
 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ครั้งท่ี 25/2561 

วันอังคารท่ี 25 ธันวาคม 2561 
ณ  ห้องประชุมสํานักงานอธิการบดี  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 

…………….……………….. 

ผู้มาประชุม 

1. อ.ปัญจพล  เหล่าพูนพัฒน์ ผู้รักษาการแทนอธิการบดี ประธานกรรมการ 
2. รศ.ดร.ดวงเดือน  ไกรลาศ ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา กรรมการ 
3. ผศ.ดร.ปาเจรา    พัฒนถาบุตร ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร ์ กรรมการ 
4. ศ.ดร.พรศักด์ิ  ศรีอมรศักด์ิ ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย กรรมการ 
5. รศ.ดร.พิทักษ์ ศิริวงศ์ ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กรรมการ 
6. รศ.ดร.จุไรรัตน์ นันทานิช คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ 
7. ศ.ญาณวิทย์   กุญแจทอง  คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ กรรมการ 
8. ผศ.ชวลิต ขาวเขียว คณบดีคณะโบราณคดี กรรมการ 
9. อ.ดร.ธนาทร  เจียรกุล คณบดีคณะมณัฑนศิลป์ กรรมการ 

10. ผศ.ดร.วรางคณา นิพัทธ์สุขกิจ คณบดีคณะอักษรศาสตร ์ กรรมการ 
11. ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธ์ุ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กรรมการ 
12. ผศ.ดร.นรงค์  ฉิมพาล ี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 
13. รศ.ดร.ธนะเศรษฐ ์ ง้าวหิรัญพัฒน์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กรรมการ 
14. ผศ.ดร.อรุณศร ี ลีจีรจําเนียร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 
15. ผศ.วุฒิชัย  เลิศสถากิจ คณบดีคณะดุริยางคศาสตร์ กรรมการ 
16. อ.ดร.ภวพล คงชุม คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการ 
17. ผศ.สมศักด์ิ ชาตินํ้าเพ็ชร คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ 
18. ผศ.จอมภัค  คลังระหัด รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติฝ่ายบริหาร กรรมการ 

  รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 
19. รศ.ดร.นันทนิตย์ วานิชาชีวะ ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย กรรมการ 

  ผู้รักษาการแทนผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
20. อ.ดร.กฤษดา  พรประภา  รองผู้อํานวยการสํานักหอสมดุกลาง กรรมการ 

  วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
  แทนผู้อํานวยการสํานักหอสมดุกลาง 

21. ผศ.ฉัตรชัย  เผ่าทองจีน ผู้อํานวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ กรรมการ 
22. อ.ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท ์ ผู้อํานวยการหอศิลป์ กรรมการ 
23. อ.ดร.คุณัตว์   พิธพรชัยกุล ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน กรรมการ 
24. ผศ.ดร.เชาวรีย์ อรรถลังรอง ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ 

   ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา  
25. นางสาวอัปสร กิจเจริญค้า ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี ผู้ช่วยเลขานุการ 
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ผู้มาประชุมผา่นระบบ VDO-Conference 
1. รศ.ดร.ประสพชัย  พสุนนท ์ ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี เพชรบุรี กรรมการ 
2. ผศ.ดร.พีรพัฒน์ ยางกลาง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 

ผู้เขา้ร่วมประชุม 
1. อ.นภดล  วิรุฬห์ชาตะพันธ์ ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี วังท่าพระ 
2. อ.พงศธร เวสสบุตร ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและกายภาพ 
3. ผศ.ศุภกาญจน์ ผาทอง ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการจัดการศึกษาทั่วไป 
4. ผศ.ดร.อนิรุทธ์  สติมั่น ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
5. รศ.ดร.อวยพร อภิรักษ์อร่ามวง ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ 
6. ผศ.ดร.ดิเรกฤทธ์ิ  บัวเวช  
7. อ.ดร.นิรุทธ์  วัฒโนภาส  
8. นายกฤษดา   ไพรวรรณ์  
9. นางสุกัญญา   ต่อทรัพย์สิน ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่  

10. นายสหรัฐ   มณีจันทร ์ ผู้อํานวยการกองนิติการ 
11. นางสาวนลินรัตน์  ปัจฉิมพัทธพงษ์ หัวหน้างานการประชุม กองกลาง 
12. นางสาวธณิดา  มหาสวัสด์ิ ผู้รักษาการแทนหัวหน้างานบริหารงานบุคคล  

  กองการเจ้าหน้าที่  

ผู้ไม่มาประชุม 
1.  ผศ.สยุมพร  กาษรสุวรรณ ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม ติดราชการ 
2. อ.ดร.นนท์  คุณค้ําชู คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ติดราชการ 
3. ผศ.ดร.สมพิศ   ขัตติยพิกุล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ติดราชการ 
4.  ผศ.ดร.ศักดิพันธ์ ตันวิมลรัตน์ ผู้อํานวยการสํานักหอสมุดกลาง ลาพักผ่อนต่างประเทศ 

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 
เมื่อกรรมการครบเป็นองค์ประชุมแล้ว ประธานกล่าวเปิดประชุมและขอให้ที่ประชุมพิจารณา

เรื่องต่างๆ ดังน้ี 
 
ระเบยีบวาระที่  1    เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบยีบวาระที่ 1.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลยัศลิปากร            
  ครั้งที่ 24/2561 เม่ือวันอังคารที่ 11 ธนัวาคม 2561   

 
สรุปเรื่อง 
 ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ครั้งที่ 24/2561 เมื่อวันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2561      
 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
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ระเบยีบวาระที่ 1.2     รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร     
ครั้งที่ ครั้งที่ 24/2561 เม่ือวันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2561 (วาระลับ) 

  

สรุปเรื่อง 
ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ศิลปากร ครั้งที่ 24/2561 เมื่อวันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2561 (วาระลับ) 
  
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบยีบวาระที่  2     เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
ระเบยีบวาระที่ 2.1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ 
 
สรุปเรื่อง 

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเก่ียวกับการประชุม ก.บ.ม. จํานวน 2 เรื่อง ดังน้ี 
1. ตามที่กรรมการในคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร (ก.บ.ม.) ประเภทผู้แทน

ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ซึ่งมาจากข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา         
สายวิชาการ จํานวน 2 คน และประเภทพนักงานประจํา สายสนับสนุน จํานวน 1 คน ตามคําสั่งมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ที่ 1548/2559 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 และประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ผลการ
เลือกซ่อมเพ่ือให้ได้มาซึ่งกรรมการในคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนผู้ปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัย สายวิชาการแทนตําแหน่งที่ว่างลง ฉบับลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ได้ครบวาระการดํารง
ตําแหน่ง เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ไปแล้ว น้ัน 

ในการนี้ เพ่ือให้การประชุม ก.บ.ม. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้ผู้แทนผู้ปฏิบัติงาน
ในมหาวิทยาลัยเข้าประชุมในฐานะผู้สังเกตการณ์ไปพลางก่อน จนกว่าจะดําเนินการเลือกเพ่ือให้ได้มาซึ่ง
กรรมการในคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ประเภทผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยแล้วเสร็จ 
โดยให้มีผลย้อนหลังต้ังแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 จํานวน 3 ราย ดังน้ี 

(1)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดิเรกฤทธ์ิ  บัวเวช 
(2)  อาจารย์ ดร.นิรุทธ์  วัฒโนภาส 
(3)  นายกฤษดา ไพรวรรณ์ 

2. เน่ืองจากมหาวิทยาลัยได้กําหนดปฏิทินการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ครั้งที่ 3/2562 ในวันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งตรงกับเทศกาลตรุษจีน จึงขอเปลี่ยนแปลงวัน
ประชุม เป็นวันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562  

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ           
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ระเบยีบวาระที่  2.2 รายงานผลการเข้าใช้งานโปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์  Speexx 
   
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้มีนโยบายในการพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร และได้มีประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ระบบและกลไกเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้และ
ทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับลงวันที่ 29 สิงหาคม 2561 เพ่ือให้นักศึกษาได้
พัฒนาสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ (English Proficiency) ให้มีความรู้ความสามารถต้ังแต่ระดับ B2 ขึ้นไป    
ตามกรอบมาตรฐาน CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) และสําเร็จ
การศึกษาไปเป็นบัณฑิตที่มีความพร้อมทั้งวิชาการ วิชาชีพ และทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับที่
สามารถนําไปใช้งานได้ โดยมหาวิทยาลัยได้ดําเนินการจัดหาโปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์ 
Speexx มาช่วยส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา เพ่ือให้นักศึกษาได้พัฒนา
ความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษควบคู่กับการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษในหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป และการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษของแต่ละคณะวิชา น้ัน    

ในการน้ี มหาวิทยาลัยจึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบรายงานผลการเข้าใช้งานโปรแกรมการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์ Speexx ของนักศึกษาปีการศึกษา 2559-2561 ประจําเดือนพฤศจิกายน 2561 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ  

 
มติ ที่ประชุมรับทราบ           
 
ระเบยีบวาระที่  3    เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน  

ไม่มี  
 

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 กองบริการการศึกษา สํานักงานอธิการบดี ขออนุมัติจ้าง นายฐปวรรธน์ รัตนะ 

เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ 
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่กองบริการการศึกษา สํานักงานอธิการบดี มีอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่ง
นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-19-39 เดิมเป็นอัตราของ นางสาวสิริกาญจน์ หัวใจฉ่ํา           
ซึ่งได้รับอนุญาตให้ลาออกจากงาน เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2561 น้ัน  

กองบริการการศึกษา สํานักงานอธิการบดี ได้ดําเนินการตามข้ันตอนแล้ว ผู้ได้รับการคัดเลือก
คือ นายฐปวรรธน์ รัตนะ วุฒิวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร กองบริการการศึกษา สํานักงานอธิการบดี จึงประสงค์ขออนุมัติจ้าง นายฐปวรรธน์ 
รัตนะ เพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ดํารงตําแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่                
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2-3-19-39 อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท  สังกัดงานทะเบียนและสถิติ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 
กองบริการการศึกษา สํานักงานอธิการบดี พร้อมทั้งขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลอง
ปฏิบัติงาน ดังน้ี 

1. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ    ประธานกรรมการ 
2. ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา   กรรมการ 
3. นางสาวลัดดา สุวรรณจินดา    กรรมการ 
4. นายดิเรก กรรณแก้ว     กรรมการ 
5. นางสาวชิดชนก อินทร์ปัญญา    กรรมการและเลขานุการ 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จ้าง นายฐปวรรธน์ รัตนะ เพ่ือบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ดํารงตําแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-19-39 อัตราเงินเดือน เดือนละ 
19,500 บาท  สังกัดงานทะเบียนและสถิติ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ กองบริการการศึกษา สํานักงาน
อธิการบดี ต้ังแต่วันที่ ก.บ.ม. อนุมัติ แต่ไม่ก่อนวันรายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน พร้อมทั้งอนุมัติให้แต่งต้ัง
คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าวตามรายช่ือที่ส่วนงานเสนอ ทั้งน้ี การจ้าง  
ครั้งแรกให้จ้างเป็นพนักงานประจําสถานภาพทดลองงานมีระยะเวลาการจ้าง 1 ปี ต้ังแต่วันที่รายงานตัว           
เข้าปฏิบัติงาน 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.2.2 คณะมัณฑนศิลป์ขออนุมัติจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 2 ราย 
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่คณะมัณฑนศิลป์มีกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่ง
เลขที่ 1-2-04-480 เดิมเป็นกรอบอัตราว่าง และตําแหน่งเลขที่ 1-2-04-540 เดิมเป็นอัตราของ นายปนท ปลื้มชูศักด์ิ          
ย้ายไปตําแหน่งเลขที่ 1-2-04-1197  เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561 น้ัน  

เพ่ือให้การดําเนินงานภายในคณะมัณฑนศิลป์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะฯจึงประสงค์ 
ขออนุมัติจ้างบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 2 ราย ดังน้ี 

1. นายวรรณฤทธ์ิ กะรินทร์ วุฒิศิลปมหาบัณฑิต (ทัศนศิลปศึกษา) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-04-480 อัตราเงินเดือน เดือนละ 26,250 บาท สังกัดภาควิชาออกแบบ
นิเทศศิลป์ คณะมัณฑนศิลป์ โดยมีผลการสอบคะแนนภาษาอังกฤษ TOEIC 635 คะแนน (เป็นไปตามมติที่ประชุม 
ก.บ.พ. ครั้งที่ 25/2558 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558 กําหนดให้มีผลการสอบคะแนนภาษาอังกฤษ TOEIC             
ไม่ตํ่ากว่า 625 คะแนน) 

2. นางสาวนัชชา สวัสดิชัย วุฒิ Master of Arts สาขาวิชา Product & Furniture Design 
จาก Kingston University London ประเทศสหราชอาณาจักร ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-04-540 
อัตราเงินเดือน เดือนละ 26,250 บาท สังกัดภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะมัณฑนศิลป์ โดยขอยกเว้นเกณฑ์
ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ เน่ืองจากได้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยของประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ          
ในการสื่อสาร ตามมติ ก.บ.พ. ครั้งที่ 25/2558 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558 

พร้อมทั้งขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ทั้ง 2 ราย ดังน้ี 
คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน  นายวรรณฤทธ์ิ กะรินทร์  
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1. คณบดีคณะมณัฑนศิลป์    ประธานกรรมการ 
2. หัวหน้าภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมณัฑนศิลป์ กรรมการ 
3. อาจารย์อนุชา แสงสุขเอ่ียม    กรรมการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์ สงิห์สาย   กรรมการ 
5. อาจารย์ ดร.ไพโรจน์ พิทยเมธี    กรรมการ 
6. นายศุภฤกษ์  ทับเสน     เลขานุการ 
คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน  นางสาวนัชชา สวัสดิชัย 
1. คณบดีคณะมณัฑนศิลป์    ประธานกรรมการ 
2. หวัหน้าภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะมณัฑนศิลป์ กรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ วงศ์พันธุเศรษฐ ์  กรรมการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาคภูมิ  บุญธรรมช่วย  กรรมการ 
5. อาจารย์ชาคร  ผาสุวรรณ    กรรมการ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อินทรธนู  ฟ้าร่มขาว   กรรมการ 
7. นายศุภฤกษ์  ทับเสน     เลขานุการ 
ทั้งน้ี ที่ประชุม ก.บ.พ. ครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 ให้ดําเนินการตามมติของ

สภามหาวิทยาลัยศิลปากร คือ กลุ่มสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบให้ใช้วุฒิปริญญาไม่ตํ่ากว่าปริญญาโทหรือ
เทียบเท่า 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

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  4.1.3 การประเมินการปฏิบัติงาน 
  ไม่ม ี
 
ระเบยีบวาระที่  4.1.4 การขอเปลี่ยน / เพิ่มเง่ือนไขการบรรจุ 
  ไม่ม ี
 

ระเบียบวาระท่ี  4.1.5 การพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ ชํานาญงาน ชํานาญงานพิเศษ ชํานาญการ  
  ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษฯ 
  ไม่มี 
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ระเบียบวาระท่ี  4.1.6 เรื่องอ่ืนๆ 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.1 แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการเลือกเพ่ือให้ได้มาซ่ึงกรรมการในคณะกรรมการ

บริหารมหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ซ่ึงมาจาก
ข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายวิชาการ 
จํานวน 2 คน และประเภทพนักงานประจํา สายสนับสนุน จํานวน 1 คน 

 
สรุปเรื่อง 

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ข้อ 5  
กําหนดให้มีคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย โดยเรียกย่อว่า “ก.บ.ม.” ประกอบด้วย 

(1) อธิการบดี เป็นประธาน 
(2) รองอธิการบดี เป็นกรรมการ 
(3) คณบดี และหวัหน้าส่วนงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ เป็นกรรมการ 
(4) ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน เป็นกรรมการ 
(5) ผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยจํานวนสามคนซึ่งมาจากข้าราชการหรือพนักงาน

มหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจําสายวิชาการจํานวนสองคน และสายสนับสนุนจํานวนหน่ึงคน              
เป็นกรรมการ 

ซึ่งตามข้อ 6 ของข้อบังคับฯ กําหนดให้การได้มาซึ่งกรรมการบริหารตามข้อ 5(5) ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยโดยมติ ก.บ.ม. ประกาศกําหนด 

ประกอบกับตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ผลการเลือกกรรมการในคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ประเภทผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ประกาศ ฉบับลงวันที่ 26 ตุลาคม 
2559 คําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 1548/2559 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 และประกาศมหาวิทยาลัย
ศิลปากร เรื่อง ผลการเลือกซ่อมเพ่ือให้ได้มาซึ่งกรรมการในคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทน
ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการแทนตําแหน่งที่ว่างลง ประกาศ ฉบับลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 สั่ง
แต่งต้ังกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย(ก.บ.ม.) ประเภทผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ซึ่งมาจากข้าราชการ
หรือพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายวิชาการ จํานวน 2 คน และประเภทพนักงานประจํา      
สายสนับสนุน จํานวน 1 คน โดยมีวาระการดํารงตําแหน่ง 2 ปี ต้ังแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 น้ัน 
  เน่ืองจาก กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ประเภทผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 
ครบวาระการดํารงตําแหน่ง ในวันที่ 31 ตุลาคม  2561 ซึ่งตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการเลือกเพ่ือให้ได้มาซึ่งกรรมการในคณะกรรมการบริหารงานมหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนผู้ปฏิบัติงาน
ในมหาวิทยาลัย ฉบับลงวันที่ 11 สิงหาคม 2559 ข้อ 7 วรรคสอง กําหนดให้การเลือกวาระต่อๆ ไป ให้กระทําให้   
เสร็จสิ้นก่อนกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยหมดวาระอย่างน้อย 30 วัน  

ทั้งน้ี  ตามประกาศฯ  ข้อ 3 กําหนดให้อธิการบดีแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการเลือกเพ่ือให้
ได้มาซึ่งกรรมการในคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 
ประกอบด้วย  
 1. รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย  ประธานกรรมการ 
 2. ผู้แทนคณะ   กรรมการ 
 3. ผู้แทนสํานักงานอธิการบดี จํานวน 3 คน    กรรมการ 
 4. ผู้แทนสํานักงานสภามหาวิทยาลัย จํานวน 1 คน    กรรมการ 
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 5. ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยของสํานักงานอธิการบดี จํานวน 1 คน   เลขานุการ 
 และอาจให้มีผู้ช่วยเลขานุการด้วยก็ได้ 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการเลือกเพ่ือให้ได้มาซึ่ง
กรรมการในคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย โดยประกอบด้วย 

1. รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์  ประธานกรรมการ 
2. รองศาสตราจารย์ทินกร กาษรสุวรรณ กรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทยากร จารุชัยมนตรี กรรมการ 
4. อาจารย์ศศิธร  ศิลป์วุฒยา กรรมการ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนพันธ์ุ ครุฑะเสน กรรมการ 
6. อาจารย์ ดร.รัชฎาพร ฤทธิจันทร์ กรรมการ 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรกาญจน์  สุขสดเขียว กรรมการ 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกอร ระย้านิล กรรมการ 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรสิทธ์ิ ล้อจิตรอํานวย กรรมการ 

10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุจิกาญจน์  นาสนิท กรรมการ 
11. อาจารย์ชนุตร์ เตชธนนันท์ กรรมการ 
12. อาจารย์ ดร.วัชราภรณ์ รวมธรรม กรรมการ 
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิภา พจน์วาที กรรมการ 
14. อาจารย์นฤชร สังขจันทร์ กรรมการ 
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จอมภัค คลังระหัด กรรมการ 
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธิต นิรัติศัย กรรมการ 
17. นางอาทิตา  นกอยู่ กรรมการ 
18. นางลัดดาวัลย์  ภูริกุลทอง กรรมการ 
19. นางศศิวิมล  สันติราษฎร์ภักดี กรรมการ 
20. นายสอาด  ศรีจันทร์ กรรมการ 
21. นางสุกัญญา  ต่อทรัพย์สิน กรรมการ 
22. นางประไพพรรณ  ขําภาษี กรรมการ 
23. นางวราภรณ์  ฉัตรวงศ์พันธ์ กรรมการและเลขานุการ 
24. นางยุภา แก้วจริยะพล ผู้ช่วยเลขานุการ 

 ทั้งน้ี ให้คณะกรรมการดังกล่าวพิจารณาแต่งต้ังคณะอนุกรรมการดําเนินการเลือกในส่วนของ         
คณะวิชา สํานักงานอธิการบดี และสํานักงานสภามหาวิทยาลัยเพ่ือดําเนินการเลือกตามที่กําหนด และให้
นําเสนออธิการบดีลงนามในคําสั่งแต่งต้ังต่อไป 
 เน่ืองจาก สถาบันวิจัยและพัฒนาอยู่ระหว่างการปรับโครงสร้าง จึงให้บุคลากรในสังกัด
สถาบันวิจัยและพัฒนาดําเนินการเลือกต้ังในหน่วยเลือกต้ังของสํานักงานอธิการบดี วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 
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ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ขออนุมัติขยายเวลาลาศึกษาต่อ ราย นางสาวปณิตา 
วงศ์มหาดเล็ก  ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เป็นกรณีพิเศษ 

 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้อนุญาตให้ นางสาวปณิตา วงศ์มหาดเล็ก  พนักงานมหาวิทยาลัย 
ตําแหน่ งผู้ ช่ วยศาสตราจารย์  ตํ าแหน่ง เลขที่  1 -2-03-72 สั ง กัดภาควิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม                 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ลาศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการ ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร            
ด้วยทุนส่วนตัว กําหนด 11 เดือน ต้ังแต่วันที่ 22 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 21 ธันวาคม 2561 น้ัน 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จึงประสงค์ขออนุมัติให้ นางสาวปณิตา วงศ์มหาดเล็ก ขยายเวลา
ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเดิม ด้วยทุนเดิม เพ่ือจัดทําวิทยานิพนธ์ มีกําหนด 6 เดือน 9 วัน ต้ังแต่
วันที่ 22 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย แต่เน่ืองจากตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์การให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการ
วิจัย พ.ศ. 2560 ข้อ 9 กําหนดให้พนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับอนุมัติไปศึกษาด้วยทุนใดๆ หากประสงค์จะอยู่
ศึกษาต่อด้วยทุนเดิม  ทุนอ่ืน ๆ หรือทุนส่วนตัว หลังจากครบกําหนดที่ได้รับอนุมัติแล้ว ให้ย่ืนคําขอพร้อมด้วย
หลักฐานเก่ียวกับผลการศึกษาท่ีผ่านมาแล้ว และคําช้ีแจงเหตุผลความจําเป็นที่จะต้องอยู่ศึกษาต่ออีก โดยปกติ
ไม่น้อยกว่า 60 วัน ก่อนครบกําหนดเวลาที่ได้รับอนุมัติไว้เดิม ทั้งน้ี การขอขยายระยะเวลาศึกษา สามารถ
กระทําได้ไม่เกินครั้งละ 6 เดือน เว้นแต่ได้รับอนุมัติจาก ก.บ.ม. เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย เมื่อผู้มีอํานาจตาม 
ข้อ 5 อนุมัติแล้ว จึงจะอยู่ศึกษาต่อได้ตามระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติน้ัน 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้นางสาวปณิตา วงศ์มหาดเล็ก ขยายเวลาลาศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเดิม ด้วยทุนเดิม มีมีกําหนด 6 เดือน 9 วัน ต้ังแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 
30 มิถุนายน 2562 เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย 
 
ระเบยีบวาระที่  4.2 แผนและการติดตามผลการดําเนินงานตามแผน 
  ไม่ม ี
 
ระเบยีบวาระที่  4.3 ข้อบังคับ / ระเบียบ / ประกาศ 
ระเบยีบวาระที่  4.3.1 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลยัศิลปากรว่าด้วยอัตราคา่ตอบแทนและค่าใช้จ่าย 
  อ่ืนๆ ในการสอบคัดเลือกบคุคลเพื่อเข้าศกึษาในมหาวิทยาลยัศลิปากร รอบท่ี  
  1-5 (SU-TCAS) พ.ศ. .... 
 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 21/2561 เมื่อวันที่ 30 
ตุลาคม 2561 มีมติให้ความเห็นชอบดังน้ี 

1. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับปริญญาบัณฑิต (SU-TCAS) ประจําปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1-5 และกําหนดให้
นักศึกษาเลือกได้เพียงลําดับเดียว (สาขา/หลักสูตร/วิธีการรับ/โครงการ)  
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2. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง อัตราค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ในการ
สอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร รอบที่ 1-5 (SU-TCAS)  

เน่ืองจากสาระสําคัญเป็นการจ่ายค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือเข้า
ศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร จึงต้องจัดทําเป็นระเบียบตามความในข้อ 34 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ศิลปากรว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 ซึ่งกําหนดว่าหลักเกณฑ์ อัตรา
การจ่าย เง่ือนไขและวิธีการในการจ่ายเงิน ให้เป็นไปตามระเบียบที่อธิการบดีโดยมติที่ประชุม ก.บ.ม. กําหนด 

ในการน้ี กองบริการการศึกษาจึงเสนอที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร
ว่าด้วยอัตราค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ในการสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร 
รอบที่ 1-5 (SU-TCAS) พ.ศ. .... ซึ่งผ่านการพิจารณาจากกองนิติการแล้ว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วย
อัตราค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ในการสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร รอบที่ 
1-5 (SU-TCAS) พ.ศ. .... และให้นําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใช้ต่อไป 
 
ระเบยีบวาระที่  4.3.2 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลยัศิลปากร เรือ่ง กําหนดหลกัเกณฑ์ อัตราจ่าย  
  เง่ือนไข และวิธีการในการจ่ายคา่ใช้จ่ายในการบริการทางวิชาการ และการ 

  จัดสรรรายไดค้่าบริการทางวิชาการแก่สังคมในส่วนของคณะสัตวศาสตร์และ 
  เทคโนโลยีการเกษตร  
 
สรุปเรื่อง 
 ตามท่ีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรประสงค์กําหนดหลักเกณฑ์ อัตราจ่าย 
เง่ือนไข และวิธีการในการจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริการทางวิชาการ และการจัดสรรรายได้ค่าบริการทางวิชาการ
แก่สังคมในส่วนของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร น้ัน     
  ในการน้ี เพ่ือให้การดําเนินการโครงการบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย และเป็นไปตามความในข้อ 13 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการให้บริการทางวิชาการ
แก่สังคม พ.ศ. 2560 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรจึงเสนอที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ อัตราจ่าย เง่ือนไข และวิธีการในการจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริการ
ทางวิชาการ และการจัดสรรรายได้ค่าบริการทางวิชาการแก่สังคมในส่วนของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี  
การเกษตร โดยผ่านการพิจารณาจากกองนิติการแล้ว     
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง 
กําหนดหลักเกณฑ์ อัตราจ่าย เง่ือนไข และวิธีการในการจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริการทางวิชาการ และการ
จัดสรรรายได้ค่าบริการทางวิชาการแก่สังคมในส่วนของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร และให้
นําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใช้ต่อไป 
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ระเบียบวาระที่  4.4 โครงสร้างส่วนงานและหนว่ยงานภายใน 
  ไม่ม ี
 
ระเบยีบวาระที่  4.5 การบริหารการเงินและทรพัย์สิน 
ระเบยีบวาระที่  4.5.1 การกําหนดวงเงินทดรองราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

(เพิ่มเติม) 
 
สรุปเรื่อง 
 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 18/2561 เมื่อวันที่ 11 
กันยายน 2561 ได้ให้ความเห็นชอบการกําหนดวงเงินทดรองราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 น้ัน          

เน่ืองจากมหาวิทยาลัยได้แบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงาน โดยให้ศูนย์บริหารจัดการวิชา
ศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษมีฐานะเทียบเท่ากอง ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง 
การแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับที่ 3) ฉบับลงวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 
ดังน้ัน เพ่ือให้การใช้จ่ายหมุนเวียนและดําเนินงานของศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองคลังจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาการกําหนดวงเงินทดรองราชการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
จํานวน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการกําหนดวงเงินทดรองราชการ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพ่ิมเติม) ตามท่ีกองคลังเสนอ 
 
ระเบยีบวาระที่  4.6 เรื่องอ่ืนๆ ตามท่ีอธิการบดีปรึกษา 
ระเบยีบวาระที่  4.6.1 การแต่งต้ังผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลยั  
  (ก.บ.ม.) 
 
สรุปเรื่อง 

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559       
ฉบับลงวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ข้อ 5 วรรค 3 ได้กําหนดให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยแต่งต้ัง         
รองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดีคนหนึ่งเป็นเลขานุการโดยคําแนะนําของอธิการบดี และอธิการบดีอาจ
แต่งต้ังผู้ช่วยเลขานุการด้วยก็ได้ ซึ่งคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยได้แต่งต้ังรองอธิการบดีฝ่ายบริหารเป็น
เลขานุการ และผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดีเป็นผู้ช่วยเลขานุการ น้ัน 

เน่ืองจาก อาจารย์ปัญจพล เหล่าพูนพัฒน์ ได้รับแต่งต้ังเป็นผู้รักษาการแทนอธิการบดี ต้ังแต่
วันที่ 15 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการแต่งต้ังผู้สมควรดํารงตําแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 2066/2561 ลงวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561 จึงเสนอท่ีประชุม
พิจารณาแต่งต้ังรองอธิการบดีหรือผู้ ช่วยอธิการบดีคนหนึ่งทําหน้าที่ เป็นเลขานุการ ในการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ทั้งน้ี อธิการบดีได้เสนอ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาวรีย์ อรรถลังรอง 
ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ให้ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว  
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้แต่งต้ัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาวรีย์ อรรถลังรอง          
ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ฉบับลงวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ข้อ 5 วรรค 3 
 
ระเบยีบวาระที่  4.6.2 รายงานประจําปี มหาวิทยาลัยศลิปากร ประจําปีการศึกษา 2560/ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ Good University Report 2018 
 
สรุปเรื่อง 

ด้วยกองแผนงานได้จัดทํารายงานประจําปี มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2560 
(1 สิงหาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561) / ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) 
และ Good University Report 2018 เพ่ือให้การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยศิลปากรสอดคล้องตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 และเพ่ือเผยแพร่ผลการดําเนินงานโดยสรุปของมหาวิทยาลัย
ในรอบปีที่ผ่านมา  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบรายงานประจําปี มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ประจําปีการศึกษา 2560/ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ Good University Report 2018 โดยให้ปรับแก้ไข
รายงานทั้ง 2 ฉบับ ดังกล่าว ในหน้าที่ 2 ในส่วนของผู้ลงนามสารจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากรให้เป็น
ปัจจุบัน พร้อมทั้งให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ โดยให้เสนอแยกเป็น 2 ระเบียบวาระการประชุม ดังน้ี 

1. รายงานประจําปี มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2560/ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
2. Good University Report 2018 

 
ระเบยีบวาระที่  4.6.3 การเลือกกรรมการอุทธรณแ์ละร้องทุกขป์ระเภทผู้ดํารงตําแหน่งรอง 
  อธิการบดี คณบดี ผู้อํานวยการศนูย์ ผู้อํานวยการสถาบัน ผู้อํานวยการ 
  สํานัก และหัวหน้าหน่วยงานท่ีเรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  
  แทนจากตําแหน่งที่ว่าง 
 
สรุปเรื่อง 
  ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 1513/2560 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ได้แต่งต้ัง
คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ ต้ังแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป โดยมีวาระการดํารงตําแหน่ง 
2 ปี น้ัน  
  เนื่องจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิทธิ์  ด่านกิตติกุล ได้พ้นจากตําแหน่งคณบดีคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ 14 กันยายน 2561 กองนิติการจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาให้ผู้ดํารงตําแหน่ง
รองอธิการบดี คณบดี ผู้อํานวยการศูนย์ ผู้อํานวยการสถาบัน ผู้อํานวยการสํานัก และหัวหน้าส่วนงานที่



 

 

13

เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ดําเนินการเลือกกันเองเพ่ือให้ได้ผู้ทําหน้าที่กรรมการในคณะกรรมการ
อุทธรณ์และร้องทุกข์ประเภทผู้ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดี คณบดี ผู้อํานวยการศูนย์ ผู้อํานวยการสถาบัน 
ผู้อํานวยการสํานัก และหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ แทนตําแหน่งที่ว่าง 
จํานวน 1 คน โดยผู้ที่ได้รับการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งกรรมการแทนน้ีจะมีวาระการดํารงตําแหน่งถึงวันที่ 16 
พฤษภาคม 2562 ทั้งนี้ ตามความในข้อ 7 และข้อ 8 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการ
อุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. 2556 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาตามท่ีอธิการบดีให้ผู้ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดี คณบดี ผู้อํานวยการ
ศูนย์ ผู้อํานวยการสถาบัน ผู้อํานวยการสํานัก และหัวหน้าส่วนงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 
ได้เลือกกันเองแล้ว มีมติเห็นชอบให้แต่งต้ังอาจารย์ ดร.นนท์ คุณค้ําชู คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์       
เป็นกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ ประเภทผู้ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดี คณบดี ผู้อํานวยการศูนย์ 
ผู้อํานวยการสถาบัน ผู้อํานวยการสํานัก และหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ        
แทนตําแหน่งที่ว่าง เพ่ือให้เป็นไปตามความในข้อ 7 และข้อ 8 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการ
อุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. 2556 และให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป   
 
ระเบยีบวาระที่  4.6.4 การตรวจสอบ/สอบทานข้อมูลรายงานผลการดําเนนิงานของ 
  ส่วนงาน และการปฏิบัติหนา้ที่ของหัวหนา้ส่วนงาน ประจําปีงบประมาณ  
  พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561) 
 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีที่ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของส่วนงาน และการ
ปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงาน ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 ได้พิจารณารายงานผล
การดําเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 
ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) ในส่วนของการพิจารณาผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปี 
(ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย จากการเจรจาต่อรองกับอธิการบดี) (แบบฟอร์ม ปค.1) ซึ่งกําหนดให้ส่วนงานใช้ข้อมูล
เดียวกับที่รายงานกองแผนงาน โดยมีข้อสังเกต ดังน้ี   

1. ข้อมูลส่วนใหญ่ที่ส่วนงานได้รายงานไม่ตรงกับข้อมูลที่ส่วนงานรายงานไว้ในระบบ MIS 
ของกองแผนงาน 

2.  วิธีการคิดคะแนนผลการดําเนินงานส่วนหน่ึงไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนดในคู่มือการ
ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงาน 

ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้มีมติดังน้ี 
1.  ให้ส่วนงานพิจารณาตรวจสอบ/สอบทานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปี 

(ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย จากการเจรจาต่อรองกับอธิการบดี) (แบบฟอร์ม ปค.1) ให้ตรงกับข้อมูลที่ส่วนงาน
รายงานไว้ในระบบ MIS ของกองแผนงาน โดยให้เสนอประธานคณะกรรมการฯ ผ่านสํานักงานสภา
มหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 11 มกราคม 2562  
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2.  มอบหมายให้อธิการบดี (ในฐานะกรรมการฯ) ดําเนินการดังน้ี 
2.1  มอบหมายให้กองแผนงานซึ่งมีหน้าที่รวบรวมและจัดทําข้อมูลรายงานผลการ

ดําเนินงาน ตามตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย จํานวน 33 ตัวช้ีวัด จําแนกว่าข้อมูลส่วนใดเป็นข้อมูลที่ส่วนงานรายงาน
ผ่านระบบ MIS และข้อมูลส่วนใดกองแผนงานรวบรวมจากหน่วยงานส่วนกลางของมหาวิทยาลัย เช่น ผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจากสํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา 

2.2  ช้ีแจงเรื่องการตรวจสอบ/สอบทานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปี 
(แบบฟอร์ม ปค.1) ต่อหัวหน้าส่วนงานในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ในวันที่ 25 
ธันวาคม 2561 เพ่ือให้มีความเข้าใจตรงกันในการดําเนินงาน น้ัน 

ในการน้ี สํานักงานสภามหาวิทยาลัยจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาตรวจสอบ/สอบทานข้อมูล
รายงานผลการดําเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้ส่วนงานพิจารณาตรวจสอบ/สอบทานรายงานผล
การดําเนินงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจําปี (ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย จากการเจรจาต่อรองกับอธิการบดี) 
(แบบฟอร์ม ปค.1) และต้องตรงกับข้อมูลที่ส่วนงานรายงานไว้ในระบบ MIS ของกองแผนงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 
30 กันยายน 2561) โดยให้ส่งข้อมูลดังกล่าวพร้อมหลักฐานไปยังกองแผนงานผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
ภายในวันที่ 9 มกราคม 2562 
 
ระเบยีบวาระที่  5 เรื่องอ่ืนๆ 
ระเบียบวาระท่ี  5.1   การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
  
สรุปเรื่อง 

ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่
มหาวิทยาลัยศิลปากรได้กําหนดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2561  ในวันที่ 2 มกราคม 
2562 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม น้ัน  

เน่ืองจากมีการเปลี่ยนแปลงกําหนดการพระราชทานปริญญาบัตร ทําให้ต้องแก้ไขสูจิบัตร 
ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการจัดทําสูจิบัตรเพ่ิมขึ้น และเกิดความล่าช้าในการจัดทํา ซึ่งอาจมีค่าใช้จ่ายเรื่องการจัดส่ง
สูจิบัตรไปยังนักศึกษา ดังน้ัน เพ่ือให้การดําเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยจึงให้      
คณะวิชา/ส่วนงานที่เก่ียวข้องสามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการดําเนินการได้ตามจริง 

ทั้งน้ี ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพ่ิมเติม
ว่า พระราชวังสนามจันทร์ได้เปิดให้ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร นักศึกษา และผู้ปกครอง เข้าพักและ
ถ่ายรูประหว่างรอรับพระราชทานปริญญาบัตร โดยได้รับความอนุเคราะห์จากเทศบาลอําเภอเมืองนครปฐม 
กรมการสัตว์ทหารบก นักศึกษาวิชาทหาร และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ในการดูแลรักษาความเรียบร้อย 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ  
 

มติ   ที่ประชุมรับทราบ  
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เลิกประชุมเวลา 12.00 น. 
 
 
                                                                            

 (นางสาวกันย์พินันท์  สิริปัญญาธร) 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 
                                                                

                                                                   
(นางสาวสิริวัลลิ์  พฤกษาอุดมชัย) 

ผู้จดรายงานการประชุม 
            
 
 

                                                                          
(นางสาวเอมอร  ชีราวุฒธิพันธ์) 

ผู้จดรายงานการประชุม 
 
 
 

รายงานการประชุมฉบับน้ี 
ได้รับรองโดยไม่มีการแก้ไข 

 
 


