
รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ครั้งท่ี 24/2561 

วันอังคารท่ี 11 ธันวาคม 2561 
ณ  ห้องประชุมสํานักงานอธิการบดี  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 

…………….……………….. 

ผู้มาประชุม 

1. ผศ.ดร.วันชัย สุทธะนันท ์ อธิการบดี ประธานกรรมการ 
2. ผศ.ดร.เชาวรีย์ อรรถลังรอง รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการ 
3. รศ.ดร.ดวงเดือน  ไกรลาศ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา กรรมการ 
4. ผศ.ดร.ปาเจรา    พัฒนถาบุตร รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร ์ กรรมการ 
5. ศ.ดร.พรศักด์ิ  ศรีอมรศักด์ิ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย กรรมการ 
6. รศ.ดร.พิทักษ์ ศิริวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กรรมการ 
7. ผศ.สยุมพร  กาษรสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม กรรมการ 
8. รศ.ดร.จุไรรัตน์ นันทานิช คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ 
9. ผศ.ก่ิงกาญ  สุนทรช่ืน  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการ 

 รักษาการแทนคณบดีคณะจิตรกรรม  
 ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 

10. อ.ดร.นนท์  คุณค้ําชู คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กรรมการ 
11. ผศ.ชวลิต ขาวเขียว คณบดีคณะโบราณคดี กรรมการ 
12. อ.ดร.ธนาทร  เจียรกุล คณบดีคณะมณัฑนศิลป์ กรรมการ 
13. ผศ.ดร.วรางคณา นิพัทธ์สุขกิจ คณบดีคณะอักษรศาสตร ์ กรรมการ 
14. ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธ์ุ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กรรมการ 
15. ผศ.ดร.กรกช ช้ันจิรกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการ 

 แทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
16. ผศ.ดร.อรุณศร ี ลีจีรจําเนียร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 
17. ผศ.วุฒิชัย  เลิศสถากิจ คณบดีคณะดุริยางคศาสตร์ กรรมการ 
18. ผศ.ดร.พีรพัฒน์ ยางกลาง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
19. ผศ.สมศักด์ิ ชาตินํ้าเพ็ชร คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ 
20. ผศ.จอมภัค  คลังระหัด รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติฝ่ายบริหาร กรรมการ 

  รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 
21. รศ.ดร.นันทนิตย์ วานิชาชีวะ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย กรรมการ 

  ผู้รักษาการแทนผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
22. ผศ.ดร.ศักดิพันธ์ ตันวิมลรัตน์ ผู้อํานวยการสํานักหอสมุดกลาง กรรมการ 
23. ผศ.ฉัตรชัย  เผ่าทองจีน ผู้อํานวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ กรรมการ 
24. อ.ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท ์ ผู้อํานวยการหอศิลป์ กรรมการ 
25. อ.ดร.คุณัตว์   พิธพรชัยกุล ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน กรรมการ 
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26. อ.ปัญจพล   เหล่าพูนพัฒน์  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กรรมการและเลขานุการ 
27. นางสาวอัปสร กิจเจริญค้า ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้มาประชุมผา่นระบบ VDO-Conference 

1. รศ.ดร.ประสพชัย  พสุนนท ์ รองอธิการบดี เพชรบุรี กรรมการ 
2. อ.ดร.ภวพล คงชุม คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการ 

ผู้เขา้ร่วมประชุม 

1. อ.นภดล  วิรุฬห์ชาตะพันธ์ ผู้ช่วยอธิการบดี วังท่าพระ 
2. อ.ปวริส มินา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
3. อ.พงศธร เวสสบุตร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและกายภาพ 
4. ผศ.ศุภกาญจน์ ผาทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการจัดการศึกษาทั่วไป 
5. อ.ดร.สุภาพ  เกิดแสง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 
6. ผศ.ดร.อนิรุทธ์  สติมั่น ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
7. รศ.ดร.อวยพร อภิรักษ์อร่ามวง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ 
8. ผศ.ดร.ดิเรกฤทธ์ิ  บัวเวช  
9. อ.ดร.นิรุทธ์  วัฒโนภาส  

10. นายกฤษดา   ไพรวรรณ์  
11. นางสุกัญญา   ต่อทรัพย์สิน ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่  
12. นายสหรัฐ   มณีจันทร ์ ผู้อํานวยการกองนิติการ 
13. นางสุมณฑา   เสรีวัตตนะ ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน 
14. นางสาวนลินรัตน์  ปัจฉิมพัทธพงษ์ หัวหน้างานการประชุม กองกลาง 
15. นางสาวธณิดา  มหาสวัสด์ิ ผู้รักษาการแทนหัวหน้างานบริหารงานบุคคล  

  กองการเจ้าหน้าที่  
16. นางนิรบล  ต้นวงศ์ หัวหน้างานนิติการ 2 กองนิติการ 

ผู้เขา้ร่วมประชุมผ่านระบบ VDO-Conference 

1. ผศ.เกตุวดี สมบูรณ์ทวี ผู้ช่วยอธิการบดี เพชรบุรี 

ผู้ไม่มาประชุม 

1. ศ.ญาณวิทย์   กุญแจทอง  คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรม ไปราชการต่างประเทศ 
 และภาพพิมพ์ 

2. ผศ.ดร.นรงค์  ฉิมพาล ี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ติดราชการ 
3. รศ.ดร.ธนะเศรษฐ ์ ง้าวหิรัญพัฒน์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ติดราชการ 
4. ผศ.ดร.สมพิศ   ขัตติยพิกุล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ติดราชการ 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 

เมื่อกรรมการครบเป็นองค์ประชุมแล้ว ประธานกล่าวเปิดประชุมและขอให้ที่ประชุมพิจารณา
เรื่องต่างๆ ดังน้ี 
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ระเบยีบวาระที่  1    เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี 1.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร           

ครั้งที่ 23/2561 เม่ือวันอังคารท่ี 27 พฤศจิกายน 2561  
 

สรุปเรื่อง 
 ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ครั้งที่ 23/2561 เมื่อวันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561  
 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบยีบวาระที่  2     เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
ระเบยีบวาระที่ 2.1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2.1.1 โครงการประชุม เรื่อง การย่ืนบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของ

นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย และผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
 
สรุปเรื่อง 

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มหาวิทยาลัยกําหนดจัดโครงการประชุม เรื่อง การย่ืน
บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหน้ีสินของนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย และผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย ในวันที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมนริศรานุวัดติวงศ์ สํานักงาน
อธิการบดี ตลิ่งชัน จึงขอเชิญผู้บริหารและคณบดีเข้าร่วมโครงการประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบยีบวาระที่ 2.2 แจ้งผลการพจิารณาอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์ 

(วาระลับ) 
 
ระเบียบวาระท่ี 2.3 คณะอักษรศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการขอยกเว้น

ค่าธรรมเนียมการศึกษาให้แก่นักศึกษาพิเศษ 
 
สรุปเรื่อง 

ด้วยมีคณะวิชาประสงค์ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ให้แก่
นักศึกษาพิเศษ ดังน้ี 

1. คณะอักษรศาสตร์ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ให้แก่นักศึกษา
พิเศษตามโครงการแลกเปล่ียนระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรกับมหาวิทยาลัยฮันกุ๊กภาษาและกิจการ
ต่างประเทศ สาธารณรัฐเกาหลี โดยนักศึกษาจะเข้าศึกษาในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561 จํานวน          
1 ราย ได้แก่ 

(1) Miss Kwak Hyeran 
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2. คณะเภสัชศาสตร์ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ให้แก่นักศึกษา
พิเศษจาก Faculty of Pharmaceutical Science, Chiba University, 1-8-1 Inohana, Chuo-ku, Chiba-si, 
260-8675, Japan ซึ่งจะเข้าศึกษาในระหว่างวันที่ 20 มกราคม - 20 กุมภาพันธ์ 2562 จํานวน 1 ราย ได้แก่ 

(1) Miss Nao Kato  
3. คณะวิทยาการจัดการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ให้แก่

นักศึกษาพิเศษจาก Guangxi Arts University สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งจะเข้าศึกษาในหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) การจัดการธุรกิจและภาษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561 จํานวน 33 ราย 
ได้แก่ 

(1) Miss WEILING QIN 
(2) Miss LINGZHI WU 
(3) Miss JIANGLIN CHEN 
(4) Mr.YUCHENG CHEN 
(5) Miss YAJUAN CHENG 
(6) Mr.QI FU 
(7) Mr.WEI LU 
(8) Mr.ZHONGCHEN HUANG 
(9) Miss YAXIN LAI 

(10) Miss JING LI 
(11) Miss XUQIN LIU 
(12) Miss SHUWEN LUO 
(13) Miss TING LUO 
(14) Mr.BO LONG 
(15) Miss XIAO SUN 
(16) Miss TIAN MIAO 
(17) Mr.WEI WANG 
(18) Miss NING  ZHOU 
(19) Miss WEIWEI XUE 
(20) Miss JING YANG 
(21) Mr.ZHOU YANG 
(22) Miss MENGRU SONG 
(23) Mr.YUE WANG 
(24) Mr.KUN HE 
(25) Mr.RENHUA TANG 
(26) Miss SHUOQI TIAN 
(27) Miss TINGXIN WEN 
(28) Miss MINMIN XIE 
(29) Miss WANHUA XU 
(30) Miss CHU  ZHANG 
(31) Mr.BOWEN ZHANG 
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(32) Miss LU WANG 
(33) Miss SONGLI XU 

ในการน้ี กองบริการการศึกษาจึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา
ทั้งหมด และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ให้แก่นักศึกษาพิเศษ จํานวนทั้งสิ้น 35 ราย ตามที่คณะอักษรศาสตร์               
คณะเภสัชศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการเสนอ ตามความในหมวด 3 และหมวด 4 ของข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2558 โดยไม่ยกเว้นค่า
เบ้ียประกันอุบัติเหตุ จํานวน 200 บาท ต่อปี เน่ืองจากจะเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาเองหากได้รับอุบัติเหตุ
ในขณะศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร  
  ทั้งน้ี คณะวิทยาการจัดการขอยกเว้นค่าหอพัก ค่าประกันต่างๆ และค่าธรรมเนียมการศึกษา
ในส่วนของมหาวิทยาลัยศิลปากร 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2.4 บัณฑิตวิทยาลัยขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาให้แก่นักศึกษาพิเศษของ

คณะวิทยาศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 
สรุปเรื่อง 

ด้วยบัณฑิตวิทยาลัยประสงค์ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาให้แก่นักศึกษาพิเศษ ระดับ
บัณฑิตศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ดังน้ี 

1. ขอยกเว้นค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมการศึกษาให้แก่นักศึกษาพิเศษของคณะ
วิทยาศาสตร์ โครงการ Summer Programs @ Silpakorn 2018 ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม - 9 สิงหาคม 
2561 ภายใต้โครงการ Silpakorn Summer School 2018 ในภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 
จํานวน 40 ราย โดยได้ลงทะเบียนในรายวิชาต่างๆ ดังน้ี 

รายวิชา 511 541 ANALYTIC NUMBER THEORY 3(3-0-6) จํานวน 25 ราย 
(1) Mrs.Abigael Japzon Dangate 
(2) Miss Ammalin Lorvanhxay 
(3) Mrs.Binh Thi Hoa Du 
(4) Miss Bouasy Doungsavanh 
(5) Mr.Bounmy Khaminsou 
(6) Ms.Daoloung Rasasing 
(7) Mr.Duy Bao Tran 
(8) Mr.Erwin Navallo Arlan 
(9) Mrs.Han Ngoc Dao 

(10) Mr.Kedtysack Xayxanadasy 
(11) Mr.Khamsagnouy XAYGNALATH 
(12) Mr.Khang Vo Thanh Nguyen 
(13) Mr.Khankham Vongsavang 
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(14) Mrs.Khue Thi Bich Vo 
(15) Mr.Latsamy Phonesay 
(16) Mrs.Parnthong Vongbounsy 
(17) Mrs.Phithsamay Moonladok 
(18) Mrs.Phouthaxay Sibounheuang 
(19) Mr.Sackmone Sirisack 
(20) Mr.Thongma KEOMANIVONG 
(21) Mr.Thongsouk Saybounheaung 
(22) Miss Tin Khanh Thanh Doan 
(23) Mrs.VanThy Ha Le 
(24) Mr.Vilaysack Sykhotvongsa 
(25) Ms.Youy Phonthilath 
รายวิชา  513 537 WATER ANALYSIS 2(2-0-4) จํานวน 7 ราย  

(26) Mr.Brent Joy Halasan Hernando  
(27) Mrs.Hien Thi Thu Tran  
(28) Mr.Nghi Ba Nguyen  
(29) Miss Nhi Ai Dao  
(30) Miss Phung Thi Thao Nguyen  
(31) Miss Rezel Mantilla Sagarino  
(32) Miss Vi Bach Thi  Bui 
รายวิชา 514 524 SOLAR DRYING TECHNOLOGY 3(3-0-6) จํานวน 8 ราย  

(33) Mrs.An Thi Thanh Le   
(34) Mr.Bouapheng Lathsaath   
(35) Mrs.Jessa Mae Tagalog Lazarte   
(36) Mr.Thanongxay Phommasouka   
(37) Mr.Thoai Dang Nguyen  
(38) Mr.Thotsakanh Sithivong   
(39) Mrs.Uyen Le Vo   
(40) Mr.Xay Jittavongthor 

2. ขอยกเว้นค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมการศึกษาให้แก่นักศึกษาพิเศษของคณะเภสัชศาสตร์ 
เพ่ือทําวิจัย ระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม -27 กันยายน 2561 และลงทะเบียนรายวิชา 551 671 Seminar in 
Pharmaceutical Technology I 1(0-3-0) ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561 จํานวน 2 ราย ดังน้ี 

(1) Ms.Jhoan Rhea L. Pizon 
(2) Mr.Junnasir M. Sakilan 

3. ขอยกเว้นค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมการศึกษาให้แก่นักศึกษาพิเศษของคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ โครงการความร่วมมือจาก Urban Planning and Design Division, Department of 
Urban Engineering, Graduate School of Engineering, Osaka City University ในภาคการศึกษาต้น          
ปีการศึกษา 2561 และลงทะเบียนรายวิชา 264 418 Urban Design Studio II 4(0-8-4) จํานวน 1 ราย คือ 
Miss Makiko Nakagawa  
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4. ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาให้แก่นักศึกษาพิเศษของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศของเกาหลี (Korea International Cooperation Agency-Koica) 
ตามท่ีได้ลงนาม Memorandum of Discussion (MDD) เพ่ือศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการโครงการก่อสร้าง เป็นเวลา 2 ปี ปัจจุบันนักศึกษายังอยู่ในช่วงการวิเคราะห์ข้อมูลในการ
ทําการค้นคว้าอิสระ ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลักสูตร ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561 
จํานวน 1 ราย คือ Mr.Houmvilith Mingboubpha 

ในการน้ี บัณฑิตวิทยาลัยจึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาให้แก่
นักศึกษาพิเศษ ระดับบัณฑิตศึกษา จํานวนทั้งสิ้น 44 ราย ดังกล่าวตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง 
กําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ข้อ 4.7.3 และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง แนวทางการกําหนด
หลักเกณฑ์การยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาให้นักศึกษาต่างชาติ  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบยีบวาระที่ 2.5 การจัดถวายผา้พระกฐินพระราชทาน ประจําปี พ.ศ. 2562 
 
สรุปเรื่อง 
 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 23/2561 เมื่อวันอังคารที่ 
27 พฤศจิกายน 2561 ได้เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยศิลปากรนําผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจําปี พ.ศ. 2562 
ไปถวายวัดในจังหวัดต่างๆ โดยให้กองกลางดําเนินการประสานงานตามลําดับ ดังน้ี 

1. วัดศรีอุบลรัตนาราม จังหวัดอุบลราชธานี 
2. วัดศรีสุทธาวาส จังหวัดเลย 
3. วัดเซกาเจติยาราม จังหวัดบึงกาฬ 
ก่อนประสานงานกับกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ต่อไปน้ัน 

 ในการนี้ กองกลางจึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบการจัดถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของ
มหาวิทยาลัย ประจําปี พ.ศ. 2562 ณ วัดศรีสุทธาวาส จังหวัดเลย เน่ืองจากมีผู้จองเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระ
กฐินพระราชทานในลําดับที่ 1 วัดศรีอุบลรัตนาราม จังหวัดอุบลราชธานี ทั้งน้ี กองกลางได้จัดทําหนังสือแจ้ง           
ไปยังกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรมเรียบร้อยแล้ว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี  2.6 การประชุมวิชาการทางศิลปะ หัตถศิลป์ และการออกแบบ ครั้งที่ 3 ประจําปี 
พ.ศ. 2562 (The 3rd International Symposium on Art, Craft & 
Design (ARCADE 2019)) 

 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยศิลปากรได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการทางศิลปะ 
หัตถศิลป์ และการออกแบบ ครั้งที่ 3 ประจําปี พ.ศ. 2562 (The 3rd International Symposium on Art, 
Craft & Design (ARCADE 2019)) ระหว่างวันที่ 13-16 มิถุนายน 2562 ณ อาคารศิลป์ พีระศรี 2 อาคาร          
บรมราชกุมารี ศูนย์ปฏิบัติการทัศนศิลป์สิรินธร (คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์) และอาคารศิลป์ 
พีระศรี 3 (คณะมัณฑนศิลป์) น้ัน 

ในการน้ี งานประชาสัมพันธ์ กองกลางจึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบกําหนดการประชุมวิชาการ
ทางศิลปะ หัตถศิลป์ และการออกแบบ ครั้งที่ 3 ประจําปี พ.ศ. 2562 (The 3rd International Symposium 
on Art, Craft & Design (ARCADE 2019)) โดยในภาพรวมของการจัดประชุมวิชาการใช้ช่ือ “ศิลปากรวิจัย
และสร้างสรรค์ 2019” 

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 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ขออนุมัติจ้าง นางสาวดลพร นิยะวานนท์ เพื่อ

บรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ 
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งนักวิชาการ
อุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-03-175 เดิมเป็นอัตราของ นางสาวกุลจิรา น้อยพงษ์ ซึ่งได้ย้ายไป
ตําแหน่งเลขที่ 2-2-03-87 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2559 น้ัน  

คณะฯ ได้ดําเนินการตามข้ันตอนแล้ว ผู้ได้รับการคัดเลือกคือ นางสาวดลพร นิยะวานนท์              
วุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร คณะฯ จึงประสงค์ขออนุมัติจ้าง 
นางสาวดลพร นิยะวานนท์ เพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ดํารงตําแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ 
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ตําแหน่งเลขที่ 2-3-03-175 อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท สังกัดสํานักงานคณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
พร้อมทั้งขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังน้ี 

1. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย    กรรมการ 
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์
3. นางสาวกุลจิรา น้อยพงษ์    กรรมการ 
4. นางสาวกรกต ธัชศฤงคารสกุล    กรรมการ 
5. นางสาวเกศกนก นรสาร    กรรมการและเลขานุการ 
6. นางยุพา เพ็ชรแก้ว     ผู้ช่วยเลขานุการ 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จ้าง นางสาวดลพร นิยะวานนท์ เพ่ือบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ดํารงตําแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-03-175 อัตราเงินเดือน เดือนละ 
19,500 บาท สังกัดสํานักงานคณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ ก.บ.ม. อนุมัติ แต่ไม่ก่อนวันรายงานตัว
เข้าปฏิบัติงาน พร้อมทั้งอนุมัติให้แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าว
ตามรายช่ือที่คณะฯเสนอ ทั้งน้ี การจ้างครั้งแรกให้จ้างเป็นพนักงานประจําสถานภาพทดลองงานมีระยะเวลา
การจ้าง 1 ปี ต้ังแต่วันที่รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.2.2 สํานักงานตรวจสอบภายใน สํานักงานอธิการบดี ขออนุมัติจ้าง นางสาวนัทชา            

สังข์ประเสริฐ เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งนักตรวจสอบ
ภายในปฏิบัติการ 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่สํานักงานตรวจสอบภายใน สํานักงานอธิการบดี มีอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย 
ตําแหน่งนักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขท่ี 2-2-21-920 เดิมเป็นอัตราของ นางสาวดารารัตน์               
อณุกานนท์ ซึ่งได้ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2561 น้ัน  

สํานักงานตรวจสอบภายใน สํานักงานอธิการบดี ได้ดําเนินการตามข้ันตอนแล้ว ผู้ได้รับ            
การคัดเลือกคือ นางสาวนัทชา สังข์ประเสริฐ วุฒิบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สํานักงานตรวจสอบ
ภายใน สํานักงานอธิการบดี จึงประสงค์ขออนุมัติจ้าง นางสาวนัทชา สังข์ประเสริฐ เพ่ือบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ดํารงตําแหน่งนักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-2-21-920 อัตราเงินเดือน เดือนละ 
19,500 บาท  สังกัดสํานักงานตรวจสอบภายใน สํานักงานอธิการบดี พร้อมทั้งขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการ
ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังน้ี 

1. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร    ประธานกรรมการ 
2. ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน   กรรมการ 
3. นางเดือนเพ็ญ มงคลการ    กรรมการ 
4. นางจินตหรา สงวนพันธ์ุ    กรรมการ 
5. นางสาวกัลย์สุดา  เรืองจินดา    เลขานุการ 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
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จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จ้าง นางสาวนัทชา สังข์ประเสริฐ เพ่ือบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ดํารงตําแหน่งนักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-2-21-920 อัตราเงินเดือน เดือนละ 
19,500 บาท  สังกัดสํานักงานตรวจสอบภายใน สํานักงานอธิการบดี ต้ังแต่วันที่ ก.บ.ม. อนุมัติ แต่ไม่ก่อน          
วันรายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน พร้อมทั้งอนุมัติให้แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานใน
ตําแหน่งดังกล่าวตามรายช่ือที่ส่วนงานเสนอ ทั้งน้ี การจ้างครั้งแรกให้จ้างเป็นพนักงานประจําสถานภาพ   
ทดลองงานมีระยะเวลาการจ้าง 1 ปี ต้ังแต่วันที่รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน 
 
ระเบยีบวาระที่  4.1.3 การประเมินการปฏิบัติงาน 
  ไม่มี 
 
ระเบยีบวาระที่  4.1.4 การขอเปลี่ยน / เพิ่มเง่ือนไขการบรรจุ 
  ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.5 การพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ ชํานาญงาน ชํานาญงานพิเศษ ชํานาญการ 

ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษฯ 
  ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6 เรื่องอ่ืนๆ  
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.1 ขอปรับวุฒิและอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ราย นางอาภากร         

หาญนภาชีวิน 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีหนังสือมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ ศธ 6801/3956 ลงวันที่ 4 กันยายน 

2561 ขอให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาคุณวุฒิของ นางอาภากร หาญนภาชีวิน วุฒิ Master 
of Arts (Intercultural German Studies) จาก Universität Bayreuth สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ว่าหากกรณี
เป็นข้าราชการสมควรได้รับเงินเดือนในอันดับและขั้นใด เพ่ือมหาวิทยาลัย จะได้นําไปใช้เป็นข้อมูลในการ
เทียบเคียงเงินเดือนสําหรับการปรับวุฒิและอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย น้ัน  

บัดน้ี สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีหนังสือ ที่ ศธ 0506(2)/11802 ลงวันที่                
23 พฤศจิกายน 2561 แจ้งให้มหาวิทยาลัยศิลปากรทราบว่า ได้พิจารณาแล้วมีมติว่าคุณวุฒิของ นางอาภากร  
หาญนภาชีวิน วุฒิ Master of Arts (Intercultural German Studies) จาก Universität Bayreuth สหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี เป็นคุณวุฒิของต่างประเทศที่เทียบได้เท่ากับคุณวุฒิระดับปริญญาโท ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 ของกระทรวงศึกษาธิการ  

เน่ืองจาก มหาวิทยาลัยได้มีคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 1391/2561 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 
2561 สั่งบรรจุแต่งต้ัง นางอาภากร หาญนภาชีวิน วุฒิ Master of Arts (Intercultural German Studies) จาก 
Universität Bayreuth สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหน่ง
อาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-3-06-127 อัตราเงินเดือน เดือนละ 22,500 บาท (ให้รับเงินเดือนวุฒิปริญญาตรี            
วุฒิอักษรศาสตรบัณฑิต (ภาษาเยอรมัน) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร อัตราเงินเดือน เดือนละ 
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22,500 บาท ไปพลางก่อน จนกว่า ก.พ. จะพิจารณาเงินเดือน วุฒิ Master of Arts (Intercultural German 
Studies) จาก Universität Bayreuth สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ให้) สังกัดภาควิชาภาษาเยอรมัน                
คณะอักษรศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 

คณะอักษรศาสตร์ประสงค์ขออนุมัติให้ปรับวุฒิและอัตราเงินเดือน ราย นางอาภากร               
หาญนภาชีวิน พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-3-06-127 
สังกัดภาควิชาภาษาเยอรมัน คณะอักษรศาสตร์ ซึ่งสําเร็จการศึกษาวุฒิ Master of Arts (Intercultural 
German Studies) จาก Universität Bayreuth สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เพ่ิมขึ้น ต้ังแต่วันที่ 26 มิถุนายน 
2560 โดยเข้าปฏิบัติงานที่คณะฯ ต้ังแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 สมควรได้รับการปรับวุฒิและอัตราเงินเดือน 
จากตําแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือน เดือนละ 22,500 บาท เป็นตําแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท 
อัตราเงินเดือน เดือนละ 26,250 บาท ได้ต้ังแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ซึ่งเป็นวันที่เข้าปฏิบัติงานที่คณะฯ 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้ปรับวุฒิและอัตราเงินเดือน ราย นางอาภากร หาญนภาชีวิน 
พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-3-06-127 สังกัดภาควิชา
ภาษาเยอรมัน คณะอักษรศาสตร์ จาก วุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือน เดือนละ 22,500 บาท เป็น วุฒิปริญญาโท 
อัตราเงินเดือน เดือนละ 26,250 บาท ได้ต้ังแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ซึ่งเป็นวันที่เข้าปฏิบัติงานที่คณะฯ 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.2 ขอปรับวุฒิและอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ราย นางสาวกัณธิดา 

พันธุ์เจริญ 
 

สรุปเรื่อง 
ตามท่ีระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ         

และการเพ่ิมวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติ พ.ศ.2553 ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน 2553 ข้อ 4 และข้อ 5 
กําหนดว่า  การปรับเงินเดือนตามคุณวุฒิหรือการเพ่ิมคุณวุฒิไว้ในทะเบียนประวัติน้ัน ข้าราชการและพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา  สายวิชาการ ที่ได้รับคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นน้ันจะต้องเป็นคุณวุฒิที่ตรงกับลักษณะการสอนของภาควิชา 
หรือของคณะหรือหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 

และสําหรับข้าราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายบริหารและปฏิบัติงานท่ัวไปท่ีได้รับ
คุณวุฒิเพ่ิมขึ้นน้ันจะต้องเป็นคุณวุฒิที่ตรงกับมาตรฐานกําหนดตําแหน่งซึ่งบุคคลน้ันดํารงตําแหน่งอยู่ในขณะนั้น  
ส่วนการกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ ให้คํานึงถึงความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบ ความประพฤติและ 
ความเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องพิจารณาถึงลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ผลประโยชน์ที่หน่วยงานจะได้รับเป็น
สําคัญ   

นอกจากน้ี ที่ประชุม ก.บ.พ. มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 10/2551 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 
2551 ได้วางแนวปฏิบัติว่า การเสนอขอกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิของผู้ได้รับอนุญาตให้ลาศึกษา หรือผู้
ที่ได้รับวุฒิก่อนบรรจุแต่งต้ัง จะต้องเสนอเรื่องให้หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ของคณะหรือมหาวิทยาลัย ภายใน 60 
วัน นับแต่วันรายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการ (กรณีได้รับวุฒิเพ่ิมขึ้นก่อนวันรายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการ) หรือ 
ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่สําเร็จการศึกษา (กรณีรายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการก่อนวันที่มีหลักฐานว่าสําเร็จ
การศึกษา) หากเสนอเร่ืองขอกําหนดภายหลังเวลาดังกล่าวให้กําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิได้ไม่ก่อนวันที่
หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ของคณะหรือมหาวิทยาลัยได้รับเรื่อง 
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ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้สั่งบรรจุ นางสาวกัณธิดา พันธ์ุเจริญ นักเรียนทุนรัฐบาล (กระทรวง 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม) ประจําปี 2554 ตามความต้องการของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า         
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งได้รับทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท-เอก ในสาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์ และอยู่ระหว่างการทําเล่มวิทยานิพนธ์ให้ครบตามหลักสูตรในระดับปริญญาเอก 
วุฒิ Doctor of Philosophy in Electronics and Electrical Engineering จาก University of Southampton 
ประเทศสหราชอาณาจักร เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 
1-2-29-1383 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อัตราเงินเดือน 
เดือนละ 26,250 บาท (ปัจจุบันอัตราเงินเดือน 26,850 บาท) ด้วยวุฒิปริญญาโท ไปพลางก่อนจนกว่าจะสําเร็จ
การศึกษาวุฒิปริญญาเอก ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2561 และนางสาวกัณธิดา พันธุ์เจริญ  ได้สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอกวุฒิ Doctor of Philosophy in Electronics and Electrical Engineering จาก 
University of Southampton ประเทศสหราชอาณาจักร ต้ังแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2561  

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมประสงค์ขออนุมัติปรับวุฒิและอัตราเงินเดือน      
ของพนักงานมหาวิทยาลัย ราย นางสาวกัณธิดา พันธ์ุเจริญ พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา 
ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-29-1383 อัตราเงินเดือน เดือนละ 26,850 บาท สังกัดภาควิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก            
วุฒิ Doctor of Philosophy in Electronics and Electrical Engineering จาก University of Southampton 
ประเทศสหราชอาณาจักร ต้ังแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2561 และได้ย่ืนเรื่องเพ่ือขอปรับเพ่ิมเงินเดือนตามวุฒิการศึกษา
ที่ได้รับสูงขึ้นเฉพาะกรณีวุฒิการศึกษาที่ตรงตามสายงานโดยงานการเจ้าหน้าที่ของคณะฯ รับเร่ืองเม่ือวันที่          
26 พฤศจิกายน 2561 สมควรได้รับการปรับวุฒิและอัตราเงินเดือน จากตําแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท             
อัตราเงินเดือน เดือนละ 26,850 บาท เป็นตําแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท 
โดยให้มีผลต้ังแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2561 ซึ่งเป็นวันที่สําเร็จการศึกษา 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้ปรับวุฒิและอัตราเงินเดือน ราย นางสาวกัณธิดา พันธ์ุเจริญ 
พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-29-1383 อัตราเงินเดือน 
เดือนละ 26,850 บาท สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จาก          
วุฒิปริญญาโท อัตราเงินเดือน เดือนละ 26,850 บาท เป็น วุฒิปริญญาเอก อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 
บาท โดยให้มีผลต้ังแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2561 ซึ่งเป็นวันที่สําเร็จการศึกษา 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.3 ขอปรับวุฒิและอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ราย นางสาวจุฑาทิพย์ 

สุพรรณกลาง 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือน          

ตามคุณวุฒิและการเพ่ิมวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติ พ.ศ.2553 ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน 2553 ข้อ 4 
และข้อ 5 กําหนดว่า การปรับเงินเดือนตามคุณวุฒิหรือการเพ่ิมคุณวุฒิไว้ในทะเบียนประวัติน้ัน ข้าราชการและ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ที่ได้รับคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นน้ันจะต้องเป็นคุณวุฒิที่ตรงกับลักษณะการสอน
ของภาควิชา หรือของคณะหรือหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 
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และสําหรับข้าราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายบริหารและปฏิบัติงานทั่วไปที่ได้รับ
คุณวุฒิเพ่ิมขึ้นน้ันจะต้องเป็นคุณวุฒิที่ตรงกับมาตรฐานกําหนดตําแหน่งซึ่งบุคคลนั้นดํารงตําแหน่งอยู่ในขณะน้ัน 
ส่วนการกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ ให้คํานึงถึงความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบ ความประพฤติและ
ความเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างย่ิงต้องพิจารณาถึงลักษณะงานที่ปฏิบัติ ผลประโยชน์ที่หน่วยงานจะได้รับ        
เป็นสําคัญ 

นอกจากน้ี ที่ประชุม ก.บ.พ. มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 10/2551 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2551 
ได้วางแนวปฏิบัติว่าการเสนอขอกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิของผู้ได้รับอนุญาตให้ลาศึกษา หรือผู้ที่ได้รับวุฒิ
ก่อนบรรจุแต่งต้ังจะต้องเสนอเรื่องให้หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ของคณะหรือมหาวิทยาลัย ภายใน 60 วัน นับแต่วัน
รายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการ (กรณีได้รับวุฒิเพ่ิมขึ้นก่อนวันรายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการ) หรือ ภายใน 60 วัน  
นับแต่วันที่สําเร็จการศึกษา (กรณีรายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการก่อนวันที่มีหลักฐานว่าสําเร็จการศึกษา) หากเสนอ
เรื่องขอกําหนดภายหลังเวลาดังกล่าวให้กําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิได้ไม่ก่อนวันที่หน่วยงานการ
เจ้าหน้าที่ของคณะหรือมหาวิทยาลัยได้รับเรื่อง 

เน่ืองจากมหาวิทยาลัยได้มีคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 1137/2556 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2556 
ที่ 1235/2556 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2556 และที่ 1007/2560 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 สั่งอนุญาตให้ 
นางสาวจุฑาทิพย์ สุพรรณกลาง พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่        
1-3-08-577 สังกัดภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ ลาศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเภสัชบําบัด           
ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีกําหนด 4 ปี 5 เดือน 29 วัน ต้ังแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2556 ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2560 
และที่ 2494/2560 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2560 สั่งอนุญาตให้ นางสาวจุฑาทิพย์ สุพรรณกลาง ซึ่งได้ศึกษาครบ          
ตามหลักสูตรและรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงานที่คณะฯ ต้ังแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 และนางสาวจุฑาทิพย์ 
สุวรรณกลาง ได้สําเร็จการศึกษาโดยได้รับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพ             
เภสัชกรรม สาขาเภสัชบําบัด จากสภาเภสัชกรรม ต้ังแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561  

คณะเภสัชศาสตร์ประสงค์ขออนุมัติปรับเพ่ิมเงินเดือนตามวุฒิการศึกษาที่ได้รับสูงขึ้นเฉพาะกรณี
วุฒิการศึกษาท่ีตรงตามสายงาน แก่ นางสาวจุฑาทิพย์ สุพรรณกลาง พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงาน
ประจํา ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-3-08-577 อัตราเงินเดือน เดือนละ 28,470 บาท สังกัดภาควิชา           
เภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ ซึ่งสําเร็จการศึกษาโดยได้รับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ ความชํานาญในการ
ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบําบัด จากสภาเภสัชกรรม ต้ังแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 (หนังสือ
อนุมัติแสดงความรู้ ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบําบัด จากสภาเภสัชกรรม 
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 53/2561 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 และประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 15/2554     
ลงวันที่ 27 เมษายน 2554 รับรองความเทียบเท่าหลักสูตรวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพ
เภสัชกรรม สาขาเภสัชบําบัด เทียบเท่ากับวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาเอก ประกอบกับหนังสือสํานักงาน ก.พ.        
ที่ นร 1004.3/293 ลงวันที่ 9 กันยายน 2552 รับรองคุณวุฒิของผู้สําเร็จการศึกษาได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ 
ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบําบัดของสภาเภสัชกรรมเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหน่งได้ในอัตราเงินเดือนไม่สูงกว่า 13,110 บาท ตามบัญชีอัตราเงินเดือนขั้นตํ่า ขั้นสูงของข้าราชการพลเรือน
สามัญ ตําแหน่งประเภทวิชาการท้ายพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551) ซึ่งรายงานตัวกลับ         
เข้าปฏิบัติงานที่คณะฯ ต้ังแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 และได้ย่ืนเรื่องเพ่ือขอปรับเพ่ิมเงินเดือนตามวุฒิ
การศึกษาท่ีได้รับสูงขึ้น เฉพาะกรณีวุฒิการศึกษาที่ตรงตามสายงาน โดยงานการเจ้าหน้าที่ของคณะฯ รับเรื่อง  
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 สมควรได้รับการปรับวุฒิและอัตราเงินเดือน จากตําแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาตรี 
อัตราเงินเดือน เดือนละ 28,470 บาท เป็นตําแหน่งอาจารย์ วุฒิเทียบเท่ากับวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาเอก 
อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท ได้ต้ังแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งเป็นวันที่สําเร็จการศึกษา 
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 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้ปรับวุฒิและอัตราเงินเดือน ราย นางสาวจุฑาทิพย์          
สุพรรณกลาง พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-3-08-577  
อัตราเงินเดือน เดือนละ 28,470 บาท สังกัดภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ จาก วุฒิปริญญาตรี         
อัตราเงินเดือน เดือนละ 28,470 บาท เป็น วุฒิเทียบเท่ากับวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาเอก อัตราเงินเดือน 
เดือนละ 31,500 บาท ได้ต้ังแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งเป็นวันที่สําเร็จการศึกษา 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.4 การแต่งต้ังประธานกรรมการเลือกต้ังกรรมการสรรหาผู้สมควรดํารงตําแหน่ง

คณบดีคณะอักษรศาสตร์ ประเภทคณาจารย์ประจํา และประเภทหัวหน้า
ภาควิชา หัวหน้าสาขาวิชาหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะ
เทียบเท่าภาควิชาหรือสาขาวิชาของคณะ 

 
สรุปเรื่อง 
  ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 685/2558 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 สั่งแต่งต้ัง            
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา นิพัทธ์สุขกิจ ดํารงตําแหน่งคณบดีคณะอักษรศาสตร์ โดยมีวาระการดํารง
ตําแหน่ง 4 ปี ต้ังแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2558 เป็นต้นมา น้ัน 

เน่ืองจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา นิพัทธ์สุขกิจ จะครบวาระการดํารงตําแหน่งคณบดี              
คณะอักษรศาสตร์ ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ซึ่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการสรรหาคณบดี           
พ.ศ. 2560 ข้อ 5 กําหนดให้สภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดํารงตําแหน่งคณบดีก่อน
วาระการดํารงตําแหน่งจะสิ้นสุดลงไม่น้อยกว่า 120 วัน ฉะน้ัน จึงให้แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดํารง
ตําแหน่งคณบดีคณะอักษรศาสตร์ ก่อนวาระการดํารงตําแหน่งจะสิ้นสุดลงไม่น้อยกว่า 120 วัน ทั้งน้ี             
ตามข้อบังคับฯ ข้อ 7 กําหนดให้สภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังคณะกรรมการ โดยประกอบด้วย  
 1. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิหน่ึงคน ประธานกรรมการ  
 2. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิหน่ึงคน กรรมการ 
 3. อธิการบดี กรรมการ   
 4  คณาจารย์ประจําของคณะซึ่งมิใช่กรรมการตามข้อ 3 หรือข้อ 5 กรรมการ 

หน่ึงคน  
 5. หัวหน้าภาควิชา หัวหน้าสาขาวิชาหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกช่ือ กรรมการ 
  อย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชาหรือสาขาวิชา หน่ึงคน  
 6. ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน หรือกรรมการสภามหาวิทยาลยั กรรมการ 
  ประเภทคณาจารย์ประจํา หน่ึงคน   
ให้ผู้อํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย หรือผู้ที่ผู้อํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัยมอบหมายเป็น
เลขานุการ และอาจแต่งต้ังผู้ช่วยเลขานุการได้ไม่เกินสองคน 
  และตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกต้ังกรรมการสรรหา         
ผู้สมควรดํารงตําแหน่งคณบดี ประเภทคณาจารย์ประจํา และประเภทหัวหน้าภาควิชา หัวหน้าสาขาวิชาหรือ
หัวหน้าหน่วยงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชาหรือสาขาวิชาของคณะ พ.ศ. 2560 ข้อ 5 
กําหนดให้อธิการบดีแต่งต้ังคณะกรรมการเลือกต้ังกรรมการสรรหาผู้สมควรดํารงตําแหน่งคณบดี ประเภท
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คณาจารย์ประจํา และประเภทหัวหน้าภาควิชา หัวหน้าสาขาวิชาหรือหัวหน้าหน่วยงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มี
ฐานะเทียบเท่าภาควิชาหรือสาขาวิชาของคณะ โดยประกอบด้วย 
 (1) คณบดีหรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะซึ่งไม่ใช่คณบดีของ
คณะ ที่ได้รับการเสนอจาก ก.บ.ม. จํานวนหน่ึงคน เป็นประธานกรรมการ 
 (2) รองคณบดีของคณะที่ได้รับการเสนอช่ือจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ จํานวน           
หน่ึงคน เป็นกรรมการ 
 (3) เลขานุการคณะ เป็นกรรมการ 
  หากคณะไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งเลขานุการคณะ หรือผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะเป็นบุคลากร
สายวิชาการ ให้บุคลากรซึ่งมิใช่คณาจารย์ประจําของคณะที่ได้รับการเสนอช่ือจากที่ประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะ จํานวนหน่ึงคน เป็นกรรมการ 
 (4) ให้บุคลากรสายสนับสนุนจํานวนหน่ึงคน ทําหน้าที่เลขานุการ และจะให้มีผู้ช่วยเลขานุการ
จากบุคลากรสายสนับสนุนด้วยก็ได้ โดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้แต่งต้ังคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธานคณะกรรมการ
เลือกต้ังกรรมการสรรหาผู้สมควรดํารงตําแหน่งคณบดีคณะอักษรศาสตร์ ประเภทคณาจารย์ประจํา และ
ประเภทหัวหน้าภาควิชา หัวหน้าสาขาวิชาหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา
หรือสาขาวิชาของคณะ 
 
ระเบยีบวาระที่  4.2 แผนและการติดตามผลการดําเนินงานตามแผน 
 ไม่ม ี
 
ระเบยีบวาระที่  4.3 ข้อบังคับ / ระเบียบ / ประกาศ 
ระเบียบวาระท่ี  4.3.1 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การจัดสรรรายได้ค่าบริการทาง

วิชาการ โครงการบริการทางวิชาการแก่สังคมของคณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
สรุปเรื่อง 

ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมประสงค์กําหนดหลักเกณฑ์การจัดสรร
รายได้ค่าบริการทางวิชาการ โครงการบริการทางวิชาการแก่สังคมของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมให้แก่มหาวิทยาลัยเป็นค่าบํารุงมหาวิทยาลัยร้อยละสิบสองของรายได้โครงการ โดยให้จัดสรรเงิน
เข้ามหาวิทยาลัยร้อยละสี่ และให้จัดสรรเงินร้อยละแปดให้แก่สํานักงานคณบดี 

ในการน้ี เพ่ือให้การดําเนินการดังกล่าวเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการ
ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม พ.ศ. 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจึงเสนอที่ประชุม
พิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การจัดสรรรายได้ค่าบริการทางวิชาการ โครงการบริการ
ทางวิชาการแก่สังคมของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งผ่านความ
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เห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 10/2561 
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561 และผ่านการพิจารณาจากกองนิติการแล้ว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การ
จัดสรรรายได้ค่าบริการทางวิชาการ โครงการบริการทางวิชาการแก่สังคมของคณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร และให้นําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใช้ต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.3.2 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง มาตรฐานการศึกษา มหาวิทยาลัย

ศิลปากร พ.ศ. .... 
 
สรุปเรื่อง 

ตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ได้กําหนดให้สถานศึกษาแต่ละ
แห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยการกําหนดมาตรฐานการศึกษาให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษาตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศกําหนด ประกอบกับข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ได้ให้มหาวิทยาลัยกําหนดมาตรฐาน
การศึกษาของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษาที่ใช้
บังคับอยู่ในปัจจุบัน น้ัน 

ในการน้ี เพ่ือให้การดําเนินการของมหาวิทยาลัยสอดคล้องกับกฎกระทรวงและข้อบังคับ
ดังกล่าว สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษาจึงเสนอที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร 
เรื่อง มาตรฐานการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. .... ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมรองอธิการบดีและ
ผู้ช่วยอธิการบดี  ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 และที่ประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง 
มาตรฐานการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. .... และให้นําเสนอคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง           
ข้อกฎหมายเพ่ือการปรับเปลี่ยนสถานะของมหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐเก่ียวกับด้าน
วิชาการและวิจัยพิจารณา ก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.3.3 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์และมาตรการ

ในการส่งเสริมการทําผลงานทางวิชาการสําหรับผู้ดํารงตําแหน่งอาจารย์และ         
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ที่ไม่สามารถเข้าสู่ตําแหน่งที่สูงขึ้นได้ฯ 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่ที่ประชุม ก.บ.ม. ในการประชุมครั้งที่ 19/2561 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 ได้มีมติ
เห็นชอบในหลักการ (ร่าง) แนวทางการประเมินให้ความเห็นและให้แนวทางการส่งเสริมสําหรับคณะกรรมการท่ี 
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ก.บ.ม. แต่งต้ังประเมินอาจารย์หรือผู้ช่วยศาสตราจารย์ที่ไม่สามารถเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการท่ีสูงขึ้นได้ภายใน
กําหนดเวลาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 
โดยในรายที่ยังไม่เคยย่ืนขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ ให้พนักงานประจําสายวิชาการดําเนินการย่ืนขอ
ภายในระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือน หลังครบกําหนดเวลา และในส่วนของการเลื่อนเงินเดือนให้เป็นไปตาม
กฎหมายที่มหาวิทยาลัยกําหนด และในการประชุมคร้ังที่ 21/2561 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 ได้มีมติ
เห็นชอบ (ร่าง) แนวทางการประเมินให้ความเห็นและให้แนวทางการส่งเสริมสําหรับคณะกรรมการท่ี ก.บ.ม. 
แต่งต้ังประเมินอาจารย์หรือผู้ช่วยศาสตราจารย์ที่ไม่สามารถเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการท่ีสูงขึ้นได้ภายใน
กําหนดเวลาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 
และให้จัดทําประกาศให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 24 ธันวาคม 2561 โดยให้ใช้บังคับกับผู้ทําหน้าที่ “ผู้ทํางาน
บริหาร” ที่เป็นบุคลากรสายวิชาการทุกตําแหน่ง ส่วนตําแหน่งประธานสภาคณาจารย์น้ัน เน่ืองจากมิใช่
ตําแหน่งผู้บริหาร และมิใช่ผู้ทํางานบริหาร มีอํานาจหน้าที่ให้คําปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่สภามหาวิทยาลัย
และอธิการบดี จึงไม่เข้าข่ายที่จะถูกกําหนดสัดส่วนภาระงานด้านบริหาร น้ัน 

บัดน้ี ได้ดําเนินการจัดทํา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์และ
มาตรการในการส่งเสริมการทําผลงานทางวิชาการสําหรับผู้ดํารงตําแหน่งอาจารย์และผู้ช่วยศาสตราจารย์        
ที่ไม่สามารถเข้าสู่ตําแหน่งที่สูงขึ้นได้ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนดเรียบร้อยแล้ว โดยเป็นไป           
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ     ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนด
หลักเกณฑ์และมาตรการในการส่งเสริมการทําผลงานทางวิชาการสําหรับผู้ดํารงตําแหน่งอาจารย์และ         
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ที่ไม่สามารถเข้าสู่ตําแหน่งที่สูงขึ้นได้ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยมีประเด็น
ในการพิจารณาในที่ประชุม ก.บ.ม. ดังน้ี 

1. ข้อ 6 และ ข้อ 7 สําหรับการเลื่อนเงินเดือนให้เป็นไปตามกฎหมายที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
2. แก้ไขข้อความ ข้อ 7 วรรคสอง โดยกําหนดให้ผู้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ที่มี

ผลงานตามหลักเกณฑ์ข้อใดข้อหน่ึง ตาม (1) หรือ (2) จะต้องได้รับการพิจารณาให้ปฏิบัติงานต่อไปได้ 
3. กําหนดให้ประกาศฉบับน้ีใช้บังคับกับอาจารย์ที่สอนในระดับปริญญาบัณฑิตขึ้นไป 
4. ปรับแก้ประกาศฉบับน้ีให้อยู่ในรูปแบบของระเบียบของมหาวิทยาลัยตามที่สภา

มหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.3.4 ความคิดเห็นเก่ียวกับร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการกําหนด

มาตรฐานภาระงานข้ันตํ่าและผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ประจํา  
พ.ศ. .... (ฉบับรับฟังความคิดเห็น) 

 
สรุปเรื่อง 
 ตามท่ีที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 21/2561 เมื่อวันที่ 
30 ตุลาคม 2561 ได้พิจารณาร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานภาระงานขั้นตํ่า
และผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ประจํา พ.ศ. .... แล้วมีมติให้เวียนร่างข้อบังคับฯ เพ่ือรับฟังความคิดเห็น
จากคณะวิชา เพ่ือนําเสนอที่ประชุม ก.บ.ม. พิจารณาอีกครั้งหน่ึง และมหาวิทยาลัยได้ดําเนินการเวียนร่าง
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ข้อบังคับฯ ไปยังทุกคณะวิชา ตามบันทึกกองการเจ้าหน้าที่ ที่ ศธ 6803.2/ว2728 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 
2561 แล้ว น้ัน  
 บัดน้ี คณะวิชาได้เสนอข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเก่ียวกับร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร
ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานภาระงานข้ันตํ่าและผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ประจํา พ.ศ. .... (ฉบับรับฟัง
ความคิดเห็น) มาเรียบร้อยแล้ว 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ     ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วย
การกําหนดมาตรฐานภาระงานขั้นตํ่า และผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ประจํา พ.ศ. .... โดยมีประเด็นใน
การพิจารณาในที่ประชุม ก.บ.ม. ดังน้ี 

1. มอบให้ชุดคณะอนุกรรมการจัดทําข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศด้านวิชาการ           
นําข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้จากคณะวิชามาพิจารณาถึงประเด็นที่เก่ียวข้อง 

2. ข้อ 19 ให้พิจารณาระยะเวลาในการติดตามผลงานทางวิชาการให้มหาวิทยาลัยทราบ
ภายในสามสิบวันหรือหกสิบวัน 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.3.5 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดชื่อปริญญาในสาขาวิชา 

และอักษรย่อสําหรับสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. .... 
 
สรุปเรื่อง 

ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 1170/2560 ลงวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ได้แต่งต้ัง
คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการจัดทําข้อบังคับ ระเบียบและประกาศเพ่ือการเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับ
ของรัฐ น้ัน 

ในการน้ี กองนิติการจึงเสนอที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง 
กําหนดช่ือปริญญาในสาขาวิชา และอักษรย่อสําหรับสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. .... ซึ่งได้ผ่าน
การเวียนขอความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการจัดทําข้อบังคับ ระเบียบและประกาศด้านวิชาการ เมื่อวันที่ 7 
ธันวาคม 2561 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง 
กําหนดช่ือปริญญาในสาขาวิชา และอักษรย่อสําหรับสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. .... โดยให้          
กองนิติการปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศดังกล่าวก่อนเวียนแจ้งไปยังคณะวิชา ดังน้ี 

1. ให้ตรวจสอบช่ือปริญญาใน (ร่าง) ประกาศ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาใน
สาขาวิชา อักษรย่อสําหรับสาขาวิชา ครุยประจําตําแหน่ง ครุยวิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะ ของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร พ.ศ. 2534 ที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544 ให้
ถูกต้องและสอดคล้องกัน 

2. ให้ตรวจสอบกรณีที่ต้องระบุช่ือปริญญาในแต่ละสาขาวิชาว่าควรใช้ “และ” หรือ “หรือ” 
ทุกข้อ 
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3. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ให้มีปริญญาภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์ทั้งสามช้ัน คือ 
ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก 

4. หน้า 6 บรรทัดที่ 4 ให้ปรับแก้ไขเป็น “ทั้งน้ี ให้ระบุช่ือสาขาวิชา แล้วแต่กรณี ในวงเล็บ
ต่อท้ายปริญญาด้วย ถ้ามี” 

5. ให้เพ่ิมบทเฉพาะกาลของหลักสูตรดังต่อไปน้ี 
(1) สาขาวิชาศิลปะ ให้ระบุหลักสูตร “ศิลปดุษฎีบัณฑิต : ศ.ด.” “ศิลปมหาบัณฑิต : ศ.ม.” 

และ “ศิลปบัณฑิต : ศ.บ.” โดยให้มีผลใช้บังคับกับนักศึกษาที่ได้รับปริญญาไปแล้ว 
(2) หลักสูตร “วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การออกแบบและศิลปะเสียง) : วท.ม. Master 

of Science : M.S.” ให้มีผลใช้บังคับได้จนกว่าจะมีการปรับหลักสูตร แล้วจึงใช้ “วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
(การออกแบบและศิลปะเสียง) : วท.ม. Master of Science : M.Sc.” ต่อไป 

(3) หลักสูตร “เภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิต : ภ.ด.” ให้มีผลใช้บังคับได้จนกว่าจะมีการปรับ
หลักสูตร แล้วจึงใช้ “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต : ปร.ด. Doctor of Philosophy : Ph.D.” ต่อไป 

และหลักสูตร “เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต : ภ.ม.” ให้มีผลใช้บังคับได้จนกว่าจะมีการ
ปรับหลักสูตร แล้วจึงใช้ “วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต : วท.ม. Master of Science : M.Sc.” ต่อไป 

(4) หลักสูตร “ดุริยางคศาสตรบัณฑิต (ดนตรีเชิงพาณิชย์) : ดศ.บ. Bachelor of Music 
(Commercial Music) : B.Mus.” ให้มีผลใช้บังคับได้จนกว่าจะมีการปรับหลักสูตร แล้วจึงใช้ “ดุริยางคศาสตร
บัณฑิต (ดนตรีเชิงพาณิชย์) : ดศ.บ. Bachelor of Music (Commercial Music) : B.M.” ต่อไป 

(5) หลักสูตร “บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการโรงแรมและการท่องเท่ียว) : บธ.ม. 
Master of Business Administration Programme (Hotel and Tourism Management) : M.B.A.” ให้มี
ผลใช้บังคับได้จนกว่าจะมีการปรับหลักสูตร แล้วจึงใช้ “บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการโรงแรมและการ
ท่องเที่ยว) : บธ.ม. Master of Business Administration (Hotel and Tourism Management) : M.B.A.” 
ต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.3.6 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมในการจัด

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในลักษณะโครงการพิเศษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 
สรุปเรื่อง 

ด้วยบัณฑิตวิทยาลัยประสงค์ขอกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ในลักษณะโครงการพิเศษ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบเชิง
วัฒนธรรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) 

ในการน้ี บัณฑิตวิทยาลัยจึงเสนอที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร        
ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในลักษณะโครงการพิเศษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
เพ่ือให้เป็นไปตามข้อ 4 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยค่าธรรมเนียมในการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากกองนิติการแล้ว พร้อมทั้งได้เสนอข้อมูลหลกัการและเหตุผลใน
การกําหนดค่าธรรมเนียม ประมาณการรายรับ/รายจ่ายเบื้องต้น และเปรียบเทียบค่าธรรมเนียมในการจัดการ
หลักสูตรที่ใกล้เคียงกับสถาบันอ่ืนตามแบบฟอร์มเสนอเร่ืองค่าธรรมเนียมเพ่ือพิจารณาในคณะกรรมการท่ีปรึกษา
เก่ียวกับการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วย
อัตราค่าธรรมเนียมในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในลักษณะโครงการพิเศษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และ
ให้นําเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาเก่ียวกับการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.4 โครงสร้างส่วนงานและหน่วยงานภายใน 
ระเบียบวาระท่ี  4.4.1 การจัดต้ัง การรวม และการยุบเลิกส่วนงาน หน่วยงานและหน่วยงานย่อย

ภายในส่วนงาน ของคณะวิชา 
 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561 ได้ให้
ความเห็นชอบระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการแบ่ง การรวม การยุบเลิกและ
การบริหารภาควิชา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 โดยสาระสําคัญได้กําหนดให้ภาควิชาที่สภามหาวิทยาลัยได้เคย
อนุมัติให้แบ่งหน่วยงานขึ้นในมหาวิทยาลัยก่อนวันที่ระเบียบน้ีใช้บังคับ คงสถานะเป็นภาควิชาต่อไป หรือจะให้
มีการแบ่ง การรวม และการยุบเลิกภาควิชา ให้เป็นไปตามระเบียบน้ีก็ได้ ทั้งน้ี การบริหารภาควิชา คุณสมบัติ
หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของผู้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าภาควิชา และการติดตามประเมินผลให้เป็นไปตาม
ระเบียบน้ี ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 20/2561 เมื่อวันอังคารที่ 9 ตุลาคม 
2561 ได้มีมติมอบหมายให้กองแผนงานปรับแก้รายละเอียดในตารางสรุปการเสนอขอจัดต้ัง การรวม และการ
ยุบเลิกหน่วยงานในประเด็นเก่ียวกับรูปแบบการแบ่งหน่วยงาน/หน่วยงานย่อย และรูปแบบหน่วยงานที่ให้บริการ
วิชาการ ตามข้อเสนอแนะในที่ประชุม พร้อมทั้งให้ตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดให้ถูกต้องครบถ้วนตามข้อมูลที่
คณะวิชา/ส่วนงานเสนอมา ทั้งน้ี ขอให้คณะวิชา/ส่วนงานส่งข้อมูลรายละเอียดที่มีการปรับแก้ไขที่ถูกต้อง
ครบถ้วนแล้ว ไปยังกองแผนงานภายในวันที่ 12 ตุลาคม 2561 เพ่ือรวบรวมก่อนนําเสนอคณะกรรมการ
วิเคราะห์โครงสร้างส่วนงานและหน่วยงานพิจารณาต่อไป โดยมีการนําเสนอให้พิจารณาไปแล้ว จํานวน 10 
คณะวิชา 4 ส่วนงาน น้ัน 

ในการน้ี กองแผนงานจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาการจัดต้ัง การรวม และการยุบเลิกส่วนงาน 
หน่วยงานและหน่วยงานย่อยภายในส่วนงาน ของคณะวิชา จํานวน 3 คณะวิชา ได้แก่ คณะจิตรกรรม 
ประติมากรรมและภาพพิมพ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการจัดต้ัง การรวม และการยุบเลิกส่วนงาน 
หน่วยงานและหน่วยงานย่อยภายในส่วนงาน โดยให้ปรับแก้ไขดังน้ี 

1. คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์  
 รูปแบบการบริหารวิชาการใหม่ ให้ตัด “(โครงการจัดต้ัง) 6. ภาควิชาแกนทัศนศิลป์ และ 

7. ภาควิชาสื่อผสม” ออก พร้อมทั้งให้ระบุจํานวนคนของแต่ละภาควิชาต่อท้ายช่ือภาควิชาน้ันๆ โดยให้เป็นไป
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการแบ่ง การรวม การยุบเลิกและการบริหาร
ภาควิชา พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
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2. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 ให้ระบุจํานวนคนของแต่ละภาควิชาและสาขาวิชาต่อท้ายช่ือภาควิชาและสาขาวิชาน้ันๆ 

โดยให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการแบ่ง การรวม การยุบเลิก
และการบริหารภาควิชา พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 

3. คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
 ให้ระบุจํานวนคนของแต่ละหลักสูตรต่อท้ายช่ือหลักสูตรน้ันๆ โดยให้เป็นไปตามระเบียบ

มหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการแบ่ง การรวม การยุบเลิกและการบริหารภาควิชา 
พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 

ทั้งน้ี  ที่ประชุมมอบหมายให้กองแผนงานตรวจสอบและพิจารณาช่ืองานในสํานักงานคณบดี
ของแต่ละคณะวิชา ในส่วนที่มีภารกิจคล้ายคลึงกันให้ใช้ช่ืองานเหมือนกัน ก่อนนําเสนอคณะกรรมการวิเคราะห์
โครงสร้างส่วนงานและหน่วยงานพิจารณาในวันที่ 13 ธันวาคม 2561 โดยขอให้ผู้บริหารของคณะวิชา/ส่วนงาน 
ได้แก่ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะโบราณคดี คณะเภสัชศาสตร์ 
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สํานักหอสมุดกลาง และศูนย์คอมพิวเตอร์ จัดเตรียมข้อมูลและ           
เข้าช้ีแจงในวันดังกล่าวด้วย 
  
ระเบยีบวาระที่  4.5 การบริหารการเงินและทรพัย์สิน 
 ไม่ม ี
 
ระเบยีบวาระที่  4.6 เรื่องอ่ืนๆ ตามท่ีอธิการบดีปรึกษา 
 ไม่ม ี
 
ระเบยีบวาระที่  5 เรื่องอ่ืนๆ 
ระเบียบวาระท่ี  5.1   นิทรรศการ “การแสดงศิลปะเคร่ืองปั้นดินเผาแห่งชาติ ครั้งที่ 19 (THE 19th 

NATIONAL CERAMICS EXHIBITION)” 
 
สรุปเรื่อง 

ผู้ อํานวยการหอศิลป์แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มหาวิทยาลัยได้กําหนดจัดนิทรรศการ          
“การแสดงศิลปะเคร่ืองป้ันดินเผาแห่งชาติ ครั้งที่ 19 (THE 19th NATIONAL CERAMICS EXHIBITION)” โดย
จัดแสดงผลงานเครื่องป้ันดินเผาที่ผ่านการคัดเลือกตัดสินจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิโดยแบ่งออกเป็น 3 
ประเภท ได้แก่ ศิลปกรรมร่วมสมัย หัตถกรรม และผลิตภัณฑ์ต้นแบบอุตสาหกรรม เพ่ือเปิดโอกาสให้ศิลปินไทย
สร้างสรรค์ผลงานเครื่องป้ันดินเผาสะท้อนถึงแนวคิด และแรงบันดาลใจ ด้วยรูปแบบ เทคนิคที่หลากหลาย อัน
แสดงออกถึงศักยภาพและเอกลักษณ์เฉพาะตน ระหว่างวันที่ 1-20 ธันวาคม 2561 โดยจะมีพิธีเปิดในวันเสาร์ที่ 
15 ธันวาคม 2561 ณ ช้ัน 1 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ  
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เลิกประชุมเวลา 11.30 น. 
 
 
 

(นางสาวกันย์พินันท์  สิริปัญญาธร) 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 
 

(นางสาวสิริวัลลิ์  พฤกษาอุดมชัย) 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 
 

(นางสาวเอมอร  ชีราวุฒธิพันธ์) 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 
 

รายงานการประชุมฉบับน้ี 
ได้รับรองโดยไม่มีการแก้ไข 
 


