
 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ครั้งท่ี 21/2561 

วันอังคารท่ี 30 ตุลาคม 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. ผศ.ดร.ปาเจรา    พัฒนถาบุตร รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร ์ กรรมการ 
5. ศ.ดร.พรศักด์ิ  ศรีอมรศักด์ิ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย กรรมการ 

  และผู้รักษาการแทนผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
6. อ.ดร.นนท์  คุณค้ําชู คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กรรมการ 
7. ผศ.ชวลิต ขาวเขียว คณบดีคณะโบราณคดี กรรมการ 
8. อ.วุฒิชัย  เลิศสถากิจ คณบดีคณะดุริยางคศาสตร์ กรรมการ 
9. ผศ.ดร.พีรพัฒน์ ยางกลาง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 

10. ผศ.สมศักด์ิ ชาตินํ้าเพ็ชร คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ 
11. ผศ.จอมภัค  คลังระหัด รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติฝ่ายบริหาร กรรมการ 

  รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 
12. ผศ.ฉัตรชัย  เผ่าทองจีน ผู้อํานวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ กรรมการ 
13. อ.ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท ์ ผู้อํานวยการหอศิลป์ กรรมการ 
14. นายกฤษดา   ไพรวรรณ์ ผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน กรรมการ 
15. อ.ปัญจพล   เหล่าพูนพัฒน์  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กรรมการและเลขานุการ 
16. นางสาวอัปสร กิจเจริญค้า ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้มาประชุมผา่นระบบ VDO-Conference 
1. ผศ.สยุมพร  กาษรสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม กรรมการ 
2. รศ.ดร.จุไรรัตน์ นันทานิช คณบดีบัณฑิตวิทยาลยั กรรมการ 
3. ศ.ญาณวิทย์   กุญแจทอง  คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ กรรมการ 
4. อ.ดร.ธนาทร  เจียรกุล คณบดีคณะมณัฑนศิลป์ กรรมการ 
5. ผศ.ดร.วรางคณา นิพัทธ์สุขกิจ คณบดีคณะอักษรศาสตร ์ กรรมการ 
6. ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธ์ุ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กรรมการ 
7. ผศ.ดร.นรงค์  ฉิมพาล ี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 
8. รศ.ดร.ธนะเศรษฐ ์ ง้าวหิรัญพัฒน์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กรรมการ 
9. ผศ.ดร.อรุณศร ี ลีจีรจําเนียร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 

10. อ.ดร.ภวพล  คงชุม คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการ 
11. ผศ.ดร.ศักดิพันธ์ ตันวิมลรัตน์ ผู้อํานวยการสํานักหอสมุดกลาง กรรมการ 
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12. อ.ดร.คุณัตว์   พิธพรชัยกุล ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน กรรมการ 
13. ผศ.ดร.ดิเรกฤทธ์ิ  บัวเวช ผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ กรรมการ 
14. อ.ดร.นิรุทธ์  วัฒโนภาส ผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ กรรมการ 

ผู้เขา้ร่วมประชุม 
1. อ.นภดล  วิรุฬห์ชาตะพันธ์ ผู้ช่วยอธิการบดี วังท่าพระ 
2. อ.พงศธร เวสสบุตร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและกายภาพ 
3. ผศ.ดร.อนิรุทธ์  สติมั่น ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
4. นายสหรัฐ   มณีจันทร ์ ผู้อํานวยการกองนิติการ 
5. นางสุมณฑา   เสรีวัตตนะ ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน 
6. นางสาวนลินรัตน์  ปัจฉิมพัทธพงษ์ หัวหน้างานการประชุม กองกลาง 
7. นางสาวธณิดา  มหาสวัสด์ิ ผู้รักษาการแทนหัวหน้างานบริหารงานบุคคล  

  กองการเจ้าหน้าที่  
8. นางมุจลินท์  สังข์จุ้ย หัวหน้างานนิติการ 3 กองนิติการ 

ผู้เขา้ร่วมประชุมผ่านระบบ VDO-Conference 
1. อ.ดร.สุภาพ  เกิดแสง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 

ผู้ไม่มาประชุม 
1.  รศ.ดร.ประสพชัย  พสุนนท ์ รองอธิการบดี เพชรบุรี ติดราชการ 
2. รศ.ดร.พิทักษ์ ศิริวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ติดราชการ 
3. ผศ.ดร.สมพิศ   ขัตติยพิกุล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ  ติดราชการ 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 
เมื่อกรรมการครบเป็นองค์ประชุมแล้ว ประธานกล่าวเปิดประชุมและขอให้ที่ประชุมพิจารณา

เรื่องต่างๆ ดังน้ี 
 
ระเบยีบวาระที่  1    เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบยีบวาระที่ 1.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลยัศลิปากร            

ครั้งที่ 20/2561 เม่ือวันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2561   
 

สรุปเรื่อง 
 ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ครั้งที่ 20/2561 เมื่อวันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2561    
 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
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ระเบียบวาระท่ี 1.2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร           
ครั้งที่ 20/2561 เม่ือวันอังคารท่ี 9 ตุลาคม 2561 (วาระลับ)  

 
สรุปเรื่อง 
 ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ครั้งที่ 20/2561 เมื่อวันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2561 (วาระลับ)    
 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบยีบวาระที่  2     เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
ระเบยีบวาระที่ 2.1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ 
ระเบยีบวาระที่ 2.1.1 การจัดโครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ QS Totally Arts summit  
  (Art & Design) 2018  
 
สรุปเรื่อง 

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มหาวิทยาลัยขอขอบคุณคณะวิชา/ส่วนงาน ผู้บริหาร 
และเจ้าหน้าที่ ที่ได้ร่วมกันจัดโครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ QS Totally Arts summit (Art & 
Design) 2018 ระหว่างวันที่ 24-26 ตุลาคม 2561 พร้อมทั้งร่วมกันเตรียมการรับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ 
พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จไปทรงบรรยาย เรื่อง ประสบการณ์ด้านศิลปะและการออกแบบ (เป็นการ
ส่วนพระองค์) เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมมิลเลนเนียมฮิลตัน กรุงเทพฯ สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 

ทั้งน้ี ขอให้รองอธิการบดี ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและ      
ภาพพิมพ์ คณบดีคณะมัณฑนศิลป์ และผู้ช่วยอธิการบดี วังท่าพระ ประสานงานติดตามการบ้านที่พระเจ้า
หลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ได้ทรงมอบให้แก่นักศึกษาในการฟังการบรรยายดังกล่าว 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ           
 
ระเบยีบวาระที่  2.2 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแจ้งผลการเทียบวุฒิการศึกษา 
  พนักงานมหาวิทยาลัย ราย นางสาวอรวรรณ์ อัมพร 
  
สรุปเรื่อง 

ตามที่ที่ประชุม ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยศิลปากร ในการประชุมครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่               
1 พฤศจิกายน 2559 มีมติเป็นหลักการว่าในการบรรจุแต่งต้ังนักเรียนทุนรัฐบาลท่ีจัดสรรผ่านกระทรวงหรือกรม  
หรือหน่วยงานของรัฐที่ให้ตามความต้องการของมหาวิทยาลัยศิลปากร ให้บรรจุแต่งต้ังนักเรียนทุนดังกล่าว      
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิการศึกษาสูงสุดที่ได้รับ และให้มหาวิทยาลัยดําเนินการ
เพ่ือให้ ก.พ. ตีค่าวุฒิการศึกษาควบคู่กันไป และมหาวิทยาลัยสั่งบรรจุ นางสาวอรวรรณ์ อัมพร นักเรียนทุนฯ 
คุณวุฒิ Docteur Physique จาก Université de Perpignan ประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศส เป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-27-1384 สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ อัตราเงินเดือน 
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เดือนละ 31,500 บาท โดยให้บรรจุแต่งต้ังโดยให้ได้รับเงินเดือนคุณวุฒิปริญญาเอก ต้ังแต่วันที่ 3 มกราคม 2561 
ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 893/2561 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 น้ัน 

ต่อมามหาวิทยาลัยได้มีหนังสือมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ ศธ 6801/3084 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 
2561 และ ที่ ศธ 6801/0274 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2561 ขอให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณา
คุณวุฒิของ นางสาวอรวรรณ์ อัมพร วุฒิ Docteur Physique จาก Université de Perpignan ประเทศ
สาธารณรัฐฝรั่งเศส หากกรณีเป็นข้าราชการสมควรได้รับเงินเดือนในอันดับ และขั้นใด เพ่ือมหาวิทยาลัยจะได้
นําไปใช้เป็นข้อมูลในการเทียบเคียงเงินเดือนสําหรับการปรับวุฒิและอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย  

บัดน้ี สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ลับ ที่ ศธ 0506(2)/9744 ลงวันที่ 24 กันยายน 2561 แจ้งให้มหาวิทยาลัยศิลปากรทราบว่า ได้พิจารณาแล้ว       
มีมติว่าคุณวุฒิของ นางสาวอรวรรณ์ อัมพรวุฒิ วุฒิ Diplôme national de docteur (Physique) จาก Université 
de Perpignan สาธารณรัฐฝรั่งเศส เป็นคุณวุฒิต่างประเทศที่เทียบได้เท่ากับคุณวุฒิระดับปริญญาเอก ตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 ของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งสอดคล้องกับที่มหาวิทยาลัย       
ได้กําหนดอัตราเงินเดือนคุณวุฒิปริญญาเอก ให้แก่ นางสาวอรวรรณ์ อัมพรวุฒิ ไว้แล้ว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 
ระเบยีบวาระที่  2.3 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจําปี 2562 
  
สรุปเรื่อง 
 ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์                
ให้แก่ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนสถานภาพมาจากข้าราชการ  
พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างประจํา ในการประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 ได้พิจารณาการ
เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจําปี 2562 ในช้ันตราต่าง ๆ ของคณะวิชาและส่วนงานแล้ว            
มีมติสรุปได้  ดังน้ี  
 1. เห็นชอบให้เสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลาให้ข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา จํานวน 19 ราย 
 2. เห็นชอบให้เสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ช้ันสายสะพายกรณีปกติให้
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา จํานวน 3 ราย  
 3. เห็นชอบให้เสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ช้ันสายสะพายกรณีปกติให้
พนักงานมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนสถานภาพมาจากข้าราชการ จํานวน 10 ราย 
 4. เห็นชอบให้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้ันตํ่ากว่าสายสะพายให้
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนสถานภาพมาจากข้าราชการ พนักงาน
มหาวิทยาลัย และลูกจ้างประจํา จํานวน 281 ราย 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  
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ระเบยีบวาระที่ 2.4 โครงการสัมมนาผูบ้รหิารพบคณาจารย์ : ไม่ปรบัตัวปรับใจ  ไปไม่รอด??? 
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่มหาวิทยาลัยได้กําหนดนโยบายการจัดการศึกษาเพ่ือผลิตบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 และ
การพัฒนาความเป็นสากลของมหาวิทยาลัย ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-
2564 ประกอบกับกระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 ปรับปรุง
มาตรฐานการอุดมศึกษาให้สอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยครอบคลุมด้านผลลัพธ์ของผู้เรียน 
การวิจัยและนวัตกรรม การบริการวิชาการแก่สังคม ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และการบริหารจัดการ
ตามศักยภาพและอัตลักษณ์ของประเภทสถาบัน ซึ่งมหาวิทยาลัยเห็นว่าการพัฒนาผลลัพธ์ของผู้เรียนขึ้นอยู่กับ
ความรู้ความสามารถของอาจารย์ในการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับ
ทักษะในศตวรรษที่ 21 น้ัน 

ในการน้ี เพ่ือเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับคณาจารย์มหาวิทยาลัยศิลปากรเก่ียวกับ
นโยบายด้านการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนเส้นทางความก้าวหน้าของอาจารย์และการติดตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการของอาจารย์ สําหรับเป็นแนวทางในการปฏิบัติเพ่ือก้าวสู่การเป็นมืออาชีพทางด้าน
การเรียนการสอนของผู้บริหารและคณาจารย์ซึ่งเป็นบุคคลที่มีส่วนสําคัญอย่างย่ิงในการพัฒนาคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจึงได้จัดโครงการสัมมนาผู้บริหารพบคณาจารย์ :            
ไม่ปรับตัวปรับใจ  ไปไม่รอด??? ในวันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ศูนย์
ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 
จังหวัดนครปฐม  
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ ทั้งน้ี ขอให้คณบดีคณะวิชาประชาสัมพันธ์และเชิญชวนคณาจารย์เข้าร่วม
โครงการสัมมนาผู้บริหารพบคณาจารย์ : ไม่ปรับตัวปรับใจ  ไปไม่รอด??? ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว 
 
ระเบยีบวาระที่ 2.5 กฎกระทรวงกําหนดประเภทของสถานศึกษาและการดําเนนิการของ 
  สถานศึกษาในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุน่ พ.ศ. 2561 
 
สรุปเรื่อง 

โดยท่ีมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 
2559 กําหนดให้สถานศึกษาดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น ซึ่งการกําหนดประเภท
ของสถานศึกษาและการดําเนินการของสถานศึกษาแต่ละประเภท ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง น้ัน  

บัดน้ี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ออกกฎกระทรวงกําหนดประเภทของสถานศึกษา
และการดําเนินการของสถานศึกษาในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2561 แล้ว ซึ่งจะ
มีผลใช้บังคับต้ังแต่วันที่ 10 เมษายน 2562 เป็นต้นไป 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
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มติ ที่ประชุมรับทราบ และให้เวียนแจ้งคณะวิชา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร 
(มัธยมศึกษา) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) กองบริการการศึกษา          
กองกิจการนักศึกษา และสํานักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ทราบและดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป 
 
ระเบยีบวาระที่ 2.6 สรปุผลการเจรจาต่อรองราคาการบอกรับสมาชิกฐานข้อมูล ScienceDirect  
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

สรุปเรื่อง 
ตามท่ีที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยในการประชุมสามัญ ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 21 

ตุลาคม 2561 และสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2561 ได้
แจ้งตามที่คณะกรรมการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลการใช้งานและเจรจาต่อรองราคาการบอกรับสมาชิกฐานข้อมูล 
ScienceDirect ในการประชุมเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 มีมติให้มีการยกเลิกการบอกรับสมาชิกในรูป
แบบเดิม เปลี่ยนเป็นการบอกรับในรูปแบบ subject collection โดยเลือกสาขาวิชาที่มีสถิติการใช้งานสูงสุด 4 
สาขาวิชา ในวงเงินที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสามารถจ่ายได้ ยกเลิกข้อผูกมัดในเรื่องของ 
Commitment value ที่มหาวิทยาลัยของรัฐ 23 แห่ง ต้องรับภาระ ให้อิสระในการเลือกบอกรับวารสารตาม
ความสนใจของแต่ละมหาวิทยาลัย และอาศัยกลไกความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในการ
ให้บริการ interlibrary Loan (ILL) และ Document Delivery Service (DDS) เพ่ือใช้ทรัพยากรร่วมกัน น้ัน 

ในการน้ี สํานักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาการศึกษาได้มีมติให้ความ
เห็นชอบดังน้ี 

1. การบอกรับสมาชิกฐานข้อมูล ScienceDirect แบบ Subject Collection ตามมติ
คณะกรรมการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลการใช้งานและเจรจาต่อรองราคาการบอกรับสมาชิกฐานข้อมูล 
ScienceDirect ได้เสนอสรุปผลการเจรจาต่อรองราคาการบอกรับสมาชิกฐานข้อมูล ScienceDirect ในวงเงิน
จํานวน 2,800,000 ประกอบด้วย 4 สาขาวิชา คือ 

- วารสารสาขาวิชา Agricultural and Biological Sciences (จํานวน 208 ช่ือ) 
- วารสารสาขาวิชา Engineering (จํานวน 252 ช่ือ) 
- วารสารสาขาวิชา Social Sciences (จํานวน 250 ช่ือ) 
- วารสารสาขาวิชา Immunnology and Microbiology (จํานวน 122 ช่ือ โดย 83 ช่ือ 

อยู่ในสาขาวิชา Health Sciences) 
2. ใ ห้ส่ ง เสริมและประชาสัมพันธ์ให้สถาบันอุดมศึกษาใช้บริการสืบค้นฐานข้อมูล 

SciencesDirect ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในช่วงเวลาก่อนบอกรับสมาชิกประจําปี 2561 จะสิ้นสุดการให้บริการ
ในวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

3. ให้แจ้งสถาบันอุดมศึกษาทราบรูปแบบที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาบอกรับ
สมาชิกฐานข้อมูล SciencesDirect ในปีงบประมาณ 2562 เพ่ือที่สถาบันอุดมศึกษาจะได้เร่งดําเนินการในส่วน
ที่เก่ียวข้องต่อไป 

4. เห็นชอบเป็นประการอ่ืนๆ 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  
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ระเบยีบวาระที่ 2.7 ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง กําหนดแบบรายงานผลการจัด 
  การศึกษานอกสถานที่ต้ัง และวิธีการและระยะเวลาตรวจสอบและประเมินการจัด 
  การศึกษานอกสถานที่ต้ังของสถาบนัอุดมศกึษา พ.ศ. 2561 

สรุปเรื่อง 
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 13/2561 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 

ได้ให้ความเห็นชอบประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง กําหนดแบบรายงานผลการจัดการศึกษานอก
สถานที่ ต้ัง และวิ ธีการและระยะเวลาตรวจสอบและประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ ต้ังของ
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 เพ่ือใช้เป็นแนวปฏิบัติในการรายงานผลการจัดการศึกษานอกสถานที่ต้ัง และ
วิธีการและระยะเวลาตรวจสอบและประเมินการจัดการศึกษานอกสถานท่ีต้ังให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน
การอุดมศึกษา สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการและทิศทางการพัฒนาประเทศตามที่
กําหนดไว้ในกฎกระทรวง การจัดการศึกษานอกสถานที่ต้ังของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2559 และ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดการศึกษานอกสถานที่ต้ังของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ พ.ศ. 2560 
น้ัน    

ในการน้ี สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จึงได้แจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบ 
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง กําหนดแบบรายงานผลการจัดการศึกษานอกสถานท่ีต้ัง          
และวิธีการและระยะเวลาตรวจสอบและประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ต้ังของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 
2561  
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 

ระเบยีบวาระที่ 2.8 ขอเชญิร่วมเปน็เจ้าภาพในการถวายผา้พระกฐินพระราชทาน ประจําป ี         
  พ.ศ. 2561 
 
สรปุเรื่อง 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยศิลปากรได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้า
พระกฐิน ประจําปี พ.ศ. 2561 เพ่ือนําไปถวายพระภิกษุสงฆ์ที่จําพรรษา ณ พระอารามหลวง วัดเขาโบสถ์ 
ตําบลกําเนิดนพคุณ อําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในวันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 น้ัน 

ในการน้ี กองกลางขอแจ้งรายละเอียดสําหรับคณะวิชา/ส่วนงานที่ประสงค์ใ ช้เ งิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือร่วมทําบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจําปี พ.ศ . 2561 ของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอให้แจ้งโอนงบประมาณเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของคณะวิชา/
ส่วนงาน ไปยังงบประมาณเงินรายได้ของกองกลาง แผนงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม หมวดค่าตอบแทนในการ
ดําเนินงานกฐินพระราชทาน รหัสงบ 294452 ทั้งน้ี ได้แนบรายงานเงินบริจาคกฐินพระราชทาน ข้อมูล ณ วันที่ 
29 ตุลาคม 2561 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  
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ระเบยีบวาระที่  3    เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน  
ระเบยีบวาระที่  3.1 การปรบัปรุงมาตรฐานกําหนดตําแหน่งวิชาการของข้าราชการพลเรือนใน 
  สถาบันอุดมศกึษา 
  
สรุปเรื่อง 

ตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0509(2)/ว1611 ลงวันที่            
3 ตุลาคม 2561 แจ้งให้มหาวิทยาลัยศิลปากรทราบว่า ตามหนังสือ ที่ ศธ 0509(2)/ว 1552 ลงวันที่           
20 กันยายน 2561 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้เวียนแจ้งมาตรฐานตําแหน่งวิชาการ                 
ฉบับปรับปรุง เพ่ือให้สอดคล้องกับประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารง
ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 โดยให้มีผลบังคับใช้วันเดียวกับ
วันที่ประกาศ ก.พ.อ.ฯ พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช้คือ ต้ังแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป ประกอบกับ           
ที่ประชุม ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยศิลปากร ในการประชุมครั้งที่ 19/2561 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561 มีมติ           
รับทราบแล้ว น้ัน 

เน่ืองจากมีความคลาดเคลื่อนเก่ียวกับถ้อยคําในข้อ 1 ของคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โดยแก้ไขจาก “ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารง
ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เป็น “ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารง
ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์” 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 

ระเบยีบวาระที่  4     เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
ระเบยีบวาระที่  4.1 การบริหารงานบุคคล 
ระเบยีบวาระที่  4.1.1 การสอบแข่งขนั / คัดเลือก 

ไม่ม ี
 

ระเบยีบวาระที่  4.1.2 การขออนุมัติบรรจุบคุคล / การโอนย้าย 
ระเบยีบวาระที่  4.1.2.1 คณะวิทยาศาสตร์ขออนุมัติจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 2 ราย 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่คณะวิทยาศาสตร์มีกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่ง

เลขที่ 1-2-07-226 เดิมเป็นอัตราของ นางสาวธนิญฐอร ห้าวสุด ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2558 และ ตําแหน่ง
เลขที่ 1-2-07-326 เดิมเป็นอัตราของ นายปรีชา แซ่ลี้ ซึ่งได้รับอนุญาตให้ลาออกจากงาน ในวันที่ 1 มกราคม 2559 นั้น  

เพ่ือให้การดําเนินงานภายในคณะวิทยาศาสตร์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะฯจึงประสงค์
ขออนุมัติจ้างบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 2 ราย ดังน้ี 

1. นายธนากร ปริญญาศาสตร์ วุฒิ Doctor of Philosophy in Mathematics จาก 
University of California ประเทศสหรัฐอเมริกา ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-07-226 อัตราเงินเดือน         
เดือนละ 31,500 บาท สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ โดยขอยกเว้นเกณฑ์ผลคะแนน             
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สอบภาษาอังกฤษ เน่ืองจากได้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยของประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร 
ตามมติ ก.บ.พ. ครั้งที่ 25/2558 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558   

2. นางสาวพัชรี สัมฤทธ์ินรพงศ์ วุฒิวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จาก       
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-07-326 อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท 
สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ โดยมีผลการสอบคะแนนภาษาอังกฤษ TOEIC 635 คะแนน 
(เป็นไปตามมติที่ประชุม ก.บ.พ. ครั้งที่ 25/2558 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558 กําหนดให้มีผลการสอบคะแนน
ภาษาอังกฤษ TOEIC  ไม่ตํ่ากว่า 625 คะแนน) 

พร้อมทั้งขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ทั้ง 2 ราย ดังน้ี 
1. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์    ประธานกรรมการ 
2. หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์  กรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติศักด์ิ รักบุตร  กรรมการ 
4. อาจารย์ ดร.สวรรยา ศกุนตะเสฐียร   กรรมการ 
5. อาจารย์ ดร.นัยน์รัตน์ กันยะมี    กรรมการ 
6. นางสาวปริฉัตร สระทองฮ่วม    เลขานุการ 

 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมั ติให้จ้างบุคคล ทั้ง 2 ราย เ พ่ือบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ต้ังแต่วันที่  ก.บ.ม. อนุมัติ แต่ไม่ก่อนวันรายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน พร้อมทั้งอนุมัติให้แต่งต้ัง
คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าวตามรายช่ือที่คณะฯ เสนอ ทั้งน้ี การจ้าง
ครั้งแรกให้จ้างเป็นพนักงานประจําสถานภาพทดลองงาน มีระยะเวลาการจ้าง 1 ปี ต้ังแต่วันที่รายงานตัว           
เข้าปฏิบัติงาน 
 
ระเบยีบวาระที่  4.1.2.2 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรขออนุมัติจ้าง นางสาวจักรพีร  

สารนอก เพื่อบรรจุเป็นพนกังานมหาวิทยาลัย ตําแหนง่อาจารย์ 
 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรมีกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย 
ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-31-1208 น้ัน 

คณะฯ ได้ดําเนินการตามข้ันตอนแล้ว ผู้ได้รับการคัดเลือกคือ นางสาวจักรีพร สารนอก          
วุฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบเกษตร (หลักสูตรนานาชาติ) จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
และมีผลการสอบคะแนนภาษาอังกฤษ TOEIC 670 คะแนน (เป็นไปตามมติที่ประชุม ก.บ.พ. ครั้งที่ 25/2558  
เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558 กําหนดให้มีผลการสอบคะแนนภาษาอังกฤษ TOEIC ไม่ตํ่ากว่า 625 คะแนน)        
คณะฯ จึงประสงค์ขออนุมัติจ้าง นางสาวจักรีพร สารนอก เพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ดํารงตําแหน่ง
อาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-31-1208 อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท สังกัดคณะสัตวศาสตร์             
และเทคโนโลยีการเกษตร พร้อมทั้งขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังน้ี 

1. คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี มานะไตรนนท์  กรรมการ 
3. อาจารย์ ดร.วัชราภรณ์ รวมธรรม   กรรมการ 
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4. อาจารย์ ดร.วิไลวรรณ สริิโรจนพุฒิ   กรรมการ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทราพร ภุมรินทร ์  กรรมการ 
6. อาจารย์มธุรดา กีฬา     กรรมการ 
7. นางสาววันเพ็ญ  แสงพูล    เลขานุการ 

 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จ้าง นางสาวจักรีพร สารนอก เพ่ือบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-31-1208 อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท           
สังกัดคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ต้ังแต่วันที่ ก.บ.ม . อนุมัติ แต่ไม่ก่อนวันรายงานตัว              
เข้าปฏิบัติงาน พร้อมทั้งอนุมัติให้แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าว
ตามรายช่ือที่คณะฯเสนอ ทั้งน้ี การจ้างครั้งแรกให้จ้างเป็นพนักงานประจําสถานภาพทดลองงานมีระยะเวลา
การจ้าง 1 ปี ต้ังแต่วันที่รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน 
 
ระเบยีบวาระที่  4.1.3 การประเมินการปฏิบัติงาน 
ระเบยีบวาระที่  4.1.3.1 รายงานผลการประเมินทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย  

จํานวน 4 ราย 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรได้มีคําสั่งบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยให้ทดลอง

ปฏิบัติงานในตําแหน่งเป็นเวลา 6 เดือน จํานวน 4 ราย คือ 
1. นางสาวสุธาทิพย์ อํานวยสิน วุฒิวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ จาก

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดํารงตําแหน่งอาจารย์ อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท สังกัดภาควิชาชีววิทยา 
คณะวิทยาศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ 2 เมษายน 2561 

2. นายกฤต พสุภา วุฒิ Master of Science in Design and Digital Media จาก          
The University of Edinburgh ประเทศสหราชอาณาจักร ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-3-26-221  
อัตราเงินเดือน เดือนละ 26,250 บาท สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ ต้ังแต่วันที่ 2 เมษายน 2561 

3. นายตุลย์ โกยสมบัติโอฬาร วุฒิวารสารศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์          
ดํารงตําแหน่งนักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-26-541 อัตราเงินเดือน เดือนละ             
19,500 บาท สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ ต้ังแต่วันที่ 20 มีนาคม 2561 

4. นางสาวสิริกาญจน์ สุรวงษ์ไพบูลย์ วุฒิบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ดํารงตําแหน่งนักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-12-504             
อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท สังกัดฝ่ายวิชาการ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ต้ังแต่วันที่ 3 เมษายน 2561 
 บัดน้ี คณะกรรมการประเมินฯ ได้ดําเนินการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาว ิทยาล ัยดังกล่าวแล้ว เห็นว่าพนักงานมหาว ิทยาล ัย  ทั้ง 4 ราย เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ             
ความรับผิดชอบและความประพฤติเหมาะสม เห็นควรให้ปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าวต่อไป 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบรายงานผลการประเมินทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัย จํานวน 4 ราย และให้ปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าวต่อไป 
 
ระเบยีบวาระที่  4.1.3.2 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขออนุมัติเปลีย่นแปลง

คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย          
ราย นายวัชระ จิรฐิติกาลกิจ 

 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีที่ประชุม ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยศิลปากร ในการประชุมคร้ังที่ 13/2561 เมื่อวันที่           
3 กรกฎาคม 2561 มีมติอนุมัติให้จ้างบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ราย นายวัชระ จิรฐิติกาลกิจ 
เพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-3-25-759  
อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท สังกัดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ต้ังแต่วันที่                 
1 สิงหาคม 2561 น้ัน  

เพ่ือให้การบริหารจัดการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะฯประสงค์ขออนุมัติเปลี่ยนแปลง
คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ราย นายวัชระ จิรฐิติกาลกิจ ดังน้ี 

 
คณะกรรมการประเมินฯ (เดิม) คณะกรรมการประเมินฯ (ใหม)่ 

1. คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร 

ประธานกรรมการ 1. คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร 

ประธานกรรมการ 

2. อาจารย์นฤชร สังขจันทร์ กรรมการ 2. อาจารย์นฤชร สังขจันทร์ กรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มัทนา เจริญวงศ์ กรรมการ 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มัทนา เจริญวงศ์ กรรมการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อริณ เจียจันทร์พงษ์   กรรมการ 4. อาจารย์บรรหาร แก้วลือ กรรมการ 
5. อาจารย์บรรหาร แก้วลือ กรรมการ 5. นางสาววันเพ็ญ  แสงพูล   เลขานุการ 
6. นางสาววันเพ็ญ  แสงพูล   เลขานุการ  

 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการประเมินผลการทดลอง
ปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ราย นายวัชระ จิรฐิติกาลกิจ ตามท่ีเสนอ 
 
ระเบยีบวาระที่  4.1.4 การขอเปลี่ยน / เพิ่มเง่ือนไขการบรรจุ 
ระเบยีบวาระที่  4.1.4.1 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขออนุมัติเปลี่ยนเง่ือนไขการบรรจุ

กรอบอัตราว่างเพื่อใช้ในการดําเนินการเปดิรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพือ่บรรจุ
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่ง
อาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-3-25-770 และ 1-3-25-771 น้ัน 
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คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ดําเนินการเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุ
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-3-25-770 และ 1-3-25-771 ด้วยวุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาเอก ทางด้านนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ หรือสาขาอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง ต้ังแต่วันที่ 20 สิงหาคม 
2561 ถึงวันที่ 25 กันยายน 2561 ปรากฏว่าไม่มีผู้สมัครตําแหน่งดังกล่าว คณะฯ จึงประสงค์ขออนุมัติ        
เปลี่ยนเง่ือนไขการบรรจุก่อนดําเนินการเปิดรับสมัครอีกคร้ังหน่ึง ดังน้ี 

- ผู้สมัครต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ทางด้านนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ หรือ
สาขาอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง หรือ 

- ผู้สมัครต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ทางด้านนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ หรือสาขา
อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง และ/หรือที่กําลังศึกษาระดับปริญญาเอกและกําลังทําวิทยานิพนธ์ 

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

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

- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ใช้วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ให้ใช้วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้ใช้วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
- กลุ่มสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบให้ใช้วุฒิปริญญาไม่ตํ่ากว่าปริญญาโทหรือ

เทียบเท่า 
2. ในกรณีที่ดําเนินการประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการแล้ว ไม่สามารถ       

สรรหาบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าได้ คณะวิชา/หน่วยงาน           
ต้องย่ืนเรื่องเสนอที่ประชุม ก.บ.พ. มหาวิทยาลยั เพ่ือขออนุมัติปรับลดวุฒิก่อนที่จะดําเนินการประกาศรับสมัคร
บุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าในคราวต่อไป 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนเง่ือนไขการบรรจุกรอบอัตราว่างเพ่ือใช้ในการ
ดําเนินการเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งเลขที่ 1-3-25-770 และ          
1-3-25-771 สังกัดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นดังน้ี 

- ผู้สมัครต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ทางด้านนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ หรือ
สาขาอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง หรือ 

- ผู้สมัครต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ทางด้านนิเทศศาสตร์วารสารศาสตร์ หรือ 
สาขาอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง และที่กําลังศึกษาระดับปริญญาเอกและกําลังทําวิทยานิพนธ์ 
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ระเบียบวาระท่ี  4.1.5 การพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ ชํานาญงาน ชํานาญงานพิเศษ ชํานาญการ  
  ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษฯ 
  ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6 เรื่องอ่ืนๆ 
ระเบยีบวาระที่  4.1.6.1 การขอเพิ่มวุฒิการศึกษาไว้ในทะเบียนประวัติพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 

5 ราย 
 

สรุปเรื่อง 
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือน        

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

และสําหรับข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายบริหารและปฏิบัติงานท่ัวไป                
ที่ได้รับคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นน้ันจะต้องเป็นคุณวุฒิที่ตรงกับมาตรฐานกําหนดตําแหน่งซึ่งบุคคลน้ันดํารงตําแหน่งอยู่  
ในขณะนั้น ส่วนการกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ ให้คํานึงถึงความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบ     
ความประพฤติและความเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างย่ิงต้องพิจารณาถึงลักษณะงานที่ปฏิบัติ ผลประโยชน์         
ที่หน่วยงานจะได้รับเป็นสําคัญ   

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

คณะวิชา/ส่วนงานประสงค์ขออนุมัติเพ่ิมวุฒิการศึกษาไว้ในทะเบียนประวัติ จํานวน 6 ราย ดังนี้ 
1. นายเอกพงษ์ ตรีตรง พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหน่ง          

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-24-1286 อัตราเงินเดือน เดือนละ 53,014 บาท สังกัดภาควิชา
ออกแบบตกแต่งภายใน คณะมัณฑนศิลป์ ได้รับอนุญาตให้ลาศึกษานอกเวลาราชการในระดับปริญญาโท 
สาขาวิชาการออกแบบ ณ มหาวิทยาลัยรังสิต มีกําหนด 1 ปี ต้ังแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 14 สิงหาคม 
2560 และได้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท วุฒิศิลปมหาบัณฑิต (การออกแบบ) จากมหาวิทยาลัยรังสิต 
ต้ังแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2561 โดยย่ืนเรื่องเสนอขอเพ่ิมวุฒิการศึกษาไว้ในทะเบียนประวัติให้หน่วยงาน  
การเจ้าหน้าที่ของคณะฯ รับเรื่องเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 โดยให้มีผลต้ังแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2561 ซึ่งเป็นวันที่
สําเร็จการศึกษา (เน่ืองจากอัตราเงินเดือน เดือนละ 53,014 บาท เกินกว่าอัตราการบรรจุคุณวุฒิปริญญาโท) 

2. นางสาวเกตุวดี สมบูรณ์ทวี พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-3-23-650 อัตราเงินเดือน เดือนละ 43,120 บาท สังกัดคณะวิทยาการจัดการ 
ได้รับอนุญาตให้ลาศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด) ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์         
มีกําหนด 4 ปี 1 เดือน 1 วัน โดยใช้เวลาราชการบางส่วน ภาคการศึกษาหน่ึงไม่เกิน 6 ช่ัวโมง/สัปดาห์ ต้ังแต่วันที่  
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1 พฤษภาคม 2557 ถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2561 ได้เสร็จสิ้นการศึกษาก่อนครบกําหนดเวลาและรายงานตัวกลับ            
เข้าปฏิบัติงานท่ีคณะฯ ต้ังแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2558 และสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก วุฒิปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต (บริหารธุรกิจ) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2561 โดยยื่นเรื่องเสนอขอเพ่ิมวุฒิ
การศึกษาไว้ในทะเบียนประวัติ ซึ่งหน่วยงานการเจ้าหน้าที่ของคณะฯ รับเรื่องเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 โดยให้มีผล
ต้ังแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2561 ซึ่งเป็นวันที่สําเร็จการศึกษา (เน่ืองจากอัตราเงินเดือน เดือนละ 43,120 บาท 
เกินกว่าอัตราการบรรจุคุณวุฒิปริญญาเอก) 

3. นางสาวพรพรรณ โพธ์ิทอง พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหน่ง          
นักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่  2-3-27-721 อัตราเงินเดือน เดือนละ 26,310 บาท สังกัด     
คณะดุริยางคศาสตร์ ได้รับอนุญาตให้ลาศึกษานอกเวลาราชการในระดับปริญญาโท สาขาวิชาสังคีตวิจัยและ
พัฒนา ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีกําหนด 2 ปี 2 วัน ต้ังแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2556 ถึงวันที่ 4 มิถุนายน 2558 
และนางสาวพรพรรณ โพธ์ิทอง ได้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท วุฒิดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต (สังคีตวิจัย
และพัฒนา) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ต้ังแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2561 โดยยื่นเรื่องเสนอขอเพิ่มวุฒิการศึกษา         
ไว้ในทะเบียนประวัติให้หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ ของคณะฯ รับเรื่อง เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 โดยให้มีผล
ต้ังแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2561 ซึ่งเป็นวันที่สําเร็จการศึกษา (เน่ืองจากอัตราเงินเดือน เดือนละ 26,310 บาท           
เกินกว่าอัตราการบรรจุคุณวุฒิปริญญาโท) 

4. นายสุปรีติ อังศวานนท์ พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหน่ง
ผู้เช่ียวชาญด้านดนตรีปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-6-27-32 อัตราเงินเดือน เดือนละ 25,250 บาท สังกัด      
คณะดุริยางคศาสตร์ ได้รับอนุญาตให้ลาศึกษานอกเวลาราชการในระดับปริญญาโท สาขาวิชาสังคีตวิจัยและ
พัฒนา ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีกําหนด 2 ปี 2 วัน ต้ังแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2556 ถึงวันที่ 4 มิถุนายน 2558 
และได้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท วุฒิดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต (สังคีตวิจัยและพัฒนา) จากมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ต้ังแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2561 โดยย่ืนเรื่องเสนอขอเพ่ิมวุฒิการศึกษาไว้ในทะเบียนประวัติให้หน่วยงาน
การเจ้าหน้าที่ของคณะฯ รับเร่ืองเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 โดยให้มีผลต้ังแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2561 ซึ่งเป็น
วันที่สําเร็จการศึกษา (เน่ืองจากอัตราเงินเดือน เดือนละ 25,250 บาท เกินกว่าอัตราการบรรจุคุณวุฒิปริญญาโท) 

5. นางสาววนิดา ศรีเกษร พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหน่งนักการเงิน
และบัญชีปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-11-834 อัตราเงินเดือน เดือนละ 22,350 บาท สังกัดงานคลังและพัสดุ 
สํานักงานคณบดี บัณฑิตวิทยาลัย ได้รับอนุญาตให้ลาศึกษานอกเวลาราชการในระดับปริญญาโท สาขาวิชา           
การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีกําหนด 5 ปี ต้ังแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 
14 สิงหาคม 2564 และได้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท วุฒิศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการภาครัฐ
และภาคเอกชน) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ต้ังแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 โดยย่ืนเรื่องเสนอขอเพ่ิมวุฒิ
การศึกษาไว้ในทะเบียนประวัติให้หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน  รับเรื่องเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 
โดยให้มีผลต้ังแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2561 ซึ่งเป็นวันที่งานการเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรับเร่ือง เน่ืองจากยื่นเรื่อง
เกินว่า 60 วัน นับแต่ที่สําเร็จการศึกษา (เน่ืองจากเป็นวุฒิปริญญาโทที่ไม่ตรงตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
นักการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จึงให้เพ่ิมวุฒิการศึกษาไว้ในทะเบียนประวัติเท่าน้ัน) 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ     ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้เพ่ิมวุฒิการศึกษาไว้ในทะเบียนประวัติพนักงาน
มหาวิทยาลัย จํานวน 5 ราย   
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ระเบียบวาระที่  4.1.6.2 รายงานผลความก้าวหนา้ของการไปปฏิบติังานเพื่อเขียนตําราทางวิชาการ 
ของ รองศาสตราจารย์ประภากร สุคนธมณี สังกัดภาควิชาประยุกต
ศิลปศึกษา คณะมัณฑนศิลป์ 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่มหาวิทยาลัยอนุมั ติให้ รองศาสตราจารย์ประภากร สุคนธมณี สังกัดภาควิชา                 
ประยุกตศิลปศึกษา คณะมัณฑนศิลป์ ไปปฏิบัติงานเพ่ือเขียนตําราทางวิชาการ ในโครงการเขียนหนังสือ    
ด้านสิ่งทอการทอผ้า และสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสิ่งทอ มีกําหนด 1 ปี ต้ังแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 
14 สิงหาคม 2561 น้ัน   

ในการน้ี รองศาสตราจารย์ประภากร สุคนธมณี ได้ส่งรายงานผลความก้าวหน้าของการ        
ไปปฏิบัติงานเพ่ือเขียนตําราทางวิชาการ ฉบับสมบูรณ์ ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจํา 
คณะมัณฑนศิลป์ ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 แล้ว โดยรายงานฉบับสมบูรณ์ดังกล่าวได้ผ่าน
การประเมินผลฯ จากผู้ทรงคุณวุฒิ และมีผลการประเมินอยู่ในระดับดีขึ้นไป ตามท่ีกําหนดในระเบียบ
มหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการไปปฏิบัติงานเพ่ือเขียนตําราทางวิชาการ 
พ.ศ. 2560   
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ     ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบรายงานผลความก้าวหน้าของการไปปฏิบัติงาน              
เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ ฉบับสมบูรณ์ ของ รองศาสตราจารย์ประภากร สุคนธมณี สังกัดภาควิชา                 
ประยุกตศิลปศึกษา คณะมัณฑนศิลป์  
 
ระเบยีบวาระที่  4.1.6.3 ขอปรับวุฒิและอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือน         
ตามคุณวุฒิ  และการเพิ่มวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติ พ.ศ.2553 ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน 2553  
ข้อ 4 และข้อ 5 กําหนดว่าการปรับเงินเดือนตามคุณวุฒิหรือการเพ่ิมคุณวุฒิไว้ในทะเบียนประวัติน้ัน ข้าราชการ
และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ที่ได้รับคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นน้ันจะต้องเป็นคุณวุฒิที่ตรงกับลักษณะ
การสอนของภาควิชา หรือของคณะหรือหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 

และสําหรับข้าราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายบริหารและปฏิบัติงานทั่วไป        
ที่ได้รับคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นน้ันจะต้องเป็นคุณวุฒิที่ตรงกับมาตรฐานกําหนดตําแหน่งซึ่งบุคคลน้ันดํารงตําแหน่งอยู่ 
ในขณะนั้น ส่วนการกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ ให้คํานึงถึงความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบ         
ความประพฤติ และความเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างย่ิงต้องพิจารณาถึงลักษณะงานที่ปฏิบัติ ผลประโยชน์         
ที่หน่วยงานจะได้รับเป็นสําคัญ 

นอกจากน้ี ที่ประชุม ก.บ.พ. มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 10/2551 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 
2551 ได้วางแนวปฏิบัติว่า การเสนอขอกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิของผู้ได้รับอนุญาตให้ลาศึกษา หรือผู้
ที่ได้รับวุฒิก่อนบรรจุแต่งต้ัง จะต้องเสนอเร่ืองให้หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ของคณะหรือมหาวิทยาลัย ภายใน  
60 วัน นับแต่วันรายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการ (กรณีได้รับวุฒิเพ่ิมขึ้นก่อนวันรายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการ) หรือ 



 

 

16

ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่สําเร็จการศึกษา (กรณีรายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการก่อนวันที่มีหลักฐานว่าสําเร็จ
การศึกษา) หากเสนอเร่ืองขอกําหนดภายหลังเวลาดังกล่าวให้กําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิได้ไม่ก่อนวันที่
หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ของคณะหรือมหาวิทยาลัยได้รับเรื่อง 

เน่ืองจากมหาวิทยาลัยได้อนุญาตให้ นางสาวสุนทรี โชติดิลก พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่ง    
อาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-06-673 สังกัดภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ ลาศึกษานอกเวลาราชการ 
ในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาไทย ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีกําหนด 1 ปี 5 เดือน ต้ังแต่วันที่               
1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 และนางสาวสุนทรี โชติดิลก ได้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 
วุฒิอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย สายภาษา จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต้ังแต่วันที่            
25 กรกฎาคม 2561  

คณะอักษรศาสตร์ประสงค์ขออนุมัติปรับเพ่ิมเงินเดือนตามวุฒิการศึกษาที่ได้รับสูงขึ้น        
เฉพาะกรณีวุฒิการศึกษาที่ตรงตามสายงาน แก่ นางสาวสุนทรี โชติดิลก พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่ง
อาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-06-673 อัตราเงินเดือน เดือนละ 29,110 บาท สังกัดภาควิชาภาษาไทย          
คณะอักษรศาสตร์ ซึ่งสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก วุฒิอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย  
สายภาษา จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต้ังแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 และได้ย่ืนเรื่องเพ่ือขอปรับเพ่ิม
เงินเดือนตามวุฒิการศึกษาที่ได้รับสูงขึ้นเฉพาะกรณีวุฒิการศึกษาที่ตรงตามสายงาน โดยงานการเจ้าหน้าที่ของ
คณะฯ รับเรื่อง เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561 สมควรได้รับการปรับวุฒิและอัตราเงินเดือน จากตําแหน่ง
อาจารย์ วุฒิปริญญาโท อัตราเงินเดือน เดือนละ 29,110 บาท เป็นตําแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก           
อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท ได้ต้ังแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ซึ่งเป็นวันที่สําเร็จการศึกษา 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ     ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้ปรับวุฒิและอัตราเงินเดือน ราย นางสาวสุนทรี โชติดิลก 
พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-06-673 อัตราเงินเดือน เดือนละ 29,110 บาท 
สังกัดภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จาก วุฒิปริญญาโท อัตราเงินเดือน เดือนละ 29,110 บาท เป็น       
วุฒิปริญญาเอก อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท ได้ต้ังแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ซึ่งเป็นวันที่       
สําเร็จการศึกษา 
 
ระเบยีบวาระที่  4.1.6.4 ขออนุมัติเปลี่ยนชื่อตําแหน่งและเง่ือนไขการบรรจุกรอบอัตราว่างพนักงาน

มหาวิทยาลัย  
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่คณะมัณฑนศิลป์มีกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร

ชํานาญงาน ตําแหน่งเลขที่ 2-2-24-1235 อัตราเงินเดือน เดือนละ 49,256 บาท สังกัดงานบริหารและธุรการ  
สํานักงานคณบดี คณะมัณฑนศิลป์ ต้ังแต่วันที่ 27 กันยายน 2561 น้ัน 
  เพ่ือให้การดําเนินการของคณะมัณฑนศิลป์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะฯ จึงประสงค์         
ขออนุมัติเปลี่ยนช่ือตําแหน่งและเง่ือนไขการบรรจุกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งเลขท่ี           
2-2-24-1235 จาก ตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหารชํานาญงาน อัตราเงินเดือน เดือนละ 49,256 บาท เป็น ตําแหน่ง              
นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน เดือนละ 49,256 บาท สังกัดงานบริหารและธุรการ สํานักงานคณบดี 
คณะมัณฑนศิลป์ เง่ือนไขการบรรจุคุณวุฒิปริญญาตรี 
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 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ     ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนช่ือตําแหน่งและเง่ือนไขการบรรจุกรอบอัตราว่าง
พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งเลขที่ 2-2-24-1235 จาก ตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหารชํานาญงาน อัตราเงินเดือน 
เดือนละ 49,256 บาท เป็น ตําแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน เดือนละ 49,256 บาท สังกัด 
งานบริหารและธุรการ สํานักงานคณบดี คณะมัณฑนศิลป์ เง่ือนไขการบรรจุคุณวุฒิปริญญาตรี 
 
ระเบยีบวาระที่  4.1.6.5 ขออนุมัติเปลี่ยนชื่อตําแหน่ง ตัดโอนตําแหน่งและอัตราเงินเดือนกรอบอัตรา

ว่างพนักงานมหาวิทยาลัย  
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่คณะมัณฑนศิลป์มีกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งนักการเงินและบัญชี

ปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-04-537 อัตราเงินเดือน เดือนละ 25,080 บาท สังกัดงานคลังและพัสดุ             
สํานักงานคณบดี คณะมัณฑนศิลป์ ต้ังแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 น้ัน 
  เพ่ือให้การดําเนินการของคณะมัณฑนศิลป์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะฯ จึงประสงค์         
ขออนุมัติเปลี่ยนช่ือตําแหน่ง ตัดโอนตําแหน่งและอัตราเงินเดือนกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย           
ตําแหน่งเลขที่ 2-3-04-537 จาก ตําแหน่งนักการเงินและบัญชีปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน เดือนละ 25,080 บาท 
สังกัดงานคลังและพัสดุ สํานักงานคณบดี คณะมัณฑนศิลป์ เป็น ตําแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ         
อัตราเงินเดือน เดือนละ 25,080 บาท ไปต้ังจ่ายในสังกัดงานบริหารพระราชวังสนามจันทร์ สํานักงานคณบดี       
คณะมัณฑนศิลป์ 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ     ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนช่ือตําแหน่ง ตัดโอนตําแหน่งและอัตราเงินเดือน
กรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งเลขที่ 2-3-04-537 จาก ตําแหน่งนักการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
อัตราเงินเดือน เดือนละ 25,080 บาท สังกัดงานคลังและพัสดุ สํานักงานคณบดี คณะมัณฑนศิลป์ เป็น ตําแหน่ง
นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน เดือนละ 25,080 บาท ไปต้ังจ่ายในสังกัดงานบริหารพระราชวัง             
สนามจันทร์ สํานักงานคณบดี คณะมัณฑนศิลป์ 
 
ระเบยีบวาระที่  4.1.6.6 (ร่าง) แนวทางการประเมินให้ความเห็นและให้แนวทางการส่งเสริมสาํหรับ

คณะกรรมการท่ี ก.บ.ม. แต่งต้ังประเมินอาจารย์หรือผูช้ว่ยศาสตราจารย์          
ที่ไม่สามารถเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการทีสู่งขึ้นได้ภายในกําหนดเวลา              
ตามข้อบังคบัมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการบริหารงานบคุคลพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 โดยข้อ 34 กําหนดให้มีการประเมินความก้าวหน้าตําแหน่งทางวิชาการของ
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พนักงานประจําสายวิชาการ โดยให้ผู้ดํารงตําแหน่งอาจารย์เข้าสู่ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภายในระยะเวลา  
5 ปี สําหรับอาจารย์ที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาเอก และ 7 ปี สําหรับอาจารย์ที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาโท และ       
ผู้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ให้เข้าสู่ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ภายในระยะเวลา 6 ปี เมื่อครบระยะเวลา
แล้ว หากยังไม่สามารถทําผลงานทางวิชาการเข้าสู่ตําแหน่งที่สูงขึ้นได้ ให้ ก.บ.ม. แต่งต้ังคณะกรรมการ         
เพ่ือประเมินให้ความเห็นและให้แนวทางการส่งเสริม โดยให้ผู้น้ันปฏิบัติงานต่อไป โดยมหาวิทยาลัยอาจ        
ไม่เลื่อนเงินเดือนให้ และให้มีการติดตามประเมินผลเป็นปีๆ ไป หากพบว่าไม่มีความก้าวหน้าตามแนวทาง          
ที่คณะกรรมการกําหนด ภายใต้ระยะเวลาที่ ก.บ.ม. กําหนด ให้เลิกจ้าง หรือเปลี่ยนตําแหน่งให้เหมาะสม น้ัน 

ในการน้ี จึงเสนอที่ประชุม ก.บ.ม. เพ่ือพิจารณา (ร่าง) แนวทางการประเมินให้ความเห็นและ
ให้แนวทางการส่งเสริมสําหรับคณะกรรมการท่ี ก.บ.ม. แต่งต้ังประเมินอาจารย์หรือผู้ช่วยศาสตราจารย์              
ที่ไม่สามารถเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นได้ภายในกําหนดเวลาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วย
การบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ตามข้อเสนอแนะจากที่ประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 19/2561 
เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ     ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ (ร่าง) แนวทางการประเมินให้ความเห็นและให้          
แนวทางการส่งเสริมสําหรับคณะกรรมการท่ี ก.บ.ม. แต่งต้ังประเมินอาจารย์หรือผู้ ช่วยศาสตราจารย์               
ที่ไม่สามารถเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นได้ภายในกําหนดเวลา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วย
การบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 และให้จัดทําประกาศให้แล้วเสร็จก่อนวันที่           
24 ธันวาคม 2561 ทั้งน้ี ให้บังคับใช้กับผู้ทําหน้าที่ “ผู้ทํางานบริหาร” ที่เป็นบุคลากรสายวิชาการทุกตําแหน่ง 
ส่วนตําแหน่งประธานสภาคณาจารย์น้ัน เน่ืองจากมิใช่ตําแหน่งผู้บริหาร และมิใช่ผู้ทํางานบริหาร มีอํานาจ
หน้าที่ให้คําปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่สภามหาวิทยาลัยและอธิการบดี จึงไม่เข้าข่ายที่จะถูกกําหนดสัดส่วน
ภาระงานด้านบริหาร 
 
ระเบยีบวาระที่  4.1.6.7 รายงานผลการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดํารงตําแหน่งหัวหนา้งาน 

 
สรุปเรื่อง 

โดยมติที่ประชุม ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยศิลปากร ในการประชุมครั้งที่ 19/2561 เมื่อวันที่         
25 กันยายน 2561 มีมติแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินเพ่ือแต่งต้ัง นางสาววิจิตรา เพ่ิมผล ตําแหน่ง              
นักการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-2-07-924 อัตราเงินเดือน 32,270 บาท สังกัดงานบัญชี           
กองคลัง สํานักงานอธิการบดี ให้ดํารงตําแหน่งหัวหน้างานบัญชี กองคลัง สํานักงานอธิการบดี น้ัน  

บัดน้ี คณะกรรมการฯ ได้ดําเนินการประเมินฯ เสร็จเรียบร้อยแล้วเห็นว่า นางสาววิจิตรา เพ่ิมผล 
เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมท่ีจะแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งหัวหน้างานบัญชี กองคลัง สํานักงาน
อธิการบดี 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มติ     ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้ นางสาววิจิตรา เพ่ิมผล ตําแหน่งนักการเงินและบัญชี
ปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-2-07-924 อัตราเงินเดือน 32,270 บาท สังกัดงานบัญชี กองคลัง สํานักงาน
อธิการบดี ให้ดํารงตําแหน่งหัวหน้างานบัญชี กองคลัง สํานักงานอธิการบดี 
 
ระเบยีบวาระที่  4.1.6.8 ขออนุมัติเปลี่ยนชื่อตําแหน่ง ตัดโอนตําแหน่งและอัตราเงินเดือนกรอบ        

อัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย  
 

สรุปเรื่อง 
ตามท่ีคณะเภสัชศาสตร์มีกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งนักวิทยาศาสตร์

ปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-08-290 อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท สังกัดงานการบริการและ         
สนับสนุนเทคนิคการศึกษาวิทยาศาสตร์ สํานักงานคณบดี คณะเภสัชศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 น้ัน 
  เพ่ือให้การดําเนินการของคณะเภสัชศาสตร์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะฯ จึงประสงค์         
ขออนุมัติเปลี่ยนช่ือตําแหน่ง ตัดโอนตําแหน่งและอัตราเงินเดือนกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย           
ตําแหน่งเลขที่ 2-3-08-290 จาก ตําแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท  
สังกัดงานการบริการและสนับสนุนเทคนิคการศึกษาวิทยาศาสตร์ สํานักงานคณบดี คณะเภสัชศาสตร์ เป็น 
ตําแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท ไปต้ังจ่ายในสังกัดงานการจัดการ
การศึกษา สํานักงานคณบดี คณะเภสัชศาสตร์ 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ     ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนช่ือตําแหน่ง ตัดโอนตําแหน่งและอัตราเงินเดือน
กรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งเลขที่ 2-3-08-290 จาก ตําแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ 
อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท สังกัดงานการบริการและสนับสนุนเทคนิคการศึกษาวิทยาศาสตร์  
สํานักงานคณบดี คณะเภสัชศาสตร์ เป็น ตําแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน เดือนละ          
19,500 บาท ไปต้ังจ่ายในสังกัดงานการจัดการการศึกษา สํานักงานคณบดี คณะเภสัชศาสตร์ 
 
ระเบยีบวาระที่  4.1.6.9 ขออนุมัติตัดโอนตําแหน่งและอัตราเงินเดือนกรอบอัตราว่างพนักงาน

มหาวิทยาลัย ย้ายและเปลี่ยนเลขที่ตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย 
 

สรุปเรื่อง  
ตามที่คณะมัณฑนศิลป์มีอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน    

จํานวน 2 อัตรา ได้แก่ ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-04-537 อัตราเงินเดือน เดือนละ 36,480 บาท               
สังกัดคณะมัณฑนศิลป์ ซึ่งมหาวิทยาลัยมีคําสั่งให้เลิกจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยผู้ครองอยู่เดิม ต้ังแต่วันที่                  
1 กุมภาพันธ์ 2561 และตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-24-1198 อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท      
สังกัดคณะมัณฑนศิลป์ ซึ่ง นายพิสิฐ ต้ังพรประเสริฐ ผู้ครองอยู่เดิม ได้รับอนุมัติให้ลาออกจากงาน ต้ังแต่วันที่              
1 ตุลาคม 2561 น้ัน  

ดังน้ัน เพ่ือให้การบริหารอัตรากําลังและบริหารงบบุคลากรเป็นไปอย่างคุ้มค่า คณะฯ จึงประสงค์         
ขออนุมัติดังน้ี  
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1. ขออนุมัติตัดโอนตําแหน่งและอัตราเงินเดือนกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่ง 
อาจารย์  ตําแหน่งเลขที่ 1-2-04-537 อัตราเงินเดือน เดือนละ 36,480 บาท จากสังกัดคณะมัณฑนศิลป์  ไปต้ังจ่าย
ในสังกัดภาควิชาการออกแบบเคร่ืองแต่งกาย คณะมัณฑนศิลป์  

2. ขออนุมัติย้ายและเปล่ียนเลขที่ตําแหน่ง นางสาวอนุกูล บูรณประพฤกษ์ ตําแหน่งอาจารย์ 
จากตําแหน่งเลขที่ 1-3-04-571 อัตราเงินเดือน เดือนละ 34,640 บาท สังกัดภาควิชาการออกแบบเคร่ืองแต่งกาย      
คณะมัณฑนศิลป์ เป็นตําแหน่งเลขที่ 1-2-04-537 อัตราเงินเดือน เดือนละ 34,640 บาท สังกัดภาควิชา           
การออกแบบเคร่ืองแต่งกาย คณะมัณฑนศิลป์ โดยให้นับระยะเวลาการปฏิบัติงานต่อเน่ืองกัน  

3. ขออนุมัติย้าย ตัดโอนตําแหน่งและอัตราเงินเดือน  นางสาววรุษา อุตระ ตําแหน่งอาจารย์ 
ตําแหน่งเลขที่ 1-2-04-453 อัตราเงินเดือน เดือนละ 36,550 บาท จากสังกัดภาควิชาการออกแบบเคร่ืองแต่งกาย 
คณะมัณฑนศิลป์ เป็นตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-04-453 อัตราเงินเดือน เดือนละ 36,550 บาท              
ไปต้ังจ่ายในสงักัดคณะมัณฑนศิลป์ โดยให้นับระยะเวลาการปฏิบัติงานต่อเน่ืองกัน 

4. ขออนุมัติย้าย ตัดโอนตําแหน่งและอัตราเงินเดือน  นายวีรวัฒน์ สิริเวสมาส ตําแหน่ง         
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-24-1021 อัตราเงินเดือน เดือนละ 52,312 บาท จากสังกัดภาควิชา
ออกแบบเครื่องประดับ คณะมัณฑนศิลป์ เป็นตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-24-1021               
อัตราเงินเดือน เดือนละ 52,312 บาท ไปต้ังจ่ายในสังกัดคณะมัณฑนศิลป์ โดยให้นับระยะเวลาการปฏิบัติงาน
ต่อเน่ืองกัน 

5. ขออนุมัติตัดโอนตําแหน่งและอัตราเงินเดือนกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย           
ตําแหน่งอาจารย์  ตําแหน่งเลขที่ 1-2-24-1198 อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท จากสังกัดคณะมัณฑนศิลป์  
ไปต้ังจ่ายในสังกัดภาควิชาออกแบบเคร่ืองประดับ คณะมัณฑนศิลป์ 

ทั้งน้ี ที่ประชุม  ก .บ .พ. มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 20/2555 เมื่อวันที่   30  ตุลาคม 2555          
มีมติเห็นชอบหลักการในการเปลี่ยนกรอบตําแหน่ง  เลขท่ีตําแหน่ง  และงบประมาณเพ่ือการจ้างพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา  โดยให้คณะ /ส่วนงานต้นสังกัดรับผิดชอบเงินเดือนส่วนต่างพร้อมกับเงินสวัสดิการร้อยละ   18 
จากจํานวนเงินส่วนต่างดังกล่าวเพ่ือให้มหาวิทยาลัยนําเข้ากองทุนพนักงานและกองทุนสวัสดิการ 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ     ที่ประชุมพิจารณาตามที่คณบดีคณะมัณฑนศิลป์ได้ช้ีแจงว่าได้แจ้งกับพนักงานมหาวิทยาลัย      
ผู้ที่ถูกย้ายและทําความเข้าใจ และพนักงานมหาวิทยาลัยรายดังกล่าวไม่ขัดข้อง ที่ประชุมจึงมีมติ ดังน้ี 

1. อนุมัติให้ตัดโอนตําแหน่งและอัตราเงินเดือนกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ย้ายและ
เปลี่ยนเลขที่ตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย ตามท่ีคณะเสนอ 

2. ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะการบริหารงานในการดําเนินการย้าย ตัดโอนตําแหน่งต่างๆ 
เน่ืองจากปัจจุบันมหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับแล้ว ดังน้ัน เพ่ือให้การบริหารงานในการดําเนินการ
ย้าย ตัดโอนตําแหน่งต่างๆ ภายในส่วนงานเป็นไปด้วยความคล่องตัว มหาวิทยาลัยควรพิจารณากําหนด
แนวทางปฏิบัติดังกล่าวด้วย   
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ระเบียบวาระที่  4.1.6.10 รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงานผูมี้ความรู้ความสามารถพิเศษเปน็
อาจารย์ในมหาวิทยาลยัและขออนุมัติต่อการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ
เป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย ราย ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรพัฒน์           
ประพนัธ์วิทยา สังกัดคณะโบราณคดี 

 
สรุปเรื่อง  
 ตามมติ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 15/2561 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 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      
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 

คณะกรรมการประเมินฯ ได้ดําเนินการประเมินผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์               
ในมหาวิทยาลัย ราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรพัฒน์ ประพันธ์วิทยา ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 16 
สังกัดคณะโบราณคดี เรียบร้อยแล้ว โดยมีผลการปฏิบัติงานและคุณลักษณะในการปฏิบัติงานเหมาะสม 
  คณะโบราณคดีจึงประสงค์ขออนุมัติต่อการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์             
ในมหาวิทยาลัย ราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรพัฒน์ ประพันธ์วิทยา ตําแหน่งอาจารย์ อัตราเงินเดือน          
32,500 บาท ตําแหน่งเลขท่ี 16 สังกัดคณะโบราณคดี เป็นเวลา 1 ปี ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่               
30 กันยายน 2562 เป็นการจ้างต่อเน่ืองกันเกิน 5 ปี และมีอายุเกินกว่า 65 ปี 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ     ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบรายงานผลการประเมินผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ
เป็นอาจารย์ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรพัฒน์ ประพันธ์วิทยา และอนุมัติให้       
ต่อการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย ราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรพัฒน์ 
ประพันธ์วิทยา ตําแหน่งอาจารย์ อัตราเงินเดือน 32,500 บาท ตําแหน่งเลขที่ 16 สังกัดคณะโบราณคดี เป็นเวลา 
1 ปี ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 เป็นการจ้างต่อเน่ืองกันเกิน 5 ปี และมีอายุเกินกว่า 
65 ปี 
 
ระเบยีบวาระที่  4.1.6.11 การพิจารณารายชื่อกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ

ภายนอก 
 
สรุปเรื่อง  

ตามที่มหาวิทยาลัยสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก โดยมีวาระการดํารงตําแหน่ง 2 ปี ต้ังแต่วันที่ 25 มกราคม 2560 ไปแล้ว น้ัน 

เน่ืองจากกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จะครบวาระ            
การดํารงตําแหน่งในวันที่ 24 มกราคม 2562 ประกอบกับข้อ 4 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วย
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คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2559 กําหนดให้กรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ประเภท
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยที่เสนอโดยคณะจํานวน 1 – 3 คน อธิการบดีแต่งต้ังโดยความเห็นชอบ           
ของ ก.บ.ม. และข้อ 6 ของประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การสรรหากรรมการประจํา                
บัณฑิตวิทยาลัย ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก พ .ศ . 2559 กําหนดให้การสรรหากรรมการประจํา             
บัณฑิตวิทยาลัย ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในวาระต่อๆ ไป ให้กระทําให้เสร็จสิ้นก่อนกรรมการประจํา
บัณฑิตวิทยาลัย ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกชุดเดิมหมดวาระอย่างน้อยเก้าสิบวัน 

บัดน้ี บัณฑิตวิทยาลัยได้สรรหากรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกเรียบร้อยแล้ว ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บํารุง โตรัตน์ 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ     ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มมีติเห็นชอบให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บํารุง โตรัตน์ เป็นกรรมการ
ประจําบัณฑิตวิทยาลัย ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
 
ระเบยีบวาระที่  4.1.6.12 การพิจารณารายชื่อกรรมการประจําคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
 
สรุปเรื่อง  
  ตามท่ีมหาวิทยาลัยสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการประจําคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก โดยมีวาระการดํารงตําแหน่ง 2 ปี ต้ังแต่วันที่ 25 มกราคม 2560 
ไปแล้ว น้ัน 
  เน่ืองจากกรรมการประจําคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประเภท
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จะครบวาระการดํารงตําแหน่งในวันที่ 24 มกราคม 2562 ประกอบกับข้อ 4 ของข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยคณะกรรมการประจําคณะ พ.ศ. 2559 กําหนดให้อธิการบดีแต่งต้ังกรรมการ               
ประจําคณะประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยที่เสนอโดยคณะและโดยความเห็นชอบของ ก.บ.ม.     
จํานวน 1 – 3 คน และข้อ 3 ข้อ 4 และข้อ 6 ของประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การสรรหา
กรรมการประจําคณะประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก พ.ศ. 2559 กําหนดให้คณะกรรมการประจําคณะกําหนด
จํานวนกรรมการประจําคณะประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ทั้งน้ี คณะกรรมการประจําคณะอาจเพ่ิมหรือลด
จํานวนกรรมการประจําคณะประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในภายหลังก็ได้ ภายใต้จํานวนที่กําหนดไว้ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยคณะกรรมการประจําคณะ พ.ศ. 2559 จํานวน 1 - 3 คน และกําหนดให้               
ในการสรรหากรรมการประจําคณะประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในแต่ละคร้ัง ให้อธิการบดีแต่งต้ัง
คณะกรรมการสรรหากรรมการประจําคณะประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เพ่ือทําหน้าที่สรรหาบุคคล             
ผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการประจําคณะประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  
  บัดน้ี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้สรรหากรรมการประจํา            
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเรียบร้อยแล้ว ได้แก่ นายพิชัย         
อุตมาภินันท์ 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มติ     ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้ นายพิชัย อุตมาภินันท์ เป็นกรรมการประจํา        
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
 
ระเบยีบวาระที่  4.1.6.13 การพิจารณารายชื่อกรรมการประจําคณะสัตวศาสตร์และ

เทคโนโลยีการเกษตรประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
 
สรุปเรื่อง  
  ตามท่ีมหาวิทยาลัยสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการประจําคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก โดยมีวาระการดํารงตําแหน่ง 2 ปี ต้ังแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 ไปแล้ว น้ัน 
  เน่ืองจากกรรมการประจําคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก จะครบวาระการดํารงตําแหน่งในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ประกอบกับข้อ 4 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ศิลปากรว่าด้วยคณะกรรมการประจําคณะ พ.ศ. 2559 กําหนดให้อธิการบดีแต่งต้ังกรรมการประจําคณะประเภท
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยที่เสนอ โดยคณะและโดยความเห็นชอบของ ก.บ.ม. จํานวน 1 – 3 คน                
และข้อ 3 ข้อ 4 และข้อ 6 ของประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การสรรหากรรมการประจําคณะ
ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก พ.ศ. 2559 กําหนดให้คณะกรรมการประจําคณะกําหนดจํานวนกรรมการ
ประจําคณะประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ทั้งน้ี คณะกรรมการประจําคณะอาจเพ่ิมหรือลดจํานวนกรรมการ
ประจําคณะประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในภายหลังก็ได้ ภายใต้จํานวนที่กําหนดไว้ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ศิลปากรว่าด้วยคณะกรรมการประจําคณะ พ.ศ. 2559 จํานวน 1 - 3 คน และกําหนดให้ในการสรรหากรรมการ
ประจําคณะประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในแต่ละคร้ัง ให้อธิการบดีแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหากรรมการ
ประจําคณะประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เพ่ือทําหน้าที่สรรหาบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมท่ีจะเป็นกรรมการ
ประจําคณะประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  
  บัดน้ี คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ได้สรรหากรรมการประจําคณะสัตวศาสตร์            
และเทคโนโลยีการเกษตร ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเรียบร้อยแล้ว ได้แก่ นางสุนันทา สมพงษ์ 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ     ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้ นางสุนันทา สมพงษ์ เป็นกรรมการประจํา        
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
 
ระเบยีบวาระที่  4.1.6.14 การพิจารณารายชื่อกรรมการประจําสํานกัหอสมุดกลาง ประเภทผูท้รงคุณวุฒิ

ภายนอก และประเภทผู้แทนจากคณะ 
 
สรุปเรื่อง  
  ตามที่มหาวิทยาลัยสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการประจําสํานักหอสมุดกลาง โดยมีวาระการดํารง
ตําแหน่ง 2 ปี ต้ังแต่วันที่ 11 มกราคม 2560 ไปแล้ว น้ัน เน่ืองจากกรรมการประจําสํานักหอสมุดกลาง            
จะครบวาระการดํารงตําแหน่ง ในวันที่ 10 มกราคม 2562 ประกอบกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วย
คณะกรรมการประจําสํานักหอสมุดกลาง พ.ศ. 2559 ข้อ 4 กําหนดให้มีคณะกรรมการประจําสํานัก
หอสมุดกลาง ประกอบด้วย 
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1. ผู้อํานวยการสํานักหอสมุดกลาง เป็นประธาน 
2. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยที่เสนอโดยสํานักหอสมุดกลาง เป็นกรรมการ 
 และอธิการบดีแต่งต้ังโดยความเห็นชอบของ ก.บ.ม. จํานวน 1 - 3 คน    
3. รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย จํานวน 1 คน เป็นกรรมการ 
4. รองผู้อํานวยการสํานักหอสมุดกลาง จํานวนไม่เกิน 3 คน เป็นกรรมการ 
5. หัวหน้าหอสมุด เป็นกรรมการ 
6. ผู้แทนจากคณะซึ่งอธิการบดีแต่งต้ังโดยความเห็นชอบของ ก.บ.ม. เป็นกรรมการ 
 ตามกลุ่มสาขาวิชาที่กําหนดไว้ในข้อบังคับเก่ียวกับสภาวิชาการ  
 กลุ่มสาขาวิชาละ 2 คน 

-  กลุ่มสาขาศิลปะและการออกแบบ จํานวน 2 คน จากคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและ
ภาพพิมพ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะมัณฑนศิลป์ คณะดุริยางคศาสตร์ และวิทยาลัยนานาชาติ เฉพาะ
สาขาการออกแบบสื่อสารดิจิทัล  

-  กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จํานวน 2 คน จากคณะโบราณคดี             
คณะอักษรศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการและวิทยาลัยนานาชาติ เฉพาะสาขาการตลาด    
การจัดงานและกิจกรรมสันทนาการ สาขาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว และสาขาธุรกิจระหว่าง
ประเทศ และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเฉพาะสาขานิเทศศาสตร์ 

-  กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ จํานวน 2 คน จาก คณะเภสัชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร และคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเฉพาะสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ และสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ       
การออกแบบ 

7. ผู้แทนบุคลากรของสํานักหอสมุดกลางที่ได้มาจากการเลือกต้ัง เป็นกรรมการ 
 จํานวนไม่เกิน 3 คน 

  ทั้งน้ี ตามประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การสรรหากรรมการประจําศูนย์คอมพิวเตอร์ 
กรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการประจําสํานักหอสมุดกลาง และกรรมการประจําหอศิลป์ 
ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก พ.ศ. 2559 กําหนดให้กรรมการประจําสํานักหอสมุดกลาง ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกมหาวิทยาลัยที่เสนอโดยสํานักหอสมุดกลาง จํานวน 1 – 3 คน อธิการบดีแต่งต้ังโดยความเห็นชอบของ 
ก.บ.ม. และตามประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การสรรหากรรมการประจําศูนย์คอมพิวเตอร์ กรรมการ
ประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการประจําสํานักหอสมุดกลาง และกรรมการประจําหอศิลป์ ประเภท
ผู้แทนจากคณะ พ.ศ. 2559 กําหนดให้ ก.บ.ม. พิจารณาคัดเลือกรายช่ือผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม จากรายช่ือ         
ที่คณะนําเสนอ เพ่ือให้ได้รายช่ือตามกลุ่มสาขาวิชา กลุ่มละ 2 คน เป็นกรรมการประเภทผู้แทนจากคณะ  
  บัดน้ี สํานักหอสมุดกลางได้สรรหากรรมการประจําสํานักหอสมุดกลาง ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกเรียบร้อยแล้ว ได้แก่ อาจารย์สกุล บุญยทัต และคณะวิชาได้เสนอรายช่ือผู้แทนจากคณะตามกลุ่ม
สาขาวิชาที่กําหนดไว้ในข้อบังคับเก่ียวกับสภาวิชาการ กลุ่มสาขาวิชาละ 2 คน  
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ     ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มมีติดังน้ี 

1. เห็นชอบให้ อาจารย์สกุล บุญยทัต เป็นกรรมการประจําสํานักหอสมุดกลาง ประเภท
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
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2. ที่ประชุมได้ลงคะแนนเลือกรายช่ือผู้แทนจากคณะที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจากรายช่ือ             
ที่คณะต่างๆ ได้นําเสนอ ตามกลุ่มสาขาวิชากลุ่มละ 2 คน ดังน้ี 

กลุ่มสาขาศิลปะและการออกแบบ 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณา หงษ์อุเทน 
2. อาจารย์ ดร.ภัทรภร ผลิตากุล 
3. อาจารย์สหเทพ เทพบุรี  (สํารอง) 
กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษบา บัวสมบูรณ์ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุหลัน กุลวิจิตร 
3. อาจารย์อาภาโสม ฉายแสงจันทร์  (สํารอง) 
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ 
1. อาจารย์ ดร.วรัญญู พูลสวัสด์ิ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ แสนภูมิ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา กิจพิพิธ  (สํารอง) 

 

ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.15 การพิจารณารายชื่อกรรมการประจําศูนย์คอมพิวเตอร์ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกและประเภทผู้แทนจากคณะและส่วนงาน 

 

สรุปเรื่อง  
  ตามที่มหาวิทยาลัยสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการประจําศูนย์คอมพิวเตอร์ โดยมีวาระการดํารง
ตําแหน่ง 2 ปี ต้ังแต่วันที่ 25 มกราคม 2560 ไปแล้ว น้ัน เน่ืองจากกรรมการประจําศูนย์คอมพิวเตอร์ จะครบ
วาระการดํารงตําแหน่ง ในวันที่ 24 มกราคม 2562 ประกอบกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วย
คณะกรรมการประจําศูนย์คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2559 ข้อ 4 กําหนดให้มีคณะกรรมการประจําศูนย์คอมพิวเตอร์ 
ประกอบด้วย 

1.  ผู้อํานวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ เป็นประธาน 
2.  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยที่เสนอโดยศูนย์คอมพิวเตอร์ เป็นกรรมการ 
 และอธิการบดีแต่งต้ังโดยความเห็นชอบของ ก.บ.ม. จํานวน 1 - 3 คน    
3. รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย จํานวน 1 คน เป็นกรรมการ 
4. รองผู้อํานวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ จํานวนไม่เกิน 3 คน เป็นกรรมการ 
5. ผู้แทนจากคณะและส่วนงานซึ่งอธิการบดีแต่งต้ัง เป็นกรรมการ 
 โดยความเห็นชอบของ ก.บ.ม. จํานวนไม่เกิน 5 คน 
6. ผู้แทนบุคลากรของศูนย์คอมพิวเตอร์ที่ได้มาจากการเลือกต้ัง เป็นกรรมการ 
 จํานวนไม่เกิน 3 คน 

  ทั้งน้ี ตามประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยศิลปากร เร่ือง การสรรหากรรมการประจําศูนย์คอมพิวเตอร์ 
กรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการประจําสํานักหอสมุดกลาง และกรรมการประจําหอศิลป์ 
ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก พ.ศ. 2559 กําหนดให้กรรมการประจําศูนย์คอมพิวเตอร์ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกมหาวิทยาลัยที่เสนอโดยศูนย์คอมพิวเตอร์ จํานวน 1 – 3 คน อธิการบดีแต่งต้ังโดยความเห็นชอบของ 
ก.บ.ม. และตามประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การสรรหากรรมการประจําศูนย์คอมพิวเตอร์ กรรมการ
ประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการประจําสํานักหอสมุดกลาง และกรรมการประจําหอศิลป์ ประเภท
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ผู้แทนจากคณะ พ.ศ. 2559 กําหนดให้ ก.บ.ม. พิจารณาคัดเลือกรายชื่อผู้แทนจากคณะและส่วนงาน                
ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจากรายชื่อที่คณะและส่วนงานนําเสนอ จํานวนไม่เกิน 5 คน เป็นกรรมการประเภท
ผู้แทนจากคณะและส่วนงาน   
  บัดน้ี ศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้สรรหากรรมการประจําศูนย์คอมพิวเตอร์ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกเรียบร้อยแล้ว ได้แก่  

1. รองศาสตราจารย์ยืน ภู่วรวรรณ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชัย ธีระเรืองไชยศรี 
3. นายทวี ศรีบุศย์ดี 

และคณะวิชาและส่วนงานได้เสนอรายช่ือผู้แทนจากคณะและส่วนงานที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการ
ประจําศูนย์คอมพิวเตอร์ ประเภทผู้แทนจากคณะและส่วนงาน 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ     ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มมีติดังน้ี 
1. เห็นชอบรายช่ือกรรมการประจําศูนย์คอมพิวเตอร์ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ดังน้ี 

1.1 รองศาสตราจารย์ยืน ภู่วรวรรณ 
1.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชัย ธีระเรืองไชยศรี 
1.3 นายทวี ศรีบุศย์ดี 

2. ที่ประชุมได้ลงคะแนนเลือกรายช่ือผู้แทนจากคณะและส่วนงานท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมจาก
รายช่ือที่คณะและส่วนงานนําเสนอ จํานวน 5 คน ดังน้ี 

2.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนิรุทธ์ สติมั่น 
2.2 รองศาสตราจารย์ ดร.วีรยุทธ์ เลิศนที 
2.3 อาจารย์วิชชากร สวนทรง 
2.4 อาจารย์สกนธ์ ม่วงสุน 
2.5 อาจารย์ ดร.เฉลิมพงศ์ วรวรรโณทัย 
2.6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเจตน์ ภัทรพานิชชัย  (สํารอง) 
 

ระเบยีบวาระที่  4.2 แผนและการติดตามผลการดําเนินงานตามแผน 
ไม่มี 

 

ระเบยีบวาระที่  4.3 ข้อบังคับ / ระเบียบ / ประกาศ 
ระเบยีบวาระที่  4.3.1 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลยัศิลปากร เรือ่ง การกําหนดหลักเกณฑ์และอัตรา

เรียกเก็บเงินคา่บํารุงการใชห้้องเรียน ห้องประชุม ห้องบรรยาย และ
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร ์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

สรุปเรื่อง 
 ตามที่คณะศึกษาศาสตร์ประสงค์กําหนดหลักเกณฑ์และอัตราเรียกเก็บเงินค่าบํารุงการใช้
ห้องเรียน ห้องประชุม ห้องบรรยาย และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 19/2561 
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561 น้ัน   
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  ในการนี้ คณะศึกษาศาสตร์จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร 
เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์และอัตราเรียกเก็บเงินค่าบํารุงการใช้ห้องเรียน ห้องประชุม ห้องบรรยาย และ
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยผ่านการพิจารณาจากกองนิติการแล้ว  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง 
การกําหนดหลักเกณฑ์และอัตราเรียกเก็บเงินค่าบํารุงการใช้ห้องเรียน ห้องประชุม ห้องบรรยาย และ
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และให้นําเสนออธิการบดีลงนาม
ประกาศใช้ต่อไป 
 

ระเบยีบวาระที่  4.3.2 (ร่าง) ข้อบังคบัมหาวิทยาลยัศิลปากรว่าด้วยการกําหนดระดับตําแหนง่     
และการแต่งต้ังพนักงานมหาวิทยาลัย ใหดํ้ารงตําแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ....    
และประเด็นพจิารณาเก่ียวกับการกําหนดระดับตําแหนง่ให้สูงขึน้ของ
พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา 

  เลื่อนไปพิจารณาในการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 22/2561 วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561 
 

ระเบยีบวาระที่  4.3.3 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลยัศิลปากร เรือ่ง กําหนดหลกัเกณฑ์ อัตราจ่าย 
เง่ือนไข และวิธีการจ่ายคา่ใช้จ่ายในการบริการทางวิชาการ และการจัดสรร
รายได้คา่บริการทางวิชาการแก่สังคมในสว่นของคณะศกึษาศาสตร ์

 

สรุปเรื่อง 
 ตามที่คณะศึกษาศาสตร์ประสงค์กําหนดหลักเกณฑ์ อัตราจ่าย เงื่อนไข และวิธีการจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริการทางวิชาการ และการจัดสรรรายได้ค่าบริการทางวิชาการแก่สังคมในส่วนของ       
คณะศึกษาศาสตร์ น้ัน   
  ในการน้ี เพ่ือให้เป็นไปตามความในข้อ 13 และข้อ 14 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร       
ว่าด้วยการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม พ.ศ. 2560 คณะศึกษาศาสตร์จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา (ร่าง) 
ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ อัตราจ่าย เง่ือนไข และวิธีการจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
บริการทางวิชาการ และการจัดสรรรายได้ค่าบริการทางวิชาการแก่สังคมในส่วนของคณะศึกษาศาสตร์ โดยผ่าน
การพิจารณาจากกองนิติการแล้ว  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง 
กําหนดหลักเกณฑ์ อัตราจ่าย เง่ือนไข และวิธีการจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริการทางวิชาการ และการจัดสรรรายได้
ค่าบริการทางวิชาการแก่สังคมในส่วนของคณะศึกษาศาสตร์ โดยมอบหมายให้กองนิติการปรับแก้ไข (ร่าง) 
ดังกล่าว ดังน้ี 

1. ให้เพ่ิมเติมเก่ียวกับการจ่ายค่าตอบแทนต่างๆ ซึ่งจะต้องไม่เกินรายรับ ไว้ในข้อ 4 ทั้งน้ี 
ขอให้ปรับแก้ไขประกาศของคณะวิชาอ่ืนด้วยเช่นเดียวกัน 
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2. ข้อ 5 บรรทัดที่ 2 จาก “...เข้าเป็นรายได้ของหน่วยงานภายในที่ดําเนินงานโครงการ” เป็น 
“...เข้าเป็นรายได้ของคณะวิชา” 

ก่อนนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใช้ต่อไป 
 

ระเบยีบวาระที่  4.3.4 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลยัศิลปากรว่าด้วยอัตราคา่ธรรมเนียมในการจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในลักษณะโครงการพิเศษ พ.ศ. .... และ (ร่าง) 
ระเบยีบมหาวิทยาลยัศลิปากรว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมในการจัดการศึกษา
ระดับบณัฑิตศึกษา หลักสตูรนานาชาติ โครงการพเิศษ พ.ศ. .... 

 

สรุปเรื่อง 
ด้วยบัณฑิตวิทยาลัยประสงค์ขอกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา             

ในลักษณะโครงการพิเศษ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) และหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) 

ในการน้ี บัณฑิตวิทยาลัยจึงเสนอที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร        
ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในลักษณะโครงการพิเศษ พ.ศ. .... และ (ร่าง) 
ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร
นานาชาติ โครงการพิเศษ พ.ศ. .... เพ่ือให้เป็นไปตามข้อ 4 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วย
ค่าธรรมเนียมในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากกองนิติการแล้ว      
พร้อมทั้งได้เสนอข้อมูลหลักการและเหตุผลในการกําหนดค่าธรรมเนียม ประมาณการรายรับ/รายจ่ายเบ้ืองต้น 
และเปรียบเทียบค่าธรรมเนียมในการจัดการหลักสูตรที่ใกล้เคียงกับสถาบันอ่ืนตามแบบฟอร์มเสนอเร่ือง
ค่าธรรมเนียมเพ่ือพิจารณาในคณะกรรมการที่ปรึกษาทางการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วย
อัตราค่าธรรมเนียมในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในลักษณะโครงการพิเศษ พ.ศ. .... และ (ร่าง) 
ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร
นานาชาติ โครงการพิเศษ พ.ศ. .... และให้นําเสนอคณะกรรมการท่ีปรึกษาทางการเงินและทรัพย์สิน 
มหาวิทยาลัยศิลปากร และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี  4.3.5 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานภาระงาน
ขั้นตํ่าและผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ประจํา พ.ศ. …. 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่ ก.บ.ม. ในการประชุมครั้งที่ 20/2561 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561 ได้มีมติเห็นชอบใน
หลักการพร้อมทั้งมีข้อเสนอแนะให้ปรับแก้ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการกําหนดมาตรฐาน
ภาระงานขั้นตํ่าและผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ประจํา พ.ศ. …. และให้นําเสนอที่ประชุม ก.บ.ม. 
พิจารณาในคราวถัดไป น้ัน 
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บัดน้ี ได้ดําเนินการปรับแก้ไข (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการกําหนด
มาตรฐานภาระงานข้ันตํ่าและผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ประจํา พ.ศ. …. ตามมติ ก.บ.ม. และตามที่    
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยมีความเห็นให้ปรับแก้ไขร่างดังกล่าวเพ่ิมเติมจากมติ ก.บ.ม. เรียบร้อยแล้ว 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ     ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการกําหนด
มาตรฐานภาระงานข้ันตํ่าและผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ประจํา พ.ศ. …. โดยให้กองนิติการแก้ไข          
ร่างข้อบังคับฯ ให้เรียบร้อย และให้หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบดําเนินการเวียนร่างข้อบังคับฯ เพ่ือรับฟัง 
ความคิดเห็นจากคณะวิชา และให้คณะวิชาเสนอความคิดเห็นกลับมายังหน่วยงานท่ีมีหน้าที่รับผิดชอบภายใน
ต้นเดือนธันวาคม เพ่ือนําเสนอที่ประชุม ก.บ.ม. อีกครั้งหน่ึง โดยมีประเด็นในการพิจารณาในที่ประชุม ก.บ.ม. ดังน้ี 

1. การลดเงินประจําตําแหน่งในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรฐานภาระงานข้ันตํ่าได้ 
2. การส่งเสริมให้สามารถดําเนินการด้วยความยุติธรรม 
3. ผลงานอ่ืนตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด หมายความถึงผลงานอะไรได้บ้าง หรือมีผลงาน

อ่ืนในมหาวิทยาลัยที่มาเทียบเคียงกับผลงานทางวิชาการเหล่าน้ีได้ 
 

ระเบียบวาระท่ี  4.3.6 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยอาจารย์พิเศษ พ.ศ. .... และ    
(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการแต่งต้ังผู้ช่วยศาสตราจารย์
พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ. .... 

 

สรุปเรื่อง 
ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรได้มีคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 1170/2560 เรื่อง แต่งต้ัง

คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการจัดทําข้อบังคับ ระเบียบและประกาศเพ่ือการเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับ
ของรัฐ น้ัน 

บัดน้ี กองนิติการได้ดําเนินการ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยอาจารย์พิเศษ            
พ .ศ .  . . . .  และ (ร่าง )  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการแต่งต้ังผู้ ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ                
รองศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ. .... แล้ว 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ     ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังน้ี 
1. เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยอาจารย์พิเศษ พ.ศ. .... โดยมี

ข้อเสนอแนะ ดังน้ี 
-  ข้อ 3 ตรวจสอบคํานิยามให้ถูกต้องครบถ้วน และแก้ไขข้อความอ่ืน ๆ  ในข้อบังคับน้ีให้

สอดคล้องกับคํานิยามด้วย 
-  ข้อ 4 แก้ไขข้อความให้มีความชัดเจนย่ิงขึ้น รวมท้ังตรวจสอบและเพ่ิมเติมข้อความ              

ให้สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
-  ข้อ 6 เพ่ิมข้อความให้คณบดีกํากับดูแลให้มีการเสนอรายช่ือก่อนเปิดภาคการศึกษา           

ไม่น้อยกว่า 30 วัน และแก้ไขขั้นตอนในการดําเนินการแต่งต้ังอาจารย์พิเศษให้ชัดเจนย่ิงขึ้น 
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-  ข้อ 7 เพ่ิมข้อความ “หรือรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย” และแก้ไขข้อความ            
ให้แต่งต้ังอาจารย์พิเศษภาคการศึกษาละหน่ึงครั้ง 

-  ข้อ 8 (3) เพ่ิมข้อความ ให้การถอดถอนอาจารย์พิเศษผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการ
ก่อน 

2. เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการแต่งต้ังผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ          
รองศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ. .... โดยมีข้อเสนอแนะ ดังน้ี 

-  ข้อ 3 ตรวจสอบคํานิยามให้ถูกต้องครบถ้วน และแก้ไขข้อความอื่น ๆ ในข้อบังคับน้ีให้
สอดคล้องกับคํานิยามด้วย 

-  ข้อ 4 วรรคสอง ข้อความว่า “...ได้พ้นจากตําแหน่งโดยไม่มีความผิด” เป็นการระบุ
ข้อความท่ีมีความหมายกว้างเกินไปจึงให้ปรับแก้ไขข้อความให้เหมาะสม 
 

ระเบยีบวาระที่  4.3.7 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลยัศิลปากร เรือ่ง การกําหนดหลักเกณฑ์อัตราคา่
บํารุงและคา่กระแสไฟฟ้าในการใช้อาคารหอประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขนาด 300 ที่นั่ง และห้องบรรยาย ท.332 

 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมประสงค์กําหนดหลักเกณฑ์อัตราค่า
บํารุงและค่ากระแสไฟฟ้าในการใช้อาคารหอประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม      
ขนาด 300 ที่น่ัง และห้องบรรยาย ท.332 ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม น้ัน  

ในการน้ี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา (ร่าง) 
ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์อัตราค่าบํารุงและค่ากระแสไฟฟ้าในการใช้อาคาร
หอประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขนาด 300 ที่น่ัง และห้องบรรยาย ท.332        
โดยผ่านการพิจารณาจากกองนิติการแล้ว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การ
กําหนดหลักเกณฑ์อัตราค่าบํารุงและค่ากระแสไฟฟ้าในการใช้อาคารหอประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขนาด 300 ที่น่ัง และห้องบรรยาย ท.332 และให้นําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใช้
ต่อไป 
 

ระเบยีบวาระที่  4.3.8 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลยัศิลปากรว่าด้วยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย 
  ในมนุษย์ พ.ศ. .... และ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศลิปากร เรื่อง  กําหนด 
  อัตราค่าธรรมเนียมการขอรบัการพิจารณาจริยธรรมการวจัิยในมนุษย์ พ.ศ. .... 
 

สรุปเรื่อง 
  ด้วยมหาวิทยาลัยเห็นสมควรกําหนดให้มีคณะกรรมการกํากับดูแลโครงการวิจัยในมนุษย์     
เพ่ือทําหน้าที่ในการจัดระบบการควบคุมและกํากับการวิจัยในมนุษย์ให้เป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ และเพ่ือ
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ส่งเสริมการเคารพสิทธิความเป็นมนุษย์ของผู้รับการวิจัย ตลอดจนสอดคล้องกับแนวทางการทําวิจัยในมนุษย์ 
ให้เป็นไปตามหลักจริยธรรมการวิจัยที่เป็นมาตรฐานของประเทศและนานาชาติ  

ในการน้ี สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัย
ศิลปากรว่าด้วยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ. .... และ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร
เรื่อง  กําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ. .... โดยผ่านการ
พิจารณาจากกองนิติการแล้ว 

ทั้งน้ี ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการการบริหารงานวิจัย นวัตกรรม และ
งานสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ ดังน้ี  

1.  (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ. .... 
โดยมอบหมายให้กองนิติการตรวจสอบความถูกต้องของการอ้างอิงการอาศัยอํานาจในการออกระเบียบดังกล่าว 
ก่อนนําเสนอประธานคณะกรรมการการบริหารงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ลงนามประกาศใช้ต่อไป 

2.  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง  กําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการขอรับการพิจารณา
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โดยมอบหมายให้กองนิติการปรับเพ่ิมคํานิยามของคําว่า “นักศึกษา” ให้ครอบคลุม
นักศึกษาทุกระดับ และตรวจสอบความถูกต้องของการอ้างอิงการอาศัยอํานาจในการออกประกาศดังกล่าวก่อน
นําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใช้ต่อไป 
 

ระเบยีบวาระที่  4.4 โครงสร้างส่วนงานและหนว่ยงานภายใน 
ระเบยีบวาระที่  4.4.1 โครงการจัดต้ังศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งมหาวิทยาลยั

ศิลปากร 
  เลื่อนไปพิจารณาในการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 22/2561 วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561 
 

ระเบยีบวาระที่  4.5 การบริหารการเงินและทรพัย์สิน 
ระเบยีบวาระที่  4.5.1 การขอเปลี่ยนแปลงวงเงินทดรองราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

(เพิ่มเติม)    
   

สรุปเรื่อง 
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 18/2561 เมื่อวันอังคารที่ 

11 กันยายน 2561 ได้ให้ความเห็นชอบรายงานผลการตรวจสอบเงินทดรองราชการของคณะวิชา ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 และการกําหนดวงเงินทดรองราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามที่
สํานักงานตรวจสอบภายในเสนอ น้ัน  

ในการน้ี กองคลังได้สรุปการขอเปลี่ยนแปลงวงเงินทดรองราชการ ประจําปีงบประมาณ         
พ.ศ. 2562 (เพ่ิมเติม) ตามท่ีคณะวิชา/หน่วยงานเสนอ ดังน้ี 
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กรุงเทพมหานคร 
คณะมัณฑนศลิป์  จากเดิม  จํานวน 8,000,000.00 บาท 
 เป็น  จํานวน  5,000,000.00 บาท 

เพชรบุร ี
สํานักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  จากเดิม  จํานวน 500,000.00 บาท 
 เป็น จํานวน  800,000.00 บาท 

 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงวงเงินทดรองราชการ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพ่ิมเติม) ตามท่ีกองคลังเสนอ 
 

ระเบยีบวาระที่  4.5.2 การปรบัรูปแบบและอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี 
(โครงการพเิศษ) ปีการศึกษา 2562 ของคณะวิทยาศาสตร์ 

   
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 20/2561 เมื่อวันอังคารที่ 
9 ตุลาคม 2561 ได้ให้ความเห็นชอบการปรับรูปแบบและอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี 
(โครงการพิเศษ) ปีการศึกษา 2562 ของคณะวิชาต่างๆ โดยขอให้คณะวิทยาศาสตร์เร่งดําเนินการกําหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมการศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี (โครงการพิเศษ) เป็นแบบเหมาจ่าย แล้วส่งไปยังกองแผนงาน น้ัน   

ในการน้ี กองแผนงานจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาการปรับรูปแบบและอัตราค่าธรรมเนียม
การศึกษาระดับปริญญาตรี (โครงการพิเศษ) ปีการศึกษา 2562 ของคณะวิทยาศาสตร์ ดังน้ี 

1. การปรับรูปแบบและอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี (โครงการพิเศษ)      
จากแบบหน่วยกิตเป็นแบบเหมาจ่าย 

2. อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี (โครงการพิเศษ) ของคณะวิทยาศาสตร์ 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ ดังน้ี 
1. การปรับรูปแบบและอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี (โครงการพิเศษ)        

จากแบบหน่วยกิตเป็นแบบเหมาจ่าย 
2. อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี (โครงการพิเศษ) ของคณะวิทยาศาสตร์ 
และให้เสนอกองแผนงานเพ่ือรวบรวมก่อนนําเสนอคณะกรรมการท่ีปรึกษาทางการเงินและ

ทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยศิลปากร และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
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ระเบียบวาระที่  4.6 เรื่องอ่ืนๆ ตามท่ีอธิการบดีปรึกษา 
ระเบยีบวาระที่  4.6.1 รายชื่อนักศึกษาผูส้มควรได้รับพระราชทานทุนภูมิพล ประจําปี 2561 
 

สรุปเรื่อง 
 ตามที่กองกิจการนักศึกษาได้ดําเนินการแจ้งให้คณะวิชาพิจารณาเสนอรายช่ือนักศึกษา              
ผู้สมควรได้รับพระราชทานทุนภูมิพล ประจําปี 2561 เพ่ือเข้ารับพระราชทานทุนในงานพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2560 น้ัน   
 ในการน้ี กองกิจการนักศึกษาได้เสนอรายช่ือนักศึกษาที่คณะวิชาต่างๆ เสนอเข้ารับ
พระราชทานทุนภูมิพล ประจําปี 2561 ดังน้ี 
 ทุนภูมิพล ประเภทรางวัลเรียนดี จํานวน 14 ทุน ได้แก่ 

1. คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
 นางสาวปราชญ์นํ้าเพชร  กนกนาค รหัสนักศึกษา 01570042 คะแนนเฉล่ียสะสม 3.77 
2. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 นายพิชญ์  ณ ถลาง รหัสนักศึกษา 02570035 คะแนนเฉล่ียสะสม 3.79 
3. คณะโบราณคดี 
 นายสุเมธ  สารีวงษ์ รหัสนักศึกษา 03580028 คะแนนเฉล่ียสะสม 3.89 
4. คณะมัณฑนศิลป์ 
 นางสาวรมิตา  ชินนิยมพาณิชย์ รหัสนักศึกษา 04580265 คะแนนเฉล่ียสะสม 3.83 
5. คณะอักษรศาสตร์ 
 นางสาวสุปรียา  ป้องเรือ รหัสนักศึกษา 05580380 คะแนนเฉล่ียสะสม 3.90 
6. คณะศึกษาศาสตร์ 
 นางสาวสุมัตชา  งามดี รหัสนักศึกษา 06580139 คะแนนสะสมเฉลี่ย 3.96 
7. คณะวิทยาศาสตร์ 
 นายมนตรี  ใจดี รหัสนักศึกษา 07580031 คะแนนเฉล่ียสะสม 3.99 
8. คณะเภสัชศาสตร์ 
 นางสาวพิรยา  วิพลกุล รหัสนักศึกษา 08560112 คะแนนเฉล่ียสะสม 3.85 
9. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 นางสาวจรรยพร  ชีวพงศ์พันธ์ รหัสนักศึกษา 09581046 คะแนนเฉล่ียสะสม 3.89 
10. คณะดุริยางคศาสตร์ 

 นางสาวศศิธร  สืบสุขสกุลวงศ์ รหัสนักศึกษา 10580022 คะแนนเฉล่ียสะสม 3.83 
11. คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
 นางสาววิรากานต์  ป้อมหนู รหัสนักศึกษา 11580322 คะแนนเฉล่ียสะสม 3.85 
12. คณะวิทยาการจัดการ 
 นางสาวอธิการ  ทัศนอารีย์ รหัสนักศึกษา 12580469 คะแนนเฉล่ียสะสม 3.99 
13. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 นางสาวธิดารัตน์  วีระนะ รหัสนักศึกษา 13580484 คะแนนเฉล่ียสะสม 3.76 
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14. วิทยาลัยนานาชาติ 
 นายปฐวี  กระจ่างวัฒ รหัสนักศึกษา 90580144 คะแนนเฉล่ียสะสม 3.98 
ทุนภูมิพล ประเภทส่งเสริมการศึกษา จํานวน 14 ทุน ทุนการศึกษาละ 10,000 บาท (หน่ึงหมื่น

บาทถ้วน) ได้แก่ 
1. คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 

 นางสาววิสุทธาพร  ทรัพย์ประเสริฐ รหัสนักศึกษา 01570080 คะแนนเฉล่ียสะสม 3.68 
2. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

 นางสาวมินามิ  อิชิมูระ รหัสนักศึกษา 02570097 คะแนนเฉล่ียสะสม 3.43 
3. คณะโบราณคดี 

 นางสาวศรีสกุล  มั่นคง รหัสนักศึกษา 03600154 คะแนนเฉล่ียสะสม 3.54 
4. คณะมัณฑนศิลป์ 

 นางสาวเวนิกา  กังสดาร รหัสนักศึกษา 04590238 คะแนนเฉล่ียสะสม 3.87 
5. คณะอักษรศาสตร์ 

 นางสาวสรัลพร  แสนทวีสุข รหัสนักศึกษา 05600392 คะแนนเฉล่ียสะสม 3.67 
6. คณะศึกษาศาสตร์ 

 นายสุทธิรักษ์  คําวงศ์ รหัสนักศึกษา 06570089 คะแนนสะสมเฉลี่ย 3.59 
7. คณะวิทยาศาสตร์ 

 นายณัฐพล  ยศวิปาน รหัสนักศึกษา 07590014 คะแนนเฉล่ียสะสม 3.41 
8. คณะเภสัชศาสตร์ 

 นายณัฐพล  เลิศสกุลทรงชัย รหัสนักศึกษา 08560198 คะแนนเฉล่ียสะสม 2.81 
9. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 นางสาววรรณภา  นาโควงศ์ รหัสนักศึกษา 09581339 คะแนนเฉล่ียสะสม 2.64 
10. คณะดุริยางคศาสตร์ 
 นายทศพล  สมรูปดี รหัสนักศึกษา 10580060 คะแนนเฉล่ียสะสม 3.47 
11. คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
 นายจตุฤทธ์ิ  ธํารงสุด รหัสนักศึกษา 11590139 คะแนนเฉล่ียสะสม 3.85 
12. คณะวิทยาการจัดการ 
 นายวรรธนัย  เจริญศรี รหัสนักศึกษา 12580849 คะแนนเฉล่ียสะสม 3.24 
13. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 นายสิทธิกร  จิติมา รหัสนักศึกษา 13580172 คะแนนเฉล่ียสะสม 3.44 
14. วิทยาลัยนานาชาติ 
 นายปฐวี  สุขสง่า  รหัสนักศึกษา 90580054 คะแนนเฉล่ียสะสม 3.32 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบรายช่ือนักศึกษาผู้สมควรได้รับพระราชทาน
ทุนภูมิพล ประจําปี 2561 ประเภทรางวัลเรียนดี จํานวน 14 ทุน และประเภทส่งเสริมการศึกษา จํานวน 14 
ทุน ตามท่ีกองกิจการนักศึกษาเสนอ เพ่ือเข้ารับพระราชทานทุนภูมิพลในวันพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปี
การศึกษา 2560 ต่อไป 
 

ระเบยีบวาระที่  4.6.2 การรับสมัครสอบคัดเลือกบคุคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศลิปากร ระดับ 
  ปริญญาบัณฑิต (SU-TCAS) ประจําปีการศึกษา 2562 
 
สรุปเรื่อง 
 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 19/2561 เมื่อวันที่ 25 
กันยายน 2561 ได้ให้ความเห็นชอบแนวทางการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ระดับปริญญาบัณฑิต (SU-TCAS) ประจําปีการศึกษา 2562 น้ัน 
 ในการน้ี เพ่ือให้การดําเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ระดับปริญญาบัณฑิต ประจําปีการศึกษา 2562 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองบริการการศึกษาจึงเสนอ        
ที่ประชุมพิจารณาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับปริญญาบัณฑิต 
(SU-TCAS) ประจําปีการศึกษา 2562 ดังน้ี 
 1. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับปริญญาบัณฑิต (SU-TCAS) ประจําปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1-5 โดย
ประกอบด้วย  

1.1 รอบที่ 1 Portfolio รับตรงใช้ความสามารถพิเศษ (ไม่ใช้คะแนนวิชาเฉพาะ) 
1.2 รอบที่ 2 โควตาใช้คะแนน  
1.3 รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน   
1.4 รอบที่ 4 Admission ใช้คะแนน 
1.5 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ  

 2. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง อัตราค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  
ในการสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร รอบที่ 1-5 (SU-TCAS)  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบดังน้ี 
 1. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับปริญญาบัณฑิต (SU-TCAS) ประจําปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1-5 และกําหนดให้
นักศึกษาเลือกได้เพียงลําดับเดียว (สาขา/หลักสูตร/วิธีการรับ/โครงการ)  
 2. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง อัตราค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  
ในการสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร รอบที่ 1-5 (SU-TCAS)  
 และให้นําเสนออธิการบดีลงนามในประกาศท้ัง 2 ฉบับต่อไป 

ทั้งน้ี มอบหมายให้ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการพิจารณาเก่ียวกับหลักเกณฑ์ในการสอบ
สัมภาษณ์เพ่ือรับนักศึกษาอย่างรอบคอบและรัดกุม 
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ระเบียบวาระที่  4.6.3 โครงการสอบวัดความรูเ้พื่อคัดเลือกนักศึกษาเขา้ศึกษาต่อ 
  ระดับปริญญาบัณฑิต วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
  ปีการศึกษา 2562 
 

สรุปเรื่อง 
ด้วยวิทยาลัยนานาชาติประสงค์ดําเนินโครงการสอบวัดความรู้เพ่ือคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษา

ต่อระดับปริญญาบัณฑิต วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2562 กําหนดรับนักศึกษา
ทั้งหมด 4 หลักสูตร จํานวน 280 คน ดังน้ี 

1. หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสื่อสารดิจิทัล (BFA-DCD) จํานวน 40 คน 
2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (BBA-Hotel) จํานวน 120 คน 
3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดการจัดงานและกิจกรรมสันทนาการ 

(BBA-ELM) จํานวน 60 คน 
4. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการตราสินค้าหรูหรา (BBA-LBM) จํานวน 

60 คน 
ทั้งน้ี กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรที่เปิดรับและแผนการรับนักศึกษาแล้ว 
อน่ึง วิทยาลัยนานาชาติได้กําหนดรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกเข้าศึกษาไว้ใน

โครงการแล้ว ซึ่งกองนิติการได้ตรวจสอบค่าใช้จ่ายในส่วนของอัตราค่าตอบแทนแล้วมีความเห็นว่า อัตรา
ค่าตอบแทนกรรมการไม่เกินอัตราที่กําหนดไว้ตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินรายได้
ของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2557 ข้อ 23 ซึ่งโครงการดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดีโดยความ
เห็นชอบของท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร สําหรับการกําหนดอัตราค่าตอบแทนที่ไม่ได้
กําหนดอัตราไว้แน่นอน เห็นสมควรให้เป็นอํานาจของคณะกรรมการประจําวิทยาลัยนานาชาติเป็นผู้พิจารณา 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบโครงการสอบวัดความรู้เพ่ือคัดเลือกนักศึกษา
เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาบัณฑิต วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2562 ตามท่ีวิทยาลัย
นานาชาติเสนอ และให้นําเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติโครงการต่อไป 
 
ระเบยีบวาระที่  4.6.4 โครงการสอบวัดความรูเ้พื่อคัดเลือกนักศึกษาเขา้ศึกษาต่อ 
  ระดับปริญญาบัณฑิต วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
  ปีการศึกษา 2/2561 
 

สรุปเรื่อง 
ด้วยวิทยาลัยนานาชาติประสงค์ดําเนินโครงการสอบวัดความรู้เพ่ือคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษา

ต่อระดับปริญญาบัณฑิต วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2/2561 กําหนดรับนักศึกษา
ทั้งหมด 4 หลักสูตร จํานวน 130 คน ดังน้ี 

1. หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสื่อสารดิจิทัล (BFA-DCD) จํานวน 30 คน 
2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (BBA-Hotel) จํานวน 40 คน 
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3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดการจัดงานและกิจกรรมสันทนาการ 
(BBA-ELM) จํานวน 30 คน 

4. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการตราสินค้าหรูหรา (BBA-LBM) จํานวน 
30 คน 

ทั้งน้ี กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรที่เปิดรับและแผนการรับนักศึกษาแล้ว 
อน่ึง วิทยาลัยนานาชาติได้กําหนดรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกเข้าศึกษาไว้ใน

โครงการแล้ว ซึ่งกองนิติการได้ตรวจสอบค่าใช้จ่ายในส่วนของอัตราค่าตอบแทนแล้วมีความเห็นว่า อัตรา
ค่าตอบแทนกรรมการไม่เกินอัตราที่กําหนดไว้ตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินรายได้
ของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2557 ข้อ 23 ซึ่งโครงการดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดีโดยความ
เห็นชอบของท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร สําหรับการกําหนดอัตราค่าตอบแทนที่ไม่ได้
กําหนดอัตราไว้แน่นอน เห็นสมควรให้เป็นอํานาจของคณะกรรมการประจําวิทยาลัยนานาชาติเป็นผู้พิจารณา 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบโครงการสอบวัดความรู้เพ่ือคัดเลือกนักศึกษา
เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาบัณฑิต วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2/2561 ตามที่
วิทยาลัยนานาชาติเสนอ และให้นําเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติโครงการต่อไป 
 
เลิกประชุมเวลา 12.00 น. 
 
                                                                              

 (นางสาวกันย์พินันท์  สิริปัญญาธร) 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 

                                                                
(นางสาวสิริวัลลิ์  พฤกษาอุดมชัย) 

ผู้จดรายงานการประชุม 
            
 

                                                                         
(นางสาวเอมอร  ชีราวุฒธิพันธ์) 

ผู้จดรายงานการประชุม 
 
 
รายงานการประชุมฉบับน้ี 
ได้รับรองโดยไม่มีการแก้ไข 
  


