู คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กรรมการ 
9. ผศ.ชวลิต ขาวเขียว คณบดีคณะโบราณคดี กรรมการ 

10. ผศ.อาวิน  อินทรังษี รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ กรรมการ 
  รักษาการแทนคณบดีคณะมณัฑนศิลป์ 

11. ผศ.วุฒิชัย  เลิศสถากิจ คณบดีคณะดุริยางคศาสตร์ กรรมการ 
12. ผศ.ดร.พีรพัฒน์ ยางกลาง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
13. ผศ.สมศักด์ิ ชาตินํ้าเพ็ชร คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ 
14. ผศ.ดร.สมพิศ   ขัตติยพิกุล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ กรรมการ 
15. ผศ.ฉัตรชัย  เผ่าทองจีน ผู้อํานวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ กรรมการ 
16. อ.ปัญจพล   เหล่าพูนพัฒน์  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กรรมการและเลขานุการ 
17. นางสาวอัปสร กิจเจริญค้า ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้มาประชุมผา่นระบบ VDO-Conference 

1. รศ.ดร.พิทักษ์ ศิริวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กรรมการ 
2. รศ.ดร.จุไรรัตน์ นันทานิช คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 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.อรุณศร ี ลีจีรจําเนียร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 
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8. อ.ดร.ภวพล คงชุม คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการ 
9. ผศ.ดร.ศักดิพันธ์ ตันวิมลรัตน์ ผู้อํานวยการสํานักหอสมุดกลาง กรรมการ 

10. อ.ดร.คุณัตว์   พิธพรชัยกุล ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน กรรมการ 
11. ผศ.ดร.ดิเรกฤทธ์ิ  บัวเวช ผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ กรรมการ 
12. อ.ดร.นิรุทธ์  วัฒโนภาส 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.ประไพพิมพ์  สุธีวสินนนท ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลัง 
4. อ.พงศธร เวสสบุตร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและกายภาพ 
5. รศ.ดร.อวยพร อภิรักษ์อร่ามวง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ 
6. นางสุกัญญา   ต่อทรัพย์สิน ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่  
7. นายสหรัฐ   มณีจันทร ์ ผู้อํานวยการกองนิติการ 
8. นางสุมณฑา   เสรีวัตตนะ ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน 
9. นางสาวนลินรัตน์  ปัจฉิมพัทธพงษ์ หัวหน้างานการประชุม กองกลาง 

10. นางสาวธณิดา  มหาสวัสด์ิ ผู้รักษาการแทนหัวหน้างานบริหารงานบุคคล  
  กองการเจ้าหน้าที่  

11. นางนิรบล  ต้นวงศ์ หัวหน้างานนิติการ 2 กองนิติการ 

ผู้เขา้ร่วมประชุมผ่านระบบ VDO-Conference 

1. อ.ปวริส มินา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
2. ผศ.ศุภกาญจน์ ผาทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการจัดการศึกษาทั่วไป 

ผู้ไม่มาประชุม 

1. ผศ.สยุมพร  กาษรสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม ติดราชการ 
2. อ.ดร.ธนาทร  เจียรกุล คณบดีคณะมณัฑนศิลป์ ไปราชการต่างประเทศ 
3. อ.ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท ์ ผู้อํานวยการหอศิลป์ ติดราชการ 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 

เมื่อกรรมการครบเป็นองค์ประชุมแล้ว ประธานกล่าวเปิดประชุมและขอให้ที่ประชุมพิจารณา
เรื่องต่างๆ ดังน้ี 
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ระเบยีบวาระที่  1    เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี 1.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร           

ครั้งที่ 19/2561 เม่ือวันอังคารท่ี 25 กันยายน 2561  
 

สรุปเรื่อง 
 ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ครั้งที่ 19/2561 เมื่อวันอังคารที่ 25 กันยายน 2561  
 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบยีบวาระที่  2     เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
ระเบยีบวาระที่ 2.1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ 
ระเบยีบวาระที่ 2.1.1 การบรรยายพเิศษ เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย 
 
สรุปเรื่อง 

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มหาวิทยาลัยกําหนดจัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง สถาบัน
พระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยวิทยากรจากกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษา
พระองค์ ในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปี พ.ศ. 2561 ในวันที่ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 
13.30 น. ณ อาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร          
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จึงขอความร่วมมือคณบดีคณะวิชา/ผู้อํานวยการศูนย์ สถาบัน สํานัก 
ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรเข้าร่วมฟังการบรรยายดังกล่าว 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2.2 ข้อเสนอแนะว่าด้วยแนวทางปฏิบัติด้านการส่งเสริมความเสมอภาคและขจัด

การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศตามพระราชบัญญัติความเท่า
เทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 

 
สรุปเรื่อง 

ด้วยคณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ (สทพ.) ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก
ฉัตรชัย สาริกัลยะ) เป็นประธานกรรมการ ได้ให้ความเห็นชอบข้อเสนอแนะว่าด้วยแนวทางปฏิบัติด้านการ
ส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียม
ระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 และให้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพ่ือขอความร่วมมือให้สถาบันการศึกษาและหน่วยงาน
ภาครัฐรับทราบและถือปฏิบัติเป็นแนวทางเบ้ืองต้นสําหรับการส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศในหน่วยงานต่อไป 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ และให้ถือปฏิบัติเป็นแนวทางเบ้ืองต้นสําหรับการส่งเสริมความเท่าเทียม
ทางเพศต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี 2.3 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแจ้งผลการเทียบวุฒิการศึกษา
พนักงานมหาวิทยาลัย ราย นายภาณุพันธ์ จันทร์เฟื่อง 

 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีที่ประชุม ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยศิลปากร ในการประชุมครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่              
1 พฤศจิกายน 2559 มีมติเป็นหลักการว่า ในการบรรจุแต่งต้ังนักเรียนทุนรัฐบาลท่ีจัดสรรผ่านกระทรวงหรือ       
กรมหรือหน่วยงานของรัฐที่ให้ตามความต้องการของมหาวิทยาลัยศิลปากร ให้บรรจุแต่งต้ังนักเรียนทุนดังกล่าว
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิการศึกษาสูงสุดที่ได้รับ และให้มหาวิทยาลัยดําเนินการ
เพ่ือให้ ก.พ. ตีค่าวุฒิการศึกษาควบคู่กันไป และมหาวิทยาลัยสั่งบรรจุ นายภาณุพันธ์ จันทร์เฟ่ือง นักเรียนทุนฯ 
คุณวุฒิ Master Arts, Lettres, Langues, Mention Sciences du Langage จาก Université Grenoble Alpes 
สาธารณรัฐฝรั่งเศส เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-06-1382 สังกัดภาควิชา 
ภาษาฝรั่งเศส คณะอักษรศาสตร์ อัตราเงินเดือน เดือนละ 26,250 บาท โดยให้บรรจุแต่งต้ังโดยให้ได้รับเงินเดือน
คุณวุฒิปริญญาโท ต้ังแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2560 ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 2589/2560 ลงวันที่           
25 ธันวาคม 2560 น้ัน 

ต่อมามหาวิทยาลัยได้มีหนังสือมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ ศธ 6801/3768 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 
2561 ขอให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาคุณวุฒิของ นายภาณุพันธ์ จันทร์เฟ่ือง วุฒิ Master 
Arts, Lettres, Langues, Mention Sciences du Langage จาก Université Grenoble Alpes สาธารณรัฐ
ฝรั่งเศส หากกรณีเป็นข้าราชการสมควรได้รับเงินเดือนในอันดับ และขั้นใด เพ่ือมหาวิทยาลัยจะได้นําไปใช้เป็น
ข้อมูลในการเทียบเคียงเงินเดือนสําหรับการปรับวุฒิและอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย   

บัดน้ี สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ลับ ที่ ศธ 0506(2)/9449 ลงวันที่ 17 กันยายน 2561 แจ้งให้มหาวิทยาลัยศิลปากรทราบว่า ได้พิจารณาแล้ว           
มีมติว่าคุณวุฒิของ อาจารย์ภาณุพันธ์ จันทร์เฟ่ือง วุฒิ Master Arts, Lettres, Langues, Mention Sciences du 
Langage จาก Université Grenoble Alpes สาธารณรัฐฝรั่งเศส เป็นคุณวุฒิต่างประเทศที่เทียบได้เท่ากับคุณวุฒิ
ระดับปริญญาโท ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 ของกระทรวงศึกษาธิการ             
ซึ่งสอดคล้องกับที่มหาวิทยาลัยได้กําหนดอัตราเงินเดือนคุณวุฒิปริญญาโท ให้แก่ นายภาณุพันธ์ จันทร์เฟ่ือง ไว้แล้ว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี 2.4 การปรับปรุงมาตรฐานกําหนดตําแหน่งวิชาการของข้าราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษา 
 
สรุปเรื่อง 

ตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0509(2)/ว1552 ลงวันที่            
20 กันยายน 2561 เรื่อง  การปรับปรุงมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง แจ้งว่า ตามท่ีได้มีประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 
โดยมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป น้ัน 
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ก.พ.อ. ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ประกาศ ก.พ.อ.ฯ พ.ศ. 2560 ได้มีการปรับปรุงคุณสมบัติเฉพาะ
ตําแหน่งในการแต่งต้ังคณาจารย์ให้ดํารงตําแหน่งวิชาการ กล่าวคือ ปรับลดระยะเวลาสําหรับการเสนอ         
ขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ ดังน้ัน เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ดังกล่าว จึงมีมติให้ปรับปรุงมาตรฐาน
กําหนดตําแหน่งทางวิชาการท่ี ก.พ.อ.กําหนด โดยให้มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งเป็น        
วันเดียวกับประกาศ ก .พ .อ .  เรื ่อง หลักเกณฑ์และวิธ ีการพิจารณาแต่งตั ้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช้ 

ในการน้ี กองการเจ้าหน้าที่ สํานักงานอธิการบดี ได้สรุปสาระสําคัญที่มีการเปลี่ยนแปลงของ
มาตรฐานกําหนดตําแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหน่งประเภทวิชาการ ตําแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ โดยในมาตรฐานกําหนดตําแหน่งฯ พ.ศ. 2561  
ได้ปรับปรุงคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งในการเข้าสู่ตําแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 
และศาสตราจารย์ ดังน้ี 

 

ตําแหน่ง 
มาตรฐานกําหนดตําแหนง่

ข้าราชการฯ 
ฉบับ พ.ศ. 2553 

มาตรฐานกําหนดตําแหนง่
ข้าราชการฯ 

ฉบับ พ.ศ. 2561 
หมายเหตุ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1. ดํารงตําแหน่งอาจารย์ 
โดยใช้วุฒิปริญญาตรี 
มาแล้วไม่น้อยกว่า 9 ปี 
2. ดํารงตําแหน่งอาจารย์ 
โดยใช้วุฒิปริญญาโท  
มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี 
3. ดํารงตําแหน่งอาจารย์ 
โดยใช้วุฒิปริญญาเอก 
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

1. ดํารงตําแหน่งอาจารย์ 
โดยใช้วุฒิปริญญาตรี 
มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี 
2. ดํารงตําแหน่งอาจารย์ 
โดยใช้วุฒิปริญญาโท  
มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี 
3. ดํารงตําแหน่งอาจารย์ 
โดยใช้วุฒิปริญญาเอก 
มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 
และพ้นระยะทดลองการ
ปฏิบัติงาน 

 

รองศาสตราจารย์ ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี 

ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

 

ศาสตราจารย์ ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

 

 

ทั้งน้ี ในส่วนของหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติยังคงตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหน่งฉบับเดิม 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  
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ระเบียบวาระท่ี 2.5 แนวทางการจัดทํางบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
สรุปเรื่อง 

ตามหนังสือมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 ได้ให้ความเห็นชอบการกําหนด
แนวทางการจัดทํางบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 น้ัน 

ในการน้ี เพ่ือให้การดําเนินการจัดทํางบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ กองแผนงานจึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบแนวทางการจัดทํางบประมาณและปฏิทิน
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังน้ี 

1. การพิจารณาทบทวนและปรับปรุงเป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
ผลสําเร็จ ผลสัมฤทธ์ิ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ ของกระทรวง/หน่วยงานและ
แผนงานบูรณาการ เพ่ือนํามาประกอบการพิจารณาจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

2. การจัดทํางบประมาณมิติพ้ืนที่ (Area) ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาพ้ืนที่ ระดับภูมิภาค 
กลุ่มจังหวัด และท้องถิ่น ตลอดจนยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
โดยให้กระทรวง/หน่วยงาน (Function) เข้าไปมีส่วนร่วมดําเนินการจัดทําแผน และให้ความร่วมมือในการ
ขับเคลื่อนอย่างจริงจัง 

3. การจัดทํายุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้
สอดคล้องกับร่างยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ และนโยบายสําคัญของ
รัฐบาล 

4. ให้ความสําคัญกับการจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือให้การดําเนินงานของหน่วยงานท่ีมีเป้าหมายร่วมกัน มีความเช่ือมโยงสอดคล้อง
สนับสนุนซึ่งกันและกัน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่าและไม่ซ้ําซ้อนกัน 

5. การจัดทํารายละเอียดคําของบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้ส่วน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืน ภาค จังหวัด/กลุ่มจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแสดง
วัตถุประสงค์ แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ที่มาและประมาณการรายได้ ผลสัมฤทธ์ิหรือ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ และจัดทํารายละเอียดคําของบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง/หน่วยงาน เป้าหมายยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และนโยบายงบประมาณ วงเงิน โครงสร้างงบประมาณ ตลอดจน
พิจารณาถึงความพร้อม ขีดความสามารถในการใช้จ่ายงบประมาณ และความครอบคลุ่มทุกแหล่งเงินทั้งเงิน
งบประมาณและเงินนอกงบประมาณ สําหรับหน่วยงานท่ีจะขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย รายการที่มี
วงเงินต้ังแต่ 1,000 ล้านบาทข้ึนไป ให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติก่อนเสนอรายละเอียดคําขอ
งบประมาณส่งสํานักงบประมาณ 
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6. เพ่ือให้การจัดทํางบประมาณของมหาวิทยาลัยศิลปากรสอดคล้องตามแนวทางของ
คณะรัฐมนตรีจึงได้ทําหลักเกณฑ์การจัดทํางบประมาณพร้อมปฏิทินการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี 
พ.ศ. 2563 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  2.6 แผนการดําเนินงานโครงการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (SU-ERP) 

เดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2561 
 
สรุปเรื่อง 

ด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยร่วมกับผู้จัดการโครงการ (PMO) ได้ดําเนินการติดตามความคืบหน้า
โครงการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (SU-ERP) โดยได้นําเสนอแผนการดําเนินงานโครงการในช่วง
เดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2561 ซึ่งเป็นช่วงของการดําเนินงานในระยะที่ 4 ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการ
เตรียมการขั้นสุดท้าย (Final Preparation) เพ่ือเริ่มใช้งานระบบ SU-ERP ในวันที่ 2 มกราคม 2562 ดังน้ี 

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 จัดประชุมช้ีแจงแผนการโอนย้ายข้อมูล กับคณะวิชา/ส่วนงาน ณ 
หอประชุม ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร 

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 อบรมผู้ใช้งานหลักเก่ียวกับรายงานระบบบัญชี และระบบพัสดุ 
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 อบรมผู้ใช้งานหลักเก่ียวกับรายงานระบบงบประมาณ และระบบ

บัญชีบริหาร  
วันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2561 จัดทดสอบสิทธิการใช้งาน (Authorization Test) 
วันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2561 และวันที่ 26-30 พฤศจิกายน 2561 อบรมผู้ใช้งานข้ันสุดท้าย 

(End User Training) โดยตัวแทนของผู้ใช้งานหลักของแต่ละส่วนงาน ตามหัวข้อการทํางานที่ตัวเองรับผิดชอบ
เท่าน้ันและเข้าร่วมการทดสอบในช่วงวันที่ 3-6 ธันวาคม 2561 

วันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2561 จัดอบรมผู้บริหาร ประกอบด้วย อธิการบดี รองอธิการบดี
ฝ่ายบริหาร รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์ รองอธิการบดี เพชรบุรี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลัง คณบดี/
หัวหน้าส่วนงานเทียบเท่าคณะ และ รองคณบดี/เลขานุการคณะ/ผู้ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
โดยกําหนดไว้เบ้ืองต้นเป็น 2 กลุ่ม ดังน้ี 

กลุ่มที่ 1 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30-16.30 น.  
กลุ่มที่ 2 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30-16.30 น. 
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ทั้งน้ี แผนการโอนย้ายข้อมูลมีรายละเอียดดังน้ี 
 

ที ่ รายการ วันที่หยุดรายการ วันที่ส่งข้อมูล วันที่นําขึ้นระบบ 

1 ข้อมูลหลักทั้งหมดระบบ FI, CO, MM และ 
FM 

N/A 23 พฤศจิกายน 
2561 

3-21 ธันวาคม 
2561 

2 วันสุดท้ายของการบันทกึ ใบส่ังซื้อ / สัญญา 
รายการใหม่ในระบบ MIS  

7 ธันวาคม 2561 14 ธันวาคม 2561 24-28 ธันวาคม 
2561 

3 วันสุดท้ายของการบันทกึรับพัสดุเข้าคลังใน
ระบบ MIS 

14 ธันวาคม 2561 20 ธันวาคม 2561 24-26 ธันวาคม 
2561 

4 วันสุดท้ายของการเบิกจ่ายพัสดอุอกจาก
คลังในระบบ MIS 

17 ธันวาคม 2561 20 ธันวาคม 2561 24-26 ธันวาคม 
2561 

5 ข้อมูลหลัก Fixed Asset N/A 12 ธันวาคม 2561 19-28 ธันวาคม 
2561 

6 ข้อมูลงบประมาณคงเหลือ N/A 19 ธันวาคม 2561 24-26 ธันวาคม 
2561 

7 วันสุดท้ายบันทกึใบแจง้หนี้ในระบบ MIS ใน
ระบบ MIS  

20 ธันวาคม 2561 26 ธันวาคม 2561 30-31 ธันวาคม
2561 

8 วันสุดท้ายของการรับเงิน-จ่ายเงนิ บันทึก
รายการทางบัญชี ในระบบ MIS 

28 ธันวาคม 2561 29 ธันวาคม 2561 30-31 ธันวาคม 

9 งบทดรอง (Trial Balance) N/A ต้นเดือนกุมภาพันธ์ 
2562 

ต้นเดือนกุมภาพันธ์ 
2562 

 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  2.7 การประชุมความร่วมมือทางอุดมศึกษาระหว่างประเทศไทยและประเทศ

อินโดนีเซีย ครั้งที่ 13 (The 13th CUPT - CRISU Conference) 
 
สรุปเรื่อง 

ด้วยที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้กําหนดจัดการประชุมความร่วมมือทาง
อุดมศึกษาระหว่างประเทศไทยและประเทศอินโดนีเซีย ครั้งที่ 13 (The 13th CUPT - CRISU Conference)  
ณ ประเทศไทย โดยมีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นเจ้าภาพ ซึ่งกําหนดจัด
ระหว่างวันที่ 11-12 ตุลาคม 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค และโรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส              
ศรีนครินทร์ กรุงเทพมหานคร  
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ในการน้ี ทปอ. ได้แจ้งกําหนดการและหัวข้อการประชุม Parallel Session CRISU - CUPT 
วันที่ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00-16.00 น. ณ โรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส ศรีนครินทร์ กรุงเทพมหานคร ดังน้ี 

1. ประชุมกลุ่ม Rector/President Forum Topic: Strategies for Disruptive 
Innovation of Indonesia and Thai Universities 

2. ประชุมกลุ่ม Dean Forum Topic: Approaches for Disruptive Innovation of 
Indonesia and Thai Universities 

3. ประชุมกลุ่ม Student Forum Topic: Methods for Disruptive Innovation of 
Indonesia and Thai Universities 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบยีบวาระที่  3    เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน  
 ไม่ม ี
 
ระเบยีบวาระที่  4     เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
ระเบยีบวาระที่  4.1 การบริหารงานบุคคล 
ระเบยีบวาระที่  4.1.1 การสอบแข่งขนั / คัดเลือก 

ไม่ม ี
 
ระเบยีบวาระที่  4.1.2 การขออนุมัติบรรจุบคุคล / การโอนย้าย  
ระเบียบวาระท่ี  4.1.2.1 กองกลางขออนุมัติจ้าง นายวิศาล ศรีทัศนี ย์ เพื่อบรรจุเป็นพนักงาน

มหาวิทยาลัย ตําแหน่งนักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ 
 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีกองกลางมีกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งนักบริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-2-16-797 เดิมเป็นอัตราของ นางสาวพรพิบูลย์ ขจรบุญ ซึ่งได้รับอนุญาตให้
ลาออก ในวันที่ 1 ธันวาคม 2560 น้ัน 

กองกลางได้ดําเนินการตามขั้นตอนแล้ว ผู้ ได้รับการคัดเลือกคือ นายวิศาล ศรีทัศนีย์              
วุฒิศึกษาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการศึกษา) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร (โดยขออนุมัติเรียก ลําดับที่ 2 จาก
ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่ง          
นักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ ลงวันที่ 21 กันยายน 2561 ทั้งน้ี ลําดับที่ 1 ขอสละสิทธ์ิ) กองกลางจึงประสงค์         
ขออนุมัติจ้าง นายวิศาล ศรีทัศนีย์ เพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ดํารงตําแหน่งนักบริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-2-16-797 อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท สังกัดงานประชาสัมพันธ์ กองกลาง 
สํานักงานอธิการบดี พร้อมทั้งขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังน้ี 

1. รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม   ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม   กรรมการ 
3. ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี   กรรมการ 
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4. ผู้อํานวยการกองกลาง     กรรมการ 
5. หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง   กรรมการ 
6. นางสาวกัลย์สุดา  เรืองจินดา    เลขานุการ 

 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จ้าง นายวิศาล ศรีทัศนีย์ เพ่ือบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ดํารงตําแหน่งนักบริหารงานท่ัวไปปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-2-16-797 อัตราเงินเดือน เดือนละ 
19,500 บาท สังกัดงานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี ต้ังแต่วันที่  ก.บ.ม. อนุมัติ แต่ไม่ก่อนวัน
รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน พร้อมทั้งอนุมัติให้แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหน่ง
ดังกล่าวตามรายช่ือที่ส่วนงานเสนอ ทั้งน้ี การจ้างคร้ังแรกให้จ้างเป็นพนักงานประจําสถานภาพทดลองงาน           
มีระยะเวลาการจ้าง 1 ปี ต้ังแต่วันที่รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน 

 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.2.2 กองกิจการนักศึกษาขออนุมัติจ้าง นางสาวรัชดาภรณ์ กองผุย เพื่อบรรจุเป็น

พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งนักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ 
 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีกองกิจการนักศึกษามีกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งนักบริหารงาน
ทั่วไปปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-20-549 เดิมเป็นอัตราของ นายณัฐพล อาบสีนาค ซึ่งได้รับอนุญาตให้ลาออก          
ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 น้ัน 

กองกิจการนักศึกษาได้ดําเนินการตามข้ันตอนแล้ว ผู้ได้รับการคัดเลือกคือ นางสาวรัชดาภรณ์ 
กองผุย  วุ ฒิครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอกคอมพิวเตอร์ศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่ บ้ านจอมบึง                 
กองกิจการนักศึกษาจึงประสงค์ขออนุมัติจ้าง นางสาวรัชดาภรณ์ กองผุย เพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
ดํารงตําแหน่งนักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-20-549 อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท 
สังกัดงานธุรการ กองกิจการนักศึกษา สํานักงานอธิการบดี พร้อมทั้งขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผล
การทดลองปฏิบัติงาน ดังน้ี 

1. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา   ประธานกรรมการ 
2. ผู้อํานวยการกองกิจการนักศึกษา   กรรมการ 
3. หัวหน้างานธุรการ กองกิจการนักศึกษา   กรรมการ 
4. นางสาวเจิมทิพย ปฐมกนก    กรรมการและเลขานุการ 

 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จ้าง นางสาวรัชดาภรณ์ กองผุย เพ่ือบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ดํารงตําแหน่งนักบริหารงานท่ัวไปปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-20-549 อัตราเงินเดือน เดือนละ 
19,500 บาท สังกัดงานธุรการ กองกิจการนักศึกษา สํานักงานอธิการบดี ต้ังแต่วันที่ ก.บ.ม. อนุมัติ แต่ไม่ก่อน
วันรายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน พร้อมทั้งอนุมัติให้แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน           
ในตําแหน่งดังกล่าวตามรายช่ือที่ส่วนงานเสนอ ทั้งน้ี การจ้างคร้ังแรกให้จ้างเป็นพนักงานประจําสถานภาพ
ทดลองงาน มีระยะเวลาการจ้าง 1 ปี ต้ังแต่วันที่รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน 
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ระเบียบวาระที่  4.1.3 การประเมินการปฏิบัติงาน 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.3.1 รายงานผลการประเมินทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย  

จํานวน 3 ราย 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรได้มีคําสั่งบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยให้ทดลอง

ปฏิบัติงานในตําแหน่งเป็นเวลา 6 เดือน จํานวน 3 ราย คือ 
1. นางสาวกัณธิดา พันธ์ุเจริญ วุฒิ Master of Science with Merit in MicroElectroMechanical 

Systems จาก University of Southampton ประเทศสหราชอาณาจักร ดํารงตําแหน่งอาจารย์ อัตรา
เงินเดือน เดือนละ 26,250 บาท สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ต้ังแต่วันที่ 15 มีนาคม 2561 

2. นางสาวพิชญา ป้อมน้อย วุฒิบัญชีบัณฑิต (การบัญชี) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ดํารงตําแหน่งนักการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขท่ี 2-2-16-692           
อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท สังกัดงานการเงิน กองคลัง สํานักงานอธิการบดี ต้ังแต่วันที่ 5 มีนาคม 2561 

3. นางสาว ภั สราภรณ์  อ ยู่ มาก  วุ ฒิ ศิ ลปศาสตรมหาบัณฑิ ต  (รั ฐศาสต ร์ )  จาก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-18-530       
อัตราเงินเดือน เดือนละ 22,750 บาท สังกัดงานวิเคราะห์แผนและงบประมาณ กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี 
ต้ังแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 
 บัดน้ี คณะกรรมการประเมินฯ ได้ดําเนินการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาว ิทยาล ัยดังกล่าวแล้ว เห็นว่าพนักงานมหาว ิทยาล ัย  ทั้ง 3 ราย เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ             
ความรับผิดชอบและความประพฤติเหมาะสม เห็นควรให้ปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าวต่อไป 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบรายงานผลการประเมินทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัย จํานวน 3 ราย และให้ปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าวต่อไป 
 
ระเบยีบวาระที่  4.1.4 การขอเปลี่ยน / เพิ่มเง่ือนไขการบรรจุ 
  ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.5 การพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ ชํานาญงาน ชํานาญงานพิเศษ ชํานาญการ 

ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษฯ 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.5.1 ผลการพิจารณาเทียบผลงานทางวิชาการของนายธงพล พรหมสาขา              

ณ สกลนคร ให้ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ คณะวิทยาการจัดการ 
 

สรุปเรื่อง 
ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 1177/2561 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 61 สั่งบรรจุแต่งต้ัง

พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ราย นายธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร ดํารงตําแหน่ง
อาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-3-23-139 อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ต้ังแต่
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วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 ประกอบกับ นายธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร ได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง
รองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาการพัฒนาองค์การ สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต้ังแต่วันที่ 
7 ตุลาคม 2557 คณะวิทยาการจัดการจึงประสงค์ขออนุมัติตําแหน่งทางวิชาการให้ นายธงพล พรหมสาขา 
ณ สกลนคร ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาการพัฒนาองค์การ น้ัน 

เน่ืองจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ 9/2558 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558 ที่ประชุม
คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 และที่ประชุม 
ก.บ.พ. มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 มีมติเรื่องเง่ือนไขของผู้มีตําแหน่ง
ทางวิชาการจากสถาบันอ่ืน โดยจะต้องให้คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัย
ศิลปากรพิจารณาเทียบผลงานก่อน และเมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่า ผลงานมีลักษณะเทียบเท่ากับตําแหน่ง
ทางวิชาการของมหาวิทยาลัยศิลปากร จึงจะสามารถใช้ตําแหน่งทางวิชาการน้ันๆ ได้  

ในการน้ี คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการในการประชุมครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 
20 กันยายน 2561 ได้พิจารณาเทียบผลงานทางวิชาการของ นายธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร แล้ว           
โดยมอบหมายให้กรรมการในคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการในสาขาวิชาที่เก่ียวข้องเป็น           
ผู้พิจารณาผลงานทางวิชาการของผู้ที่มีตําแหน่งทางวิชาการจากสถาบันอ่ืน ซึ่งปรากฏจากผลการพิจารณาแล้ว  
มีความเห็นว่า ผลงานทางวิชาการของ นายธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร ได้มาตรฐานตามที่มหาวิทยาลัย
กําหนด  จ ึง เห ็นสมควรกําหนดตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาการพัฒนาองค์การ ให้แก่               
นายธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร สังกัดคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรได้ 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้ นายธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร ดํารงตําแหน่ง         
รองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาการพัฒนาองค์การ สังกัดคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ต้ังแต่วันที่ 
2 กรกฎาคม 2561 ซึ่งเป็นวันที่รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6 เรื่องอ่ืนๆ  
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.1 การแต่งต้ังคณะกรรมการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าภาควิชา                

คณะอักษรศาสตร์  
 (วาระลับ) 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.2 การขอเพิ่มวุฒิการศึกษาไว้ในทะเบียนประวัติพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 

3 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 3 ราย ดังน้ี 
1. นางสาวพีรยา บุญประสงค์ พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่          

1-2-03-10 อัตราเงินเดือน เดือนละ 39,400 บาท สังกัดภาควิชาศิลปสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
ได้รับอนุญาตให้ลาศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย         
มีกําหนด 4 เดือน 12 วัน ต้ังแต่วันที่ 16 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 27 พฤษภาคม 2560 และได้สําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอก วุฒิสถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ต้ังแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 โดยย่ืนเรื่องเสนอขอเพ่ิมวุฒิการศึกษาไว้ในทะเบียนประวัติให้หน่วยงาน  
การเจ้าหน้าที่ของคณะฯ รับเรื่องเม่ือวันที่ 12 กันยายน 2561 ทั้งน้ี ให้มีผลต้ังแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2561         
ซึ่งเป็นวันที่สําเร็จการศึกษา (เน่ืองจากอัตราเงินเดือน เดือนละ 39,400 บาท เกินกว่าอัตราการบรรจุคุณวุฒิ
ปริญญาเอก) 

2. นายวชิระ จันทราช พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-05-247 
อัตราเงินเดือน เดือนละ 43,350 บาท สังกัดภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร์ ได้รับอนุญาตให้
ลาศึกษานอกเวลาราชการในระดับปริญญาเอก สาขาวิชา English language Teaching (ELT)                
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีกําหนด 2 ปี ต้ังแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2555 ถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2557 และ 
ได้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก วุฒิ Doctor of Philosophy (English Language Teaching), 
International Program จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 โดยย่ืนเรื่องเสนอ           
ขอเพ่ิมวุฒิการศึกษาไว้ในทะเบียนประวัติให้หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ของคณะฯรับเรื่องเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 
ทั้งน้ี ให้มีผลต้ังแต่วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ซึ่งเป็นวันที่ที่สําเร็จการศึกษา (เน่ืองจากอัตราเงินเดือน เดือนละ 
43,350 บาท เกินกว่าอัตราการบรรจุคุณวุฒิปริญญาเอก) 

3. นางสาวพิชญา หอมหวล พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหน่งนักบริหารงาน
ทั่วไปปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-2-13-518 อัตราเงินเดือน เดือนละ 24,830 บาท สังกัดสถาบันวิจัยและ
พัฒนา ได้รับอนุญาตให้ลาศึกษานอกเวลาราชการในระดับปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและ
ภาคเอกชน ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีกําหนด 2 ปี ต้ังแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 13 สิงหาคม 
2561 และได้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท วุฒิศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน) 
จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ต้ังแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 โดยย่ืนเรื่องเสนอขอเพ่ิมวุฒิการศึกษาไว้ในทะเบียน
ประวัติให้หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ของส่วนงานฯ รับเรื่อง เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561 ทั้งนี้ ให้มีผลต้ังแต่วันที่ 
24 กันยายน 2561 ซึ่งเป็นวันที่งานการเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรับเรื่อง เน่ืองจาก ย่ืนเรื่องเกินกว่า 60 วัน           
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นับแต่วันที่สําเร็จการศึกษา (เน่ืองจากอัตราเงินเดือน เดือนละ 24,830 บาท เกินกว่าอัตราการบรรจุคุณวุฒิ
ปริญญาโท) 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้เพ่ิมวุฒิการศึกษาไว้ในทะเบียนประวัติพนักงาน
มหาวิทยาลัย จํานวน 3 ราย ตามท่ีเสนอ  
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.3 ขอปรับวุฒิและอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือน         
ตามคุณวุฒิ  และการเพ่ิมวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติ พ.ศ. 2553 ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน 2553 ข้อ 4 
และข้อ 5 กําหนดว่าการปรับเงินเดือนตามคุณวุฒิหรือการเพ่ิมคุณวุฒิไว้ในทะเบียนประวัติน้ัน ข้าราชการและ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ที่ได้รับคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นน้ันจะต้องเป็นคุณวุฒิที่ตรงกับลักษณะการสอน
ของภาควิชา หรือของคณะหรือหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 

และสําหรับข้าราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายบริหารและปฏิบัติงานทั่วไปที่ได้รับ
คุณวุฒิเพ่ิมขึ้นน้ันจะต้องเป็นคุณวุฒิที่ตรงกับมาตรฐานกําหนดตําแหน่งซึ่งบุคคลนั้นดํารงตําแหน่งอยู่ในขณะน้ัน 
ส่วนการกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ ให้คํานึงถึงความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบ ความประพฤติและ
ความเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างย่ิงต้องพิจารณาถึงลักษณะงานที่ปฏิบัติ ผลประโยชน์ที่หน่วยงานจะได้รับ         
เป็นสําคัญ 

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) 

เน่ืองจาก มหาวิทยาลัยได้อนุญาตให้ นางสาววนัญญา แก้วแก้วปาน พนักงานมหาวิทยาลัย 
ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-05-544 สังกัดภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์          
ลาศึกษานอกเวลาราชการในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาจิตวิทยาประยุกต์ ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ           
มีกําหนด 1 ปี ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 และนางสาววนัญญา แก้วแก้วปาน             
ได้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก วุฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาประยุกต์ จากมหาวิทยาลัย         
ศรีนครินทรวิโรฒ ต้ังแต่วันที่ 11 กันยายน 2561  

คณะศึกษาศาสตร์ประสงค์ขออนุมัติปรับเพ่ิมเงินเดือนตามวุฒิการศึกษาที่ได้รับสูงขึ้น            
เฉพาะกรณีวุฒิการศึกษาที่ตรงตามสายงาน แก่ นางสาววนัญญา แก้วแก้วปาน พนักงานมหาวิทยาลัย              
ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-05-544 อัตราเงินเดือน เดือนละ 29,760 บาท สังกัดภาควิชาจิตวิทยา          
และการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก วุฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
จิตวิทยาประยุกต์  จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ต้ังแต่วันที่ 11 กันยายน 2561 และได้ย่ืนเรื่องเพ่ือขอ         
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ปรับเพ่ิมเงินเดือนตามวุฒิการศึกษาที่ได้รับสูงขึ้นเฉพาะกรณีวุฒิการศึกษาที่ตรงตามสายงาน โดยงาน            
การเจ้าหน้าที่ของคณะฯ รับเรื่องเม่ือวันที่ 17 กันยายน 2561 สมควรได้รับการปรับวุฒิและอัตราเงินเดือน     
จาก ตําแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท อัตราเงินเดือน เดือนละ 29,760 บาท เป็นตําแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก 
อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท ได้ต้ังแต่วันที่ 11 กันยายน 2561 ซึ่งเป็นวันที่สําเร็จการศึกษา 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้ปรับวุฒิและอัตราเงินเดือน ราย นางสาววนัญญา             
แก้วแก้วปาน พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-05-544 อัตราเงินเดือน เดือนละ  
29,760 บาท สังกัดภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว  คณะศึกษาศาสตร์ จาก วุฒิปริญญาโท อัตราเงินเดือน 
เดือนละ 29,760 บาท เป็น วุฒิปรญิญาเอก อัตราเงินเดือน  เดือนละ 31,500 บาท ได้ต้ังแต่วันที่ 11 กันยายน 
2561 ซึ่งเป็นวันที่สําเร็จการศึกษา 
 
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   

ในการน้ี รองศาสตราจารย์ลาวัลย์ ศรีพงษ์ ได้ส่งรายงานผลความก้าวหน้าของการ               
ไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการฉบับสมบูรณ์แล้ว ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 15/2561 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561   
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบรายงานผลความก้าวหน้าของการไปปฏิบัติงานเพ่ือ
เพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ ของ รองศาสตราจารย์ลาวัลย์ ศรีพงษ์ สังกัดภาควิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.5 รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็น

อาจารย์ในมหาวิทยาลัย จํานวน 3 ราย และขออนุมัติต่อการจ้างผู้มีความรู้
ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย จํานวน 7 ราย 

 
สรุปเรื่อง  
 ตามมติ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 16/2561 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 มีมติให้
แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัย และตามระเบียบทบวงมหาวิทยาลัยว่าด้วยการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ใน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2542 และหนังสือทบวงมหาวิทยาลัย ที่ ทม 0202/ว 11 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2542  
มอบอํานาจให้ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ การจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์      
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ในมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นการจ้างต่อเน่ืองกันเกิน 5 ปี และหนังสือทบวงมหาวิทยาลัย ที่ ทม 0202.5/ว 743            
ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2543 มอบอํานาจให้ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณาอนุมัติการจ้างผู้มีความรู้
ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย สําหรับผู้มีอายุเกินกว่า 65 ปี น้ัน 
 บัดน้ี คณะกรรมการประเมินฯ ได้ดําเนินการประเมินผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็น
อาจารย์ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว มีผลการปฏิบัติงานและคุณลักษณะในการปฏิบัติงาน
เหมาะสม จํานวน 3 ราย ได้แก่ 

คณะวิทยาศาสตร์ จํานวน 2 ราย ได้แก่ 
 1. รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา หาญชูวงศ์  
 2. ศาสตราจารย์ ดร.เสริม จันทร์ฉาย 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จํานวน 1 ราย ได้แก่ 
 1. รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ กนกศลิปธรรม 
  นอกจากน้ี มีคณะฯ ประสงค์ขออนุมัติต่อการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์                
ในมหาวิทยาลัย เป็นเวลา 1 ปี ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 ดังน้ี  
  คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ จํานวน 4 ราย ได้แก่ 

1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณอิทธิพล ต้ังโฉลก ตําแหน่งเลขที่ 29 อัตราเงินเดือน 33,950 บาท   
เป็นการจ้างต่อเน่ืองกันเกิน 5 ปี และมีอายุเกินกว่า 65 ปี 

2. ศาสตราจารย์เกียรติคุณวิชัย สิทธิรัตน์ ตําแหน่งเลขที่ 30 อัตราเงินเดือน 33,950 บาท      
เป็นการจ้างผู้มีอายุเกินกว่า 65 ปี 

3. ศาสตราจารย์เกียรติคุณพิษณุ ศุภนิมิต ตําแหน่งเลขที่ 22 อัตราเงินเดือน 33,950 บาท    
เป็นการจ้างต่อเน่ืองกันเกิน 5 ปี และมีอายุเกินกว่า 65 ปี 

4. ศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา เถาทอง ตําแหน่งเลขที่ 23 อัตราเงินเดือน 33,950 บาท    
เป็นการจ้างต่อเน่ืองกันเกิน 5 ปี และมีอายุเกินกว่า 65 ปี  

คณะวิทยาศาสตร์ จํานวน 2 ราย ได้แก่ 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา หาญชูวงศ์ ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 17 อัตราเงินเดือน     

33,950 บาท เป็นการจ้างผู้มีอายุเกินกว่า 65 ปี 
2. ศาสตราจารย์ ดร.เสริม จันทร์ฉาย ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 19 อัตราเงินเดือน    

47,720 บาท เป็นการจ้างผู้มีอายุเกินกว่า 65 ปี 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จํานวน 1 ราย ได้แก่ 
1. อาจารย์ ดร.อํานาจ สิทธัตตระกูล ตําแหน่งเลขที่ 20 อัตราเงินเดือน 47,720 บาท         

เป็นการจ้างต่อเน่ืองกันเกิน 5 ปี และมีอายุเกินกว่า 65 ปี 
 ทั้งน้ี จะดําเนินการออกคําสั่งได้ต่อเมื่อสํานักงบประมาณยืนยันยอดงบประมาณ พ.ศ. 2562 
และบัญชีถือจ่ายประจําปี พ.ศ. 2562 ออกแล้ว 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบรายงานผลการประเมินผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ
เป็นอาจารย์ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย จํานวน 3 ราย และอนุมัติให้ต่อการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ
เป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย จํานวน 7 ราย ตามท่ีเสนอ 
 



 17

ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.6 การเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเพ่ือแต่งต้ังกรรมการประจําคณะ
ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

 
สรุปเรื่อง  

ตามที่มหาวิทยาลัยสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการประจําคณะประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก โดยมี
วาระการดํารงตําแหน่ง 2 ปี ต้ังแต่วันที่ 25 มกราคม 2560 ไปแล้ว น้ัน 
  เน่ืองจากกรรมการประจําคณะประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จะครบวาระการดํารงตําแหน่ง
ในวันที่ 24 มกราคม 2562 ประกอบกับข้อ 4 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยคณะกรรมการประจําคณะ 
พ.ศ. 2559 กําหนดให้อธิการบดีแต่งต้ังกรรมการประจําคณะประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยที่เสนอ       
โดยคณะและโดยความเห็นชอบของ ก.บ.ม. จํานวน 1-3 คน และข้อ 3 ข้อ 4 และข้อ 6 ของประกาศ ก.บ.ม. 
มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การสรรหากรรมการประจําคณะประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก พ.ศ. 2559 
กําหนดให้คณะกรรมการประจําคณะกําหนดจํานวนกรรมการประจําคณะประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ทั้งน้ี 
คณะกรรมการประจําคณะอาจเพ่ิมหรือลดจํานวนกรรมการประจําคณะประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในภายหลัง
ก็ได้ ภายใต้จํานวนที่กําหนดไว้ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยคณะกรรมการประจําคณะ พ.ศ. 2559 
จํานวน 1-3 คน และกําหนดให้ในการสรรหากรรมการประจําคณะประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในแต่ละครั้ง 
ให้อธิการบดีแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหากรรมการประจําคณะประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เพ่ือทําหน้าที่     
สรรหาบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมทีจ่ะเป็นกรรมการประจําคณะประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และให้การสรรหา
กรรมการประจําคณะประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในวาระต่อๆ ไป ให้กระทําให้เสร็จสิ้นก่อนกรรมการประจํา
คณะประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกชุดเดิมหมดวาระอย่างน้อยเก้าสิบวัน 
 บัดน้ี คณะวิชาต่างๆ ได้สรรหากรรมการประจําคณะประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเรียบร้อยแล้ว 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้แต่งต้ังกรรมการประจําคณะประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก ตามรายช่ือที่เสนอ ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.7 การบริหารกรอบอัตราว่าง 
 
สรุปเรื่อง  

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยแผนอัตรากําลังบุคลากร การกําหนดกรอบ
อัตรากําลังบุคลากร และการบริหารกรอบอัตรากําลัง พ.ศ. 2561 หมวด 4 ได้กําหนดเกี่ยวกับการบริหาร
กรอบอัตรากําลังเก่ียวกับการบริหารกรอบอัตราว่างไว้ดังนี้  

“ข้อ 24 กรอบอัตราว่างระหว่างปีซึ่งมีงบประมาณรองรับไว้แล้ว ให้ส่วนงานใช้กรอบอัตราว่าง
ดังกล่าวเพ่ือการบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างมหาวิทยาลัยในประเภท สายงาน และตําแหน่งเดียวกัน
เป็นการทดแทนได้ ซึ่งต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในสองปีนับแต่วันที่กรอบอัตราดังกล่าวว่างลง 

ข้อ 25 เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณในแต่ละปี หากมีกรอบอัตรากําลังซึ่งว่างจากการเกษียณ        
อายุงานของพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างมหาวิทยาลัย ให้นํากรอบอัตรากําลังดังกล่าวไปไว้ที่ส่วนกลางของ
มหาวิทยาลัย เพ่ือให้มหาวิทยาลัยบริหารกรอบอัตรากําลังต่อไป 
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ให้อธิการบดีโดยมติของ ก.บ.ม. มีอํานาจในการบริหารกรอบอัตรากําลังตามวรรคหน่ึง          
ตามเหตุผลและความจําเป็น 

ในกรณีกรอบอัตราว่างระหว่างปีซึ่งไม่สามารถบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้าง
มหาวิทยาลัยให้แล้วเสร็จได้ภายในสองปีตามข้อ 24 ให้นํากรอบอัตรากําลังดังกล่าวไปไว้ที่ส่วนกลางของ
มหาวิทยาลัย เพ่ือให้มหาวิทยาลัยบริหารกรอบอัตรากําลังต่อไป หรือกรณีมีเหตุผลและความจําเป็น ให้ขอ
ขยายระยะเวลาการดําเนินงานออกไปอีกตามระยะเวลาที่ ก.บ.ม. กําหนด” 
 เน่ืองจากข้อบังคับดังกล่าวได้ประกาศใช้ต้ังแต่วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2561 แต่โดยที่ข้อ 24 
ของข้อบังคับดังกล่าวกําหนดให้ส่วนงานบริหารกรอบอัตราว่างเพ่ือการบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้าง
มหาวิทยาลัยให้แล้วเสร็จภายในสองปีนับแต่วันที่กรอบอัตราดังกล่าวว่างลง ส่งผลให้ส่วนงานต่างๆ ที่มีกรอบ
อัตราว่างโดยเฉพาะกรอบอัตราว่างที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ประกาศใช้ ไม่สามารถดําเนินการสรรหาบุคคล
เพ่ือบรรจุได้ทันเวลาในขณะน้ี โดยท่ีส่วนงานไม่ได้เพิกเฉย ทั้งน้ี ด้วยสาเหตุจากไม่มีผู้สมัคร ไม่มีผู้ที่มีคุณวุฒิ         
ตรงตามที่รับสมัคร หรือไม่มีผู้ที่สอบผ่าน เป็นต้น ทําให้ต้องมีการขยายเวลาในการรับสมัครเป็นระยะๆ ดังน้ัน 
เพ่ือเป็นการบรรเทาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นและเพ่ือให้สามารถสรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและมี
คุณวุฒิตรงตามที่ต้องการ จึงสมควรขยายเวลาให้ส่วนงานต่างๆ ที่มีกรอบอัตราว่างในขณะนี้ซึ่งไม่ใช่ว่างจากการ
เกษียณอายุงาน ได้ดําเนินการสรรหาและเสนอขอบรรจุแต่งต้ังให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2562 หาก
ล่วงเลยเวลาท่ีกําหนดไว้ให้นํากรอบอัตราว่างดังกล่าวไปไว้ที่ส่วนกลางของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้มหาวิทยาลัย
บริหารกรอบอัตรากําลังต่อไป 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ขยายเวลาให้ส่วนงานต่างๆ ที่มีกรอบอัตราว่างในขณะน้ี            
ซึ่งไม่ใช่ว่างจากการเกษียณอายุงาน ได้ดําเนินการสรรหาและเสนอขอบรรจุแต่งต้ัง ให้แล้วเสร็จภายในวันที่          
30 กันยายน 2562 หากล่วงเลยเวลาท่ีกําหนดไว้ให้นํากรอบอัตราว่างดังกล่าวไปไว้ที่ส่วนกลางของ
มหาวิทยาลัย เพ่ือให้มหาวิทยาลัยบริหารกรอบอัตรากําลังต่อไป 
 
ระเบยีบวาระที่  4.2 แผนและการติดตามผลการดําเนินงานตามแผน 

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

ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ในต่างประเทศ 
 
สรุปเรื่อง 
 ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุนเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์                 
ในต่างประเทศคร้ังที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 มีมติเห็นชอบให้จัดทํา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย
ศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์การส่งเสริมการเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ในต่างประเทศฉบับใหม่          
เพ่ือให้สอดคล้องตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและ              
การสร้างสรรค์ พ.ศ. 2561 และเป็นแนวทางในการจัดสรรทุนดังกล่าว 
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 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ     ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์
การส่งเสริมการเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ในต่างประเทศ 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.3.2 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญา

บัณฑิต สําหรับนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร           
ปีการศึกษา 2561 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
โรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ) และ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร 
เรื่อง ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต สําหรับนักศึกษาวิทยาลัย
นานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2561  

 
สรุปเรื่อง 

ด้วยกองบริการการศึกษาประสงค์เสนอที่ประชุมพิจารณาปฏิทินการศึกษา จํานวน 2 ฉบับ 
โดยผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561 ดังน้ี  

1. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต สําหรับ
นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2561 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ)  

2. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต สําหรับ
นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2561  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง 
ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต สําหรับนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 
2561 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ) และ (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต สําหรับนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2561 และให้นําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใช้ต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.3.3 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานภาระงาน

ขั้นตํ่าและผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ประจํา พ.ศ. …. 
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรได้มีคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 1170/2560 เรื่อง แต่งต้ัง
คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการจัดทําข้อบังคับ ระเบียบและประกาศเพ่ือการเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับ
ของรัฐ โดยคณะอนุกรรมการจัดทําข้อบังคับ ระเบียบและประกาศด้านวิชาการจะต้องดําเนินการจัดทํา       
ร่างกฎหมายด้านวิชาการให้แล้วเสร็จ น้ัน 
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บัดน้ี คณะอนุกรรมการฯ ได้ปรับแก้ไขร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการกําหนด
มาตรฐานภาระงานขั้นตํ่าและผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ประจํา พ.ศ. …. ซึ่งผ่านความเห็นชอบจาก
คณะอนุกรรมการจัดทําข้อบังคับ ระเบียบและประกาศด้านวิชาการแล้ว เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 โดยท่ี
ประชุมรองอธิการบดี ในการประชุมครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561 ได้มีมติให้คณะอนุกรรมการฯ 
พิจารณาทบทวนดังกล่าวในข้อ 7 ข้อ 11 และข้อ 16 รวมถึงพิจารณาเทียบเคียงผลงานทางวิชาการกับ              
การได้รับการยกย่องหรือยอมรับนับถือในวงวิชาการหรือวิชาชีพในสาขาน้ัน และผลงานทางวิชาการที่สามารถ
นับเป็นภาระงานมากกว่า 1 ปีได้ ก่อนนําเสนอต่อไป 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ     ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการ พร้อมทั้งมีข้อเสนอแนะให้ปรับแก้ (ร่าง) 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานภาระงานข้ันตํ่าและผลงานทางวิชาการของ
คณาจารย์ประจํา พ.ศ. …. ดังน้ี 

- ข้อ 7 ให้เพ่ิม (3) ผลงานสร้างสรรค์หรือผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนที่สอดคล้อง
ตามท่ี ก.พ.อ. กําหนด อย่างใดอย่างหน่ึง อย่างน้อยหน่ึงรายการต่อปี ดังน้ี 
  (3.1) ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้ 
  (3.2) ผลงานวิชาการเพ่ืออุตสาหกรรม 
  (3.3) ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนานโยบายสาธารณะ 
  (3.4) กรณีศึกษา 
  (3.5) งานแปล 
  (3.6) พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการในลักษณะเดียวกัน 
  (3.7) ผลงานสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 
  (3.8) ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ 
  (3.9) สิทธิบัตร 
  (3.10) ซอฟต์แวร์ 

- ข้อ 10 ให้เพ่ิม (6) ผลงานอ่ืนตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
- ข้อ 13 (4) ให้ปรับแก้ตามมติที่ประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 

มีมติเห็นชอบภาระงานขั้นตํ่า โดยให้เทียบภาระงานด้านบริหารเท่ากับภาระงานขั้นตํ่าและการมีผลงานทาง
วิชาการของประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน ร้อยละแปดสิบ และรองประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน          
ร้อยละห้าสิบ 

- ข้อ 16 ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเก่ียวกับการกําหนดมาตรฐานภาระงานขั้นตํ่าและผลงาน
ทางวิชาการไม่ควรกระทบกับการเลื่อนเงินเดือนโดยให้แยกให้ชัดเจนระหว่างภาระงานที่ใช้สําหรับการเลื่อน
เงินเดือน กับผลงานทางวิชาการที่ใช้สําหรับการได้รับเงินประจําตําแหน่ง 

ทั้งน้ี ให้นําเสนอที่ประชุม ก.บ.ม. พิจารณาในคราวถัดไป  
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ระเบียบวาระท่ี  4.3.4 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญา
บัณฑิต ประจําปีการศึกษา 2562 

 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันอังคารที่ 
24 เมษายน 2561 ได้ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การเปิด-ปิดภาคการศึกษา 
ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ประจําปีการศึกษา 2561-2563 และ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย
ศิลปากร เรื่อง เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ประจําปีการศึกษา 2561 น้ัน 

ในการน้ี กองบริการการศึกษาจึงเสนอที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย
ศิลปากร เรื่อง ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ประจําปีการศึกษา 2562 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง 
ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ประจําปีการศึกษา 2562 และให้นําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใช้
ต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.3.5 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยกองทุนพัฒนาคณะโบราณคดี 

มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. .... 
 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 12/2561 เมื่อ
วันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2561 ได้แจ้งว่า สํานักงานตรวจสอบภายในได้ดําเนินการจัดการกับกลุ่มเงินรับฝาก
เพื่อนําเงินมาจัดสรรผลประโยชน์รวมกัน โดยอยู่ระหว่างการกําหนดแนวทาง/ข้อกําหนดต่างๆ หากมี         
ผู้ประสงค์บริจาคเงินให้กับคณะวิชา ขอให้แจ้งว่าจะนําเงินบริจาครวมเข้ากับกองทุนของคณะวิชา โดยจะ
ระบุตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาคเงิน น้ัน 

ในการน้ี เพ่ือให้การดําเนินการเกี่ยวกับเงินกองทุนของคณะโบราณคดีเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด คณะโบราณคดีจึงเสนอที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) ระเบียบ
มหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยกองทุนพัฒนาคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. .... โดยได้นําเงินบริจาค
จากเงินกองทุนต่างๆ รวมไว้ในกองทุนดังกล่าว ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากกองนิติการแล้ว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบในหลักการของ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัย
ศิลปากรว่าด้วยกองทุนพัฒนาคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. .... โดยให้ระบุเพ่ิมอํานาจตามข้อ 57 
ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 ก่อน
นําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใช้ต่อไป 
 ทั้งน้ี ขอให้เพ่ิมวิธีดําเนินการเก่ียวกับการตรวจสอบเงินกองทุนที่ไม่อยู่ในระบบงบประมาณ
เมื่อสิ้นปีงบประมาณด้วย 
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ระเบียบวาระท่ี  4.3.6 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดรายวิชาเรียนภาค
บรรยายและหรือภาคปฏิบัติการท่ีใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุสิ้นเปลืองที่มี
ราคาสูง ระดับบัณฑิตศึกษา และระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ 
และ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดรายวิชาเรียนภาค
บรรยายและหรือภาคปฏิบัติการท่ีใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุสิ้นเปลืองที่มี
ราคาสู ง  ระดับบัณฑิตศึกษา  ในลักษณะโครงการพิ เศษ และระดับ
บัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ โครงการพิเศษ 

 
สรุปเรื่อง 

ด้วยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ประสงค์ขอกําหนดรายวิชาเรียนภาคบรรยายและหรือภาค   
ปฏิบัติการระดับบัณฑิตศึกษา ที่ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุสิ้นเปลืองที่มีราคาสูง สําหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2560 ภาคปกติและในลักษณะโครงการพิเศษ ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจํา
บัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 

ในการน้ี บัณฑิตวิทยาลัยจึงเสนอที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร 
เรื่อง กําหนดรายวิชาเรียนภาคบรรยายและหรือภาคปฏิบัติการที่ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุสิ้นเปลืองที่มีราคาสูง 
ระดับบัณฑิตศึกษา และระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ และ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร 
เรื่อง กําหนดรายวิชาเรียนภาคบรรยายและหรือภาคปฏิบัติการที่ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุสิ้นเปลืองที่มีราคาสูง 
ระดับบัณฑิตศึกษา ในลักษณะโครงการพิเศษ และระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ โครงการพิเศษ โดย
ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาที่เข้าศึกษาต้ังแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป  ซึ่งผ่านการพิจารณาจากกองนิติการแล้ว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง 
กําหนดรายวิชาเรียนภาคบรรยายและหรือภาคปฏิบัติการที่ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุสิ้นเปลืองที่มีราคาสูง 
ระดับบัณฑิตศึกษา และระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ และ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง 
กําหนดรายวิชาเรียนภาคบรรยายและหรือภาคปฏิบัติการที่ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุสิ้นเปลืองที่มีราคาสูง 
ระดับบัณฑิตศึกษา ในลักษณะโครงการพิเศษ และระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ โครงการพิเศษ            
โดยให้บัณฑิตวิทยาลัยปรับแก้ไขการกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาของรายวิชาใหม่ในอัตราเดิม พร้อมทั้ง
ให้ตัดรายวิชาที่ปรับขึ้นอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาออกทั้งหมด ก่อนนําเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาทาง 
การเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยศิลปากรพิจารณาต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.4 โครงสร้างส่วนงานและหน่วยงานภายใน 
ระเบียบวาระท่ี  4.4.1 การจัดต้ัง การรวม และการยุบเลิกส่วนงาน หน่วยงานและหน่วยงานย่อย

ภายในส่วนงาน ของคณะวิชาและส่วนงานเทียบเท่าคณะวิชา 
 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561 ได้ให้
ความเห็นชอบระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการแบ่ง การรวม การยุบเลิกและ
การบริหารภาควิชา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 โดยสาระสําคัญได้กําหนดให้ภาควิชาที่สภามหาวิทยาลัยได้เคย
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อนุมัติให้แบ่งหน่วยงานขึ้นในมหาวิทยาลัยก่อนวันที่ระเบียบน้ีใช้บังคับ คงสถานะเป็นภาควิชาต่อไป หรือจะให้
มีการแบ่ง การรวม และการยุบเลิกภาควิชา ให้เป็นไปตามระเบียบน้ีก็ได้ ทั้งน้ี การบริหารภาควิชา คุณสมบัติ
หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของผู้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าภาควิชา และการติดตามประเมินผลให้เป็นไปตาม
ระเบียบน้ี ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 14/2561 เมื่อวันอังคารที่ 17 
กรกฎาคม 2561 ได้มีมติเห็นชอบให้คณะวิชา/ส่วนงานดําเนินการกรอกข้อมูลตามแบบคําขอเสนอรูปแบบการ
บริหารวิชาการของคณะ ในการการจัดต้ัง การรวม การยุบเลิกส่วนงาน การแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงาน
และการบริหารวิชาการของคณะ แล้วส่งไปยังมหาวิทยาลัยภายในวันที่ 27 สิงหาคม 2561 (6 สัปดาห์) น้ัน 

ในการน้ี กองแผนงานจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาการจัดต้ัง การรวม และการยุบเลิกส่วนงาน 
หน่วยงานและหน่วยงานย่อยภายในส่วนงาน ของคณะวิชาและส่วนงานเทียบเท่าคณะวิชา โดยได้รวบรวมข้อมูล
จากคณะวิชา/ส่วนงานเรียบร้อยแล้ว  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติมอบหมายให้กองแผนงานปรับแก้รายละเอียดในตารางสรุปการ
เสนอขอจัดต้ัง การรวม และการยุบเลิกหน่วยงานในประเด็นเก่ียวกับรูปแบบการแบ่งหน่วยงาน/หน่วยงานย่อย 
และรูปแบบหน่วยงานท่ีให้บริการวิชาการ ตามข้อเสนอแนะในที่ประชุม พร้อมทั้งให้ตรวจสอบข้อมูล
รายละเอียดให้ถูกต้องครบถ้วนตามข้อมูลที่คณะวิชา/ส่วนงานเสนอมา 
 ทั้งน้ี ขอให้คณะวิชา/ส่วนงานส่งข้อมูลรายละเอียดที่มีการปรับแก้ไขที่ถูกต้องครบถ้วนแล้ว  
ไปยังกองแผนงานภายในวันที่ 12 ตุลาคม 2561 เพ่ือรวบรวมก่อนนําเสนอคณะกรรมการวิเคราะห์โครงสร้าง
ส่วนงานและหน่วยงานพิจารณาต่อไป  
 
ระเบยีบวาระที่  4.5 การบริหารการเงินและทรพัย์สิน 
ระเบียบวาระท่ี  4.5.1 การปรับรูปแบบและอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี 

(โครงการพิเศษ) ปีการศึกษา 2562 
 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันอังคารที่ 
22 พฤษภาคม 2561 ได้เห็นว่า การปรับรูปแบบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตร
ในลักษณะโครงการพิเศษ จากแบบหน่วยกิตเป็นแบบเหมาจ่ายควรดําเนินการพร้อมกันทุกคณะวิชา
เช่นเดียวกับหลักสูตรปกติ จึงมีมติมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาเป็นประธานจัดประชุม
หารือร่วมกับคณะวิชาที่จัดการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรในลักษณะโครงการพิเศษ เพ่ือหาแนวทางใน
การปรับรูปแบบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาจากแบบหน่วยกิตเป็นแบบเหมาจ่าย โดยดําเนินการให้แล้ว
เสร็จภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 น้ัน 

ในการน้ี กองแผนงานได้ดําเนินการรวบรวมและสรุปข้อเสนอจากคณะวิชาที่ประสงค์ปรับ
รูปแบบและอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี (โครงการพิเศษ) จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา ดังน้ี 

1. การปรับรูปแบบและอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี (โครงการพิเศษ) จาก
แบบหน่วยกิตเป็นแบบเหมาจ่าย 

2. อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี (โครงการพิเศษ) ของคณะเภสัชศาสตร์ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะดุริยางคศาสตร์ 
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบดังน้ี 

1. การปรับรูปแบบและอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี (โครงการพิเศษ) จาก
แบบหน่วยกิตเป็นแบบเหมาจ่าย 

2. อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี (โครงการพิเศษ) ของคณะเภสัชศาสตร์ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะดุริยางคศาสตร์ โดยให้กองแผนงานปรับแก้ไขในส่วน
ของอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาโครงการพิเศษใหม่ กลุ่มสาขาศิลปะและการออกแบบ คณะดุริยางคศาสตร์       
ที่ระบุไว้ 25,000-32,500 บาท (1-6 และ 7-11 หน่วยกิต) โดยให้กําหนดเป็นอัตราที่ชัดเจน  

แล้วให้นําเสนอคณะกรรมการท่ีปรึกษาทางการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยศิลปากร และ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 

ทั้งน้ี ขอให้คณะวิทยาศาสตร์ดําเนินการกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาใหม่ระดับ
ปริญญาตรี (โครงการพิเศษ) เป็นแบบเหมาจ่าย แล้วส่งไปยังกองแผนงานโดยเร็ว 
  
ระเบียบวาระท่ี  4.5.2 การกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแบบเหมาจ่าย 

ภาคปกติและโครงการพิเศษ 
 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันอังคารที่  
3 เมษายน 2561 ได้ให้ความเห็นชอบการกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแบบเหมาจ่าย 
โดยมอบหมายให้บัณฑิตวิทยาลัยเพ่ิมเติมข้อมูลสรุปรายละเอียดการกําหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาของทุก
สาขาวิชาทั้งในส่วนที่ใช้อัตราเดิมและอัตราที่กําหนดใหม่ให้ชัดเจน ก่อนนําเสนอคณะกรรมการท่ีปรึกษา
เก่ียวกับการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยศิลปากร และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป น้ัน 

ในการน้ี บัณฑิตวิทยาลัยจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาการกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาแบบเหมาจ่าย ภาคปกติและโครงการพิเศษ ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากท่ีประชุม
คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 ดังน้ี 

1. กลุ่มสาขาศิลปะและการออกแบบ ได้แก่ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
คณะมัณฑนศิลป์ คณะวิทยาศาสตร์ (สาขาวิชาเคมี และสาขาวิชาเคมีศึกษา) คณะดุริยางคศาสตร์ และบัณฑิต
วิทยาลัยและคณะวิชาร่วม (สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบและการจัดการโรงแรมและอสังหาริมทรัพย์) เรียก
เก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแบบเหมาจ่ายในอัตราเดียวจนกว่าจะสําเร็จการศึกษา 

2. กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์หรือกลุ่มสังคมมนุษยศาสตร์ ได้แก่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
คณะโบราณคดี คณะอักษรศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาการจัดการ  
วิทยาลัยนานาชาติ และบัณฑิตวิทยาลัยและคณะวิชาร่วม เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
แบบเหมาจ่ายเป็นสองอัตราจนกว่าจะสําเร็จการศึกษา โดยอัตราที่สองควรเป็น 1/3 ของอัตราแรก 
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ทั้งน้ี คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยได้ขอเพ่ิมหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต และสาขาวิชาการ
จัดการนวัตกรรมทางธุรกิจของคณะวิทยาการจัดการ โดยให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาแบบเหมาจ่ายเป็นสองอัตราจนกว่าจะสําเร็จการศึกษา โดยอัตราที่สองควรเป็น 1/3 ของอัตรา
แรก 

3. เน่ืองจากการกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อนของแต่ละ
สาขาวิชายังไม่เป็นแนวทางเดียวกัน บัณฑิตวิทยาลัยจึงเสนอให้เรียกเก็บในอัตราครึ่งหน่ึงของอัตราค่าธรรมเนียม
การศึกษาภาคการศึกษาปกติ เพ่ือให้สอดคล้องกับการกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
แบบเหมาจ่าย 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาแบบเหมาจ่าย ภาคปกติและโครงการพิเศษ ในข้อ 1 - ข้อ 3 ตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยเสนอ 
และเห็นชอบให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแบบเหมาจ่ายของหลักสูตรบริหารธุรกิจ
ดุษฎีบัณฑิต และสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจของคณะวิทยาการจัดการ เป็นสองอัตราจนกว่าจะ
สําเร็จการศึกษา โดยอัตราที่สองควรเป็น 1/3 ของอัตราแรก และให้นําเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาทางการ
เงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยศิลปากร และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.5.3 การขอเปลี่ยนแปลงวงเงินทดรองราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562    
 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 18/2561 เมื่อวันอังคารที่ 
11 กันยายน 2561 ได้ให้ความเห็นชอบการกําหนดวงเงินทดรองราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ    
คณะวิชา/หน่วยงาน น้ัน  

ในการน้ี กองคลังแจ้งประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงวงเงินทดรองราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 ดังน้ี 

กรุงเทพมหานคร 
กองคลัง  จากเดิม  จํานวน 500,000.00 บาท 
 เป็น จํานวน  900,000.00 บาท 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงวงเงินทดรองราชการประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามท่ีกองคลังเสนอ 
 ทั้งน้ี ที่ประชุมเห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงวงเงินทดรองราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ของกองกิจการนักศึกษา จาก 4,000,000.00 บาท เป็น 2,000,000.00 บาท ตามท่ีอธิการบดีสั่งการ 
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ระเบียบวาระที่  4.6 เรื่องอ่ืนๆ ตามท่ีอธิการบดีปรึกษา 
ระเบียบวาระท่ี  4.6.1 (ร่าง) บันทึกความเข้าใจ เรื่อง การลดขยะพลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้ง 

ระหว่างเครือข่ายมหาวิทยาลัยย่ังยืนแห่งประเทศไทยกับบริษัท ซีพีออลล์ 
จํากัด (มหาชน) 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่เครือข่ายมหาวิทยาลัยย่ังยืนแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นเครือข่ายมหาวิทยาลัยภายใต้           

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ได้จัดทําข้อตกลงร่วมกับบริษัท ซีพีออลล์ จํากัด (มหาชน) เพ่ือเป็นการ
ดําเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างย่ังยืนของสหประชาชาติ ข้อที่ 12 การบริโภคอย่างรับผิดชอบ โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือลดปริมาณขยะพลาสติกแบบคร้ังเดียวทิ้ง ในร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven ในมหาวิทยาลัย น้ัน 

ในการน้ี มหาวิทยาลัยประสงค์จะทําข้อตกลงบันทึกความเข้าใจ เรื่อง การลดขยะพลาสติก
แบบครั้งเดียวทิ้ง ระหว่างเครือข่ายมหาวิทยาลัยย่ังยืนแห่งประเทศไทยกับบริษัท ซีพีออลล์ จํากัด (มหาชน) ซึ่ง
กองนิติการพิจารณาแล้วเห็นว่า สาระสําคัญของ (ร่าง) บันทึกความเข้าใจ ไม่ขัดต่อกฎหมายสามารถบังคับใช้ได้ 
และมีข้อสังเกตว่า การลงนามในบันทึกความเข้าใจ มีมาตรการต่างๆ ที่กําหนดเป็นภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัย
จะครอบคลุมทุกพ้ืนที่การศึกษา ไม่ว่าพ้ืนที่การศึกษานั้นจะมีร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven ของบริษัท ซีพีออลล์ 
จํากัด (มหาชน) ต้ังอยู่หรือไม่ก็ตาม โดยรวมถึงมาตรการที่กําหนดให้มหาวิทยาลัยจะต้องให้ร้านค้าอ่ืนๆ 
ตลอดจนร้านอาหารในโรงอาหารของมหาวิทยาลัยยกเลิกการใช้ภาชนะท่ีทําจากโฟมด้วย ดังน้ัน มหาวิทยาลัย
ควรมีการดําเนินการประชาสัมพันธ์ หารือ หรือทําความเข้าใจเก่ียวกับมาตรการต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบกับ
ร้านค้าหรือผู้ประกอบการอ่ืนๆ ทุกพ้ืนที่การศึกษาของมหาวิทยาลัย 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกความเข้าใจ เรื่อง การลดขยะ
พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้ง ระหว่างเครือข่ายมหาวิทยาลัยย่ังยืนแห่งประเทศไทยกับบริษัท ซีพีออลล์ จํากัด 
(มหาชน) ตามท่ีกองงานวิทยาเขตเสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.6.2 การเสนอเรื่องเข้าวาระการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 

ครั้งที่ 5/2561 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กําหนดจัดให้มีการประชุมสามัญที่ประชุม

อธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5/2561 ในวันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น.                 
ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา น้ัน 

ในการนี้ หากมหาวิทยาลัยประสงค์จะเสนอเรื่องเพ่ือเข้าวาระการประชุมสามัญ ทปอ. ขอให้
เสนอความคิดเห็นและส่งแบบเสนอเรื่อง พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา และ Power Point การนําเสนอ  
(ถ้ามี) ไปยังฝ่ายเลขาธิการ ทปอ. ทาง E-mail : contacts@cupt.net ภายในวันที่ 21 กันยายน 2561      
เพ่ือคณะกรรมการบริหาร ทปอ. พิจารณากลั่นกรองก่อนนําเสนอที่ประชุม ทปอ. ต่อไป  

อน่ึง หากพ้นระยะเวลาที่กําหนด ฝ่ายเลขาธิการ ทปอ. ขออนุญาตเสนอเร่ืองเพ่ือจัดเข้าวาระ
การประชุมสามัญ ทปอ. ครั้งถัดไป 
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วเห็นว่า หากคณะวิชา/ส่วนงานประสงค์เสนอเรื่องเข้าวาระการ
ประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5/2561 ขอให้เสนอมายังมหาวิทยาลัย 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.6.3 (ร่าง) ปฏิทินและ (ร่าง) แผนปฏิทินปฏิบัติการการประชุมคณะกรรมการ

บริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําป ีพ.ศ. 2562 
 

สรุปเรื่อง 
 เพ่ือให้การดําเนินงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปี พ.ศ. 
2562 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและต่อเน่ือง งานการประชุมได้จัดทํา (ร่าง) ปฏิทินและ (ร่าง) แผนปฏิทิน
ปฏิบัติการการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปี พ.ศ. 2562 เสนอที่ประชุม
พิจารณา 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ปฏิทินและ (ร่าง) แผนปฏิทิน
ปฏิบัติการการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปี พ.ศ. 2562 ตามที่งานการประชุม
เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.6.4 การดําเนินการกําหนดรูปแบบและวิธีการปฏิบัติในการสรรหาผู้สมควรดํารง

ตําแหน่งคณบดี และหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่า
คณะ เพื่อให้เป็นแนวทางเดียวกันสําหรับคณะกรรมการสรรหา 

 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 ได้พิจารณา 
เรื่อง การเสนอช่ือผู้สมควรดํารงตําแหน่งคณบดี และหัวหน้าส่วนงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 
ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณา โดยท่ีประชุมมีข้อสังเกต เรื่อง การเสนอชื่อผู้สมควรดํารงตําแหน่งคณบดีให้สภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาครั้งน้ีแตกต่างจากการเสนอช่ือผู้สมควรดํารงตําแหน่งคณบดีที่ผ่านมาโดยสรุป คือ 
คณะกรรมการสรรหาเสนอช่ือผู้สมควรดํารงตําแหน่งคณบดีให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณา โดยให้คะแนน           
ผู้สมควรดํารงตําแหน่งคณบดีด้วย และคณะกรรมการสรรหาไม่ใช้สิทธิในการลงคะแนนเลือกผู้สมควรดํารง
ตําแหน่งคณบดีในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 

เน่ืองจากข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2560 ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2560 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร
ว่าด้วยการสรรหาหัวหน้าส่วนงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2560 เพ่ิงนํามาใช้ในการ    
สรรหาคณบดี ผู้อํานวยการศูนย์ สถาบัน สํานัก และในการดําเนินการสรรหาคณะกรรมการสรรหาทุกชุดได้
ดําเนินการตามท่ีข้อบังคับกําหนดไว้ อย่างไรก็ตามการดําเนินการของคณะกรรมการสรรหาแต่ละชุดอาจจะมี
รายละเอียด วิธีการทํางานที่แตกต่างกันบ้าง ตามมติของคณะกรรมการสรรหาแต่ละชุด อาทิ เกณฑ์การ
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พิจารณาให้คะแนนของคณะกรรมการสรรหา การเสนอช่ือผู้สมควรดํารงตําแหน่งคณบดีให้สภามหาวิทยาลัย
พิจารณาซึ่งมีทั้งการให้คะแนนและไม่ให้คะแนน น้ัน 

ในการนี้ เพ่ือให้การดําเนินการของคณะกรรมการสรรหามีรูปแบบและวิธีการปฏิบัติที่เป็นไป
ในแนวทางเดียวกัน ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยจึงได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยนําเร่ืองดังกล่าวไปพิจารณา
ดําเนินการ 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เน่ืองจากกรรมการ ก.บ.ม. เป็นผู้ที่อาจได้รับการสรรหา        
จึงเห็นควรเสนอให้สภามหาวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณากําหนดรูปแบบและวิธีการปฏิบัติในการสรรหาผู้สมควร
ดํารงตําแหน่งคณบดี และหัวหน้าส่วนงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ เพ่ือให้เป็นแนวทางสําหรับ
คณะกรรมการสรรหาต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.6.5 การแต่งต้ังคณะกรรมการเลือกต้ังกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน                

ประเภทพนักงาน ประเภทผู้แทนคณะดุริยางคศาสตร์ แทนผู้ที่พ้นจาก
ตําแหน่งก่อนครบวาระ 

 
สรุปเรื่อง 

ด้วยนางวิภา  ไชยสุกุมาร กรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน ประเภทพนักงาน ประเภท
ผู้แทนคณะ สังกัดคณะดุริยางคศาสตร์ จะพ้นจากการปฏิบัติงานต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เน่ืองจาก
เกษียณอายุราชการ  

ตามความในข้อ 7 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยสภาคณาจารย์และพนักงาน 
พ.ศ. 2560 ได้กําหนดว่า “นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระในวรรคหนึ่งแล้ว กรรมการพ้นจากตําแหน่ง
เมื่อลาออก” และข้อ 8 วรรคห้า กําหนดว่า “ในกรณีที่กรรมการสภาคณาจารย์และพนักงานพ้นจากตําแหน่ง
ก่อนครบวาระ ให้เลือกซ่อมให้เสร็จสิ้นภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ตําแหน่งน้ันว่างลง เว้นแต่วาระของตําแหน่ง
กรรมการที่ว่างน้ันจะเหลือไม่ถึงเก้าสิบวัน จะไม่ดําเนินการให้มีผู้ดํารงตําแหน่งแทนก็ได้” 

ในการน้ี สภาคณาจารย์และพนักงานจึงประสงค์ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดําเนินการเลือกต้ัง
กรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน ประเภทพนักงาน ประเภทผู้แทนคณะดุริยางคศาสตร์ แทนผู้ที่พ้นจาก
ตําแหน่งก่อนครบวาระ จํานวน 1 ตําแหน่ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกต้ังที่มหาวิทยาลัยกําหนด ทั้งน้ี          
ผู้ที่ได้รับการเลือกต้ังเข้ามาแทนตําแหน่งที่ว่างดังกล่าวจะมีวาระการดํารงตําแหน่งนับแต่วันที่ประกาศผลการ
เลือกต้ังถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2562 (ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ผลการเลือกต้ังเป็นกรรมการสภา
คณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับลงวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2560)  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้แต่งต้ังคณะกรรมการเลือกต้ังกรรมการสภาคณาจารย์
และพนักงาน ประเภทพนักงาน ประเภทผู้แทนคณะดุริยางคศาสตร์ แทนผู้ที่พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ      
โดยประกอบด้วยผู้ดํารงตําแหน่งและมีรายช่ือต่อไปน้ี 
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1. รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์  ประธานกรรมการ 
2. นางสาวลลวรรณ เปรมประเสริฐ  กรรมการ 

คณะดุริยางคศาสตร์ 
3. นางวราภรณ์  ฉัตรวงศ์พันธ์  กรรมการและเลขานุการ 
 สํานักงานอธิการบดี 
4. นางยุภา  แก้วจริยะพล  ผู้ช่วยเลขานุการ 

สํานักงานอธิการบดี 
5. นางสาวภคปภา  นาถะพินธุ  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 สํานักงานอธิการบดี 
6. นางสาวศิริพร ภัคโภไคย  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 สภาคณาจารย์และพนักงาน 
และให้นําเสนออธิการบดีลงนามในคําสั่งแต่งต้ังต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี  4.6.6 (ร่าง) กรอบมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพด้านการเรียนการสอน มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 
 
สรุปเรื่อง 

 ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 ได้กําหนดนโยบาย
การจัดการศึกษาที่เน้นการพัฒนานวัตกรรมจัดการศึกษาเพ่ือผลิตบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 และการพัฒนาความ
เป็นสากลของมหาวิทยาลัย โดยคุณภาพของบัณฑิตขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถของอาจารย์ในการจัดการเรียน
การสอนที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21 ประกอบกับสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้จัดทําแนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ใน
สถาบันอุดมศึกษา ซึ่งพัฒนาจากกรอบมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพของสหราชอาณาจักร (United Kingdom 
Professional Standards Framework; UK-PSF) และออสเตรเลีย (Australian Professional Standard 
for Teachers) โดยเปิดโอกาสให้สถาบันอุดมศึกษานําไปใช้เป็นหลักคิดในการพัฒนารายละเอียดที่จะส่งเสริม
คุณภาพของคณาจารย์ตามความต้องการของสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งต่อไป น้ัน 

ในการน้ี มหาวิทยาลัยจึงเสนอที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) กรอบมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพด้าน
การเรียนการสอน มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี 
ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 และที่ประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 10/2561 
เมื่อวันอังคารที่ 2 ตุลาคม 2561  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) กรอบมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพด้าน
การเรียนการสอน มหาวิทยาลัยศิลปากร และให้แต่งต้ังคณะทํางานต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี  4.6.7 การกําหนดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา 
เพื่อการดําเนินการท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) 

 
สรุปเรื่อง 

ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ได้กําหนดให้สถานศึกษาแต่ละ
แห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด ซึ่งที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวัน
อังคารที่ 18 กันยายน 2561 ได้มติให้ความเห็นชอบการกําหนดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับคณะและสถาบัน โดยให้มหาวิทยาลัยประกาศใช้เกณฑ์ EdPEx ทั่วทั้งองค์กรต้ังแต่ปีการศึกษา 2562 
เป็นต้นไป สําหรับคณะวิชาที่ประสงค์นําร่องให้ใช้เกณฑ์ EdPEx ได้ต้ังแต่ปีการศึกษา 2561 น้ัน 

ในการน้ี สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษาจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาการกําหนดระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพ่ือการดําเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) อย่างเต็ม
รูปแบบทั่วทั้งองค์กรต้ังแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป 
 ทั้งน้ี รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพ่ิมเติมว่า 
สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษาได้กําหนดจัดโครงการสัมมนาเกณฑ์ EdPEx สําหรับผู้บริหารสถาบันและ
คณะวิชา/หน่วยงาน เพ่ือการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ในวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2561 ณ จังหวัด
เพชรบุรี จึงขอเรียนเชิญผู้บริหาร และผู้เก่ียวข้องเข้าร่วมการโครงการดังกล่าวด้วย 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการกําหนดระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพ่ือการดําเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) อย่างเต็มรูปแบบทั่วทั้งองค์กร
ต้ังแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป ตามที่สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษาเสนอ และให้นําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.6.8 การแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

ประเภทคณาจารย์ประจํา แทนผู้ที่พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ 
 
สรุปเรื่อง 

ด้วยศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี และรองศาสตราจารย์ระเบียบ สุภวิรี กรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจําได้พ้นจากการปฏิบัติงานต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เน่ืองจาก
เกษียณอายุราชการ  

ในการน้ี จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาการแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการเลือกกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจํา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม 
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจํา พ.ศ. 2559 เมื่อวันที่ 19 
ธันวาคม พ.ศ. 2559 ข้อ 4 ได้กําหนดให้อธิการบดีโดยความเห็นชอบของ ก.บ.ม. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจํา ประกอบด้วย 
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(1) ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน เป็นประธานกรรมการ 
(2) ผู้แทนคณะจํานวนคณะละหน่ึงคน เป็นกรรมการ 
(3) ผู้แทนสํานักงานอธิการบดีจํานวนสามคน เป็นกรรมการ 
(4) เจ้าหน้าที่ของงานสภาคณาจารย์จํานวนหน่ึงคน เป็นกรรมการและเลขานุการ และอาจ

ให้มีเจ้าหน้าที่ของงานสภาคณาจารย์จํานวนหน่ึงคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการด้วยก็ได้ 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการเลือกกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจํา แทนผู้ที่พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ โดยประกอบด้วยผู้ดํารง
ตําแหน่งและมีรายช่ือต่อไปน้ี 

1. ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน ประธานกรรมการ 
2. รองคณบดีฝ่ายบริหาร  กรรมการ 

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์  
3. รองคณบดีฝ่ายบริหาร  กรรมการ 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์  
4. รองคณบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและกิจการพิเศษ  กรรมการ 

คณะโบราณคดี  
5. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ 

คณะมัณฑนศลิป์  
6. รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน  กรรมการ 

คณะอักษรศาสตร์  
7. รองคณบดีฝ่ายบริหาร กรรมการ 

คณะศึกษาศาสตร์  
8. รองคณบดีฝ่ายบริหาร กรรมการ  

คณะวิทยาศาสตร์  
9. รองคณบดีฝ่ายบริหาร  กรรมการ 

คณะเภสัชศาสตร์  
10.  รองคณบดีฝ่ายวางแผนและการจัดการความรู้องค์กร กรรมการ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   
11. รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ  กรรมการ 

คณะดุริยางคศาสตร์ 
12. รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ กรรมการ 
13. รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ  กรรมการ 

คณะวิทยาการจัดการ  
14. รองคณบดีฝ่ายบริหาร กรรมการ 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
15. รองคณบดีฝ่ายบริหาร กรรมการ  

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  
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16. หัวหน้างานสารบรรณ กองกลาง กรรมการ 
17. หัวหน้างานการเจ้าหน้าที่ กองงานวิทยาเขต กรรมการ 
18. หัวหน้างานบริหารทั่วไป สํานักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี กรรมการ 
19. นางสาวศิริพร ภัคโภไคย กรรมการและเลขานุการ 
20. นางสาวปวริศา ศรีราจันทร ์ ผู้ช่วยเลขานุการ 
ทั้งน้ี ให้ปรับแก้ไขประธานอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการจัดการเลือกกรรมการสภา

มหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจํา แทนผู้ที่พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ ของคณะดุริยางคศาสตร์ เป็น 
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ 

และให้นําเสนออธิการบดีลงนามในคําสั่งแต่งต้ังต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.6.9 การแต่งต้ังคณะกรรมการที่ปรึกษาศูนย์กลางนวัตกรรมอาหารแห่งมหาวิทยาลัย

ศิลปากร 
 
สรุปเรื่อง 

 ตามท่ีมหาวิทยาลัยศิลปากรได้จัดต้ังศูนย์กลางนวัตกรรมอาหารแห่งมหาวิทยาลัยศิลปากรเป็น
หน่วยงานเทียบเท่ากอง ภายใต้สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร และได้มีระเบียบมหาวิทยาลัย
ศิลปากรว่าด้วยการบริหารงานศูนย์กลางนวัตกรรมอาหารแห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2561 ฉบับลงวันที่ 
9 มีนาคม พ.ศ. 2561 โดยข้อ 14 ได้กําหนดให้อธิการบดีโดยความเห็นชอบของ ก.บ.ม. แต่งต้ังคณะกรรมการ
ที่ปรึกษาศูนย์กลางนวัตกรรมอาหารแห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ประกอบด้วย 

 (1) อธิการบดี เป็นประธานกรรมการ 
 (2) รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย จํานวนไม่เกิน 2 คน เป็นกรรมการ 
 (3) คณบดี จํานวนไม่เกิน 2 คน เป็นกรรมการ 
 (4) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านนวัตกรรมทางอาหารหรืออ่ืนๆ จํานวนไม่เกิน 2 คน เป็นกรรมการ 
 ให้ผู้อํานวยการทําหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการที่ปรึกษา และอาจแต่งต้ังผู้ช่วยเลขานุการ

ด้วยก็ได้ 
ในการน้ี มหาวิทยาลัยได้เสนอรายช่ือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านนวัตกรรมทางอาหารหรือ

อ่ืนๆ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ ดังน้ี 
1. รองศาสตราจารย์สายสนม ประดิษฐดวง  กรรมการ 

(ที่ปรึกษาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร 
แห่งประเทศไทย) 

2. ศาสตราจารย์ ดร.สนิท อักษรแก้ว  กรรมการ 
 (กรรมการสภามหาวิทยาลัยศิลปากร)  
 อยู่ระหว่างการทาบทาม 
3. ผู้อํานวยการศูนย์กลางนวัตกรรมอาหาร เลขานุการ 
 แห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร  
4. นางสาวจันจิรา จินโนรส  ผู้ช่วยเลขานุการ 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้แต่งต้ังคณะกรรมการที่ปรึกษาศูนย์กลางนวัตกรรม
อาหารแห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยประกอบด้วยผู้ดํารงตําแหน่งและมีรายช่ือต่อไปน้ี 

1. อธิการบดี  ประธานกรรมการ 
2. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  กรรมการ 
3. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย กรรมการ 
4. คณบดีคณะมณัฑนศิลป์ กรรมการ 
5. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 
6. รองศาสตราจารย์สายสนม ประดิษฐดวง  กรรมการ 
 (ที่ปรึกษาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร 
 แห่งประเทศไทย) 
7. ศาสตราจารย์ ดร.สนิท อักษรแก้ว  กรรมการ 
 (กรรมการสภามหาวิทยาลัยศลิปากร) - อยู่ระหว่างการทาบทาม 
8. ผู้อํานวยการศูนย์กลางนวัตกรรมอาหาร เลขานุการ 
 แห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร  
9. นางสาวจันจิรา จินโนรส  ผู้ช่วยเลขานุการ 
และให้นําเสนออธิการบดีลงนามในคําสั่งแต่งต้ังต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี  4.6.10 (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ 

Universiti Sains Malaysia สหพันธรัฐมาเลเซีย 
 
สรุปเรื่อง 

ด้วยคณะศึกษาศาสตร์ประสงค์จะทําข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ Universiti Sains 
Malaysia สหพันธรัฐมาเลเซีย เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษา การจัด
ประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ โดยข้อตกลงดังกล่าวเป็นข้อตกลงระดับมหาวิทยาลัย ระดับของผู้ลงนามของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร คือ อธิการบดี ระดับของผู้ลงนามของ Universiti Sains Malaysia คือ รองอธิการบดี 
ข้อตกลงมีระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันลงนาม ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
ศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 19/2561 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561 โดยคณะศึกษาศาสตร์ได้เสนอเอกสารเพ่ือ
ประกอบการพิจารณา ดังน้ี 

1. แบบเสนอการทําข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันต่างประเทศ 
2. แผนการดําเนินตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 
3. (ร่าง) บันทึกข้อตกลง (Memorandum of Agreement) ฉบับภาษาอังกฤษ และฉบับแปล

เป็นภาษาไทย โดยมีผู้รับรองการแปล 
4. ประวัติของ Universiti Sains Malaysia สหพันธรัฐมาเลเซีย 
ทั้งน้ี เน่ืองจากข้อตกลงดังกล่าวเป็นข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ 

ดังน้ัน เพ่ือให้การดําเนินการเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางความตกลงร่วมมือทาง
วิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ พ.ศ. 2550 โดยมีสาระสําคัญข้อ 6 
ขอบเขตความร่วมมือ และข้อ 6.1 การเรียน การสอน ซึ่งจะครอบคลุมถึงการแลกเปลี่ยนคณาจารย์ นักศึกษา 
และการจัดการเรียนการสอนร่วมกันเพ่ือให้ปริญญาการจัดหลักสูตรร่วม จึงเห็นควรเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาก่อนที่จะดําเนินการต่อไป  
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ Universiti Sains Malaysia สหพันธรัฐมาเลเซีย และให้นําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.6.11 (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ 

Beijing Foreign Studies University สาธารณรัฐประชาชนจีน 
 
สรุปเรื่อง 

ด้วยคณะศึกษาศาสตร์ประสงค์จะทําข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ Beijing Foreign 
Studies University สาธารณรัฐประชาชนจีน เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนบุคลากรและ
นักศึกษา การจัดประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ เพ่ือขยายโอกาสทางการศึกษาและมุ่งพัฒนาสู่ความเป็น
นานาชาติ โดยข้อตกลงดังกล่าวเป็นข้อตกลงระดับมหาวิทยาลัย ระดับของผู้ลงนามของทั้งสองฝ่าย คือ 
อธิการบดี ข้อตกลงมีระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันลงนาม ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 19/2561 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561 โดยคณะศึกษาศาสตร์ได้เสนอเอกสารเพ่ือ
ประกอบการพิจารณา ดังน้ี 

1. แบบเสนอการทําข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันต่างประเทศ 
2. แผนการดําเนินตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การจัดโครงการพัฒนา

ศักยภาพการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักเรียน (โครงการพิเศษ) สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ ไปอบรม ณ มหาวิทยาลัยต่างประเทศปักก่ิง สาธารณรัฐประชาชนจีน 

3. (ร่าง) บันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding) ฉบับภาษาอังกฤษ ฉบับ
ภาษาจีน และฉบับแปลเป็นภาษาไทย โดยมีผู้รับรองการแปล 

4. ประวัติของ Beijing Foreign Studies 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 ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ Beijing Foreign Studies University สาธารณรัฐประชาชนจีน และให้
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี  4.6.12 การแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
สรุปเรื่อง 
 ตามที่ได้มีการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยมหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงจาก
การเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่เป็นส่วนราชการไปเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการแต่อยู่ในกํากับ
ของรัฐ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองข้อ
กฎหมายเพื่อการปรับเปลี่ยนสถานะของมหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ เก่ียวกับด้านวิชาการและ
วิจัย (นายสุมนต์ สกลไชย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานคณะกรรมการ) ได้ให้ความเห็นชอบ 
(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. .... น้ัน 
 ในการนี้ มหาวิทยาลัยจึงเสนอที ่ประชุมพิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารงานวิจัย 
นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ตาม (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วย
คณะกรรมการบริหารงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... ข้อ 4 ได้กําหนดให้มี
คณะกรรมการบริหารงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งต้ัง ประกอบด้วย 

(1) อธิการบดี เป็นประธาน 
(2) รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย จํานวนไม่เกิน 3 คน เป็นกรรมการ 
(3) คณบดี เป็นกรรมการ 
(4) ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน หรือผู้แทน เป็นกรรมการ 
(5) กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยซึ่งมาจาก

ข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทพนักงานประจําสายวิชาการ จํานวน 1 คน เป็นกรรมการ 
(6) รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย จํานวน 1 คน เป็นกรรมการและเลขานุการ 
 ทั้งน้ี อธิการบดีอาจแต่งต้ังผู้ช่วยเลขานุการด้วยก็ได้ตามความเหมาะสม 
 ในกรณีที่กรรมการตาม (5) ว่างลงไม่ว่าด้วยเหตุใดและยังมิได้ดําเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการ

แทนตําแหน่งที่ว่าง ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการเท่าที่มีอยู่ 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารงานวิจัย นวัตกรรม และ
งานสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยประกอบด้วยผู้ดํารงตําแหน่งและมีรายช่ือต่อไปน้ี 

1. อธิการบดี  ประธานกรรมการ 
2. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  กรรมการ 
3. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา กรรมการ 
4. รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม กรรมการ 
5. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ 
6. คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์  กรรมการ 
7. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  กรรมการ 
8. คณบดีคณะโบราณคดี  กรรมการ 
9. คณบดีคณะมณัฑนศิลป์  กรรมการ 
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10. คณบดีคณะอักษรศาสตร์  กรรมการ 
11. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์  กรรมการ 
12. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์  กรรมการ 
13. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์  กรรมการ 
14. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  กรรมการ 
15. คณบดีคณะดุริยางคศาสตร์  กรรมการ 
16. คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  กรรมการ 
17. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  กรรมการ 
18. คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  กรรมการ 
19. คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ  กรรมการ 
20. ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน หรือผู้แทน  กรรมการ 
21. ผศ.ดร.ดิเรกฤทธ์ิ บัวเวช  กรรมการ 
22. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย กรรมการและเลขานุการ 
และให้นําเสนออธิการบดีลงนามในคําสั่งแต่งต้ังต่อไป 

 
 
 
เลิกประชุมเวลา 12.15 น. 
 
 
 

(นางสาวกันย์พินันท์  สิริปัญญาธร) 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 
 

(นางสาวสิริวัลลิ์  พฤกษาอุดมชัย) 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 
 

(นางสาวเอมอร  ชีราวุฒธิพันธ์) 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 
รายงานการประชุมฉบับน้ี 
ได้รับรองโดยไม่มีการแก้ไข 
 
 



 

 

                                   เอกสารแนบท้ายรายงานการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 20/2561 วาระที่ 4.1.6.6 

  รายชื่อกรรมการประจําคณะประเภทผูท้รงคณุวุฒิภายนอก 

คณะวิชา รายชื่อผู้ทรงคณุวุฒิภายนอก 
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ ศาสตราจารย์ปริญญา ตันติสุข 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ นายศยมภู พงษ์ดํา 
คณะโบราณคดี นางประพิศ พงศ์มาศ 
คณะมัณฑนศลิป์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พยูร โมสกิรัตน์ 
คณะอักษรศาสตร์ รองศาสตราจารย์ทวีศักด์ิ ป่ินทอง 
คณะศึกษาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บํารุง โตรัตน์ 
คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราณี นิลกรณ ์
คณะเภสัชศาสตร์ ศาสตราจารย์ ดร.มาลิน อังสุรังษี 
คณะวิทยาการจัดการ ดร.รุ่งโรจน์ สีเหลืองสวัสด์ิ 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช 
  2. นางรุ่งทิวา ศักด์ิวิทย์ 
คณะดุริยางคศาสตร์ ดร.นุกูล แดงภูมี 
วิทยาลัยนานาชาติ นายนฤมิต หญิชีระนันทน์ 
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