
รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ครั้งท่ี 6/2561 

วันอังคารท่ี 20 มีนาคม 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. อ.ปวริส มินา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กรรมการ 

 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
5. ศ.ดร.พรศักด์ิ  ศรีอมรศักด์ิ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย กรรมการ 
6. รศ.ดร.ปานใจ   ธารทัศนวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ 
7. รศ.ดร.ชัยสิทธ์ิ  ด่านกิตติกุล คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กรรมการ 
8. ผศ.ชวลิต ขาวเขียว คณบดีคณะโบราณคดี กรรมการ 
9. อ.ดร.ธนาทร  เจียรกุล คณบดีคณะมณัฑนศิลป์ กรรมการ 

10. ผศ.ดร.วรางคณา นิพัทธ์สุขกิจ คณบดีคณะอักษรศาสตร ์ กรรมการ 
11. อ.เอกชัย ภูมิระรื่น ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ กรรมการ 

  รักษาการแทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
12. ผศ.ดร.นรงค์  ฉิมพาล ี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 
13. รศ.ดร.ธนะเศรษฐ ์ ง้าวหิรัญพัฒน์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กรรมการ 
14. ผศ.ดร.นิติพงศ์ โสภณพงศ์พิพัฒน์ ผู้รักษาการแทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ 

  และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
15. อ.ดําริห์   บรรณวิทยกิจ คณบดีคณะดุริยางคศาสตร์ กรรมการ 
16. ผศ.สมศักด์ิ ชาตินํ้าเพ็ชร คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ 
17. อ.จอมภัค  คลังระหัด รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ กรรมการ 

  รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 
18. อ.ดร.โสภณ ผู้มีจรรยา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย กรรมการ 

 ผู้รักษาการแทนผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
19. ผศ.ดร.ศักดิพันธ์ ตันวิมลรัตน์ ผู้อํานวยการสํานักหอสมุดกลาง กรรมการ 
20. ผศ.ฉัตรชัย  เผ่าทองจีน ผู้อํานวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ กรรมการ 
21. อ.ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท ์ ผู้อํานวยการหอศิลป์ กรรมการ 
22. ผศ.ดร.ดิเรกฤทธ์ิ  บัวเวช ผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ กรรมการ 
23. อ.ดร.นิรุทธ์  วัฒโนภาส ผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ กรรมการ 
24. นายกฤษดา   ไพรวรรณ์ ผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน กรรมการ 
25. อ.ปัญจพล   เหล่าพูนพัฒน์  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กรรมการและเลขานุการ 
26. นางสาวอัปสร กิจเจริญค้า ผู้อํานวยการสาํนักงานอธิการบดี ผู้ช่วยเลขานุการ 
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ผู้มาประชุมผา่นระบบ VDO-Conference 

1. รศ.ดร.ประสพชัย  พสุนนท ์ รองอธิการบดี เพชรบุรี กรรมการ 
2. อ.ดร.ภวพล คงชุม คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการ 
3. ผศ.ดร.พีรพัฒน์ ยางกลาง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 

ผู้เขา้ร่วมประชุม 

1. ผศ.ดร.กําไลทิพย์  ปัตตะพงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 
2. ผศ.ดร.ธีระศักด์ิ  หุดากร ผู้ช่วยอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร ์
3. อ.นภดล  วิรุฬห์ชาตะพันธ์ ผู้ช่วยอธิการบดี วังท่าพระ 
4. ผศ.ศุภกาญจน์ ผาทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการจัดการศึกษาทั่วไป 
5. อ.ดร.สุภาพ  เกิดแสง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 
6. ผศ.ดร.อนิรุทธ์  สติมั่น ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
7. รศ.ดร.อวยพร อภิรักษ์อร่ามวง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ 
8. นางสุกัญญา   ต่อทรัพย์สิน ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่  
9. นายสหรัฐ   มณีจันทร ์ ผู้อํานวยการกองนิติการ 

10. นางสุมณฑา   เสรีวัตตนะ ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน 
11. นางสาวนลินรัตน์  ปัจฉิมพัทธพงษ์ หัวหน้างานการประชุม กองกลาง 
12. นางสาวธณิดา  มหาสวัสด์ิ ผู้รักษาการแทนหัวหน้างานบริหารงานบุคคล  

  กองการเจ้าหน้าที่  
13. นางมุจลินท์  สังข์จุ้ย หัวหน้างานนิติการ 3 กองนิติการ 

ผู้ไม่มาประชุม 

1. ผศ.ดร.ปาเจรา    พัฒนถาบุตร รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร ์ ติดราชการ 
2. รศ.ดร.พิทักษ์ ศิริวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ติดราชการ 
3. ผศ.สยุมพร  กาษรสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม ติดราชการ 
4. ศ.ญาณวิทย์   กุญแจทอง  คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ ติดราชการ 
5. ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธ์ุ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ติดราชการ 
6. ผศ.ดร.สมพิศ   ขัตติยพิกุล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ติดราชการ 
7. อ.ดร.คุณัตว์   พิธพรชัยกุล ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน ติดราชการ 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 

เมื่อกรรมการครบเป็นองค์ประชุมแล้ว ประธานกล่าวเปิดประชุมและขอให้ที่ประชุมพิจารณา
เรื่องต่างๆ ดังน้ี 
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ระเบยีบวาระที่  1    เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี 1.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร           

ครั้งที่ 5/2561 เม่ือวันอังคารที่ 6 มีนาคม 2561 
 

สรุปเรื่อง 
 ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันอังคารที่ 6 มีนาคม 2561 
 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระที่ 1.2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร           

ครั้งที่ 5/2561 เม่ือวันอังคารที่ 6 มีนาคม 2561 (วาระลับ) 
 

สรุปเรื่อง 
 ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันอังคารที่ 6 มีนาคม 2561 (วาระลับ) 
 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบยีบวาระที่  2     เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
ระเบยีบวาระที่ 2.1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2.1.1 ขอเชิญรับเสด็จ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ 

วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการศิลปกรรม 
“หลากลาย หลายชีวิต” ใน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 

 
สรุปเรื่อง 

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จทรงเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการศิลปกรรม “หลากลาย หลายชีวิต” ใน 
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในวันที่ 29 มีนาคม 2561 
เวลา 14.00 น. ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ถนนราชดําเนินกลาง กรุงเทพมหานคร  
ซึ่งนิทรรศการคร้ังน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาทัศนศิลป์ โดยเป็นการสํารวจวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 1 และเป็นการนําเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์  

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ และขอเรียนเชิญผู้บริหารร่วมรับเสด็จ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว  

 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบยีบวาระที่ 2.2 รายงานการเงินมหาวิทยาลยัศิลปากร ประจําเดือนมกราคม 2561 
 
สรุปเรื่อง 

ด้วยมหาวิทยาลัยได้จัดทํารายงานผลด้านการเงินและบัญชีเพ่ือแสดงฐานะการเงินของทุก
แหล่งเงิน ประจําเดือนมกราคม 2561 เพ่ือประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทางด้านการเงิน ซึ่งสามารถนํา
ข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงสําหรับการตัดสินใจของฝ่ายบริหารได้ พร้อมนําเสนอ          
สภามหาวิทยาลัยศิลปากรเพ่ือรับทราบการบริหารจัดการทางการเงินตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
แบ่งเป็น 2 ส่วน  ดังน้ี 

1. รายงานระบบงบประมาณเปรียบเทียบเงินงบประมาณทุกแหล่งเงิน ซึ่งเป็นข้อมูลทาง
การเงินที่สามารถเรียกรายงานจากระบบ MIS ของมหาวิทยาลัยศิลปากร แบบ real time เพ่ือเป็นฐานข้อมูล
สําหรับการตัดสินใจหรือเพ่ือประโยชน์ในด้านต่างๆ โดยในเดือนมกราคม 2561 มหาวิทยาลัยศิลปากรมีรายรับ
และรายจ่าย ดังน้ี 

1.1 รวมทุกแหล่งเงิน 
- อนุมัติ 2,459,781,628.33 บาท 
- จ่ายจริง 1,310,057,645.57 บาท 
- คงเหลือ 1,149,723,982.76 บาท 

1.2 งบประมาณเงินแผ่นดิน 
- อนุมัติ 1,073,764,600.00 บาท 
- จ่ายจริง 832,368,813.78 บาท 
- คงเหลือ 241,395,786.22 บาท 

1.3 งบประมาณเงินรายได้ (โครงการปกติ) 
- อนุมัติ 970,123,405.68 บาท 
- จ่ายจริง 342,540,057.85 บาท 
- คงเหลือ 627,583,347.83 บาท 

1.4 งบประมาณเงินรายได้ (โครงการพิเศษ) 
- อนุมัติ 415,893,622.65 บาท 
- จ่ายจริง 135,148,773.94 บาท 
- คงเหลือ 280,744,848.71 บาท 

2. การวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงินมหาวิทยาลัยศิลปากร สําหรับงวด 4 เดือน สิ้นสุดวันที่ 
31 มกราคม 2561 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยการวิเคราะห์สภาพคล่องทางการเงินพบว่า อัตราส่วน
เงินทุนหมุนเวียน เท่ากับ 2.00 เท่า และอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว หลังหักลูกหน้ีนักศึกษา เท่ากับ 1.93 
เท่า แสดงให้เห็นว่า ความสามารถในการชําระหน้ีระยะสั้นหรือค่าใช้จ่ายที่ได้ก่อหน้ีผูกพันไว้สามารถชําระหน้ีได้
เพียงพอ 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 2.3 ประกาศสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง การจัดกิจกรรม
ต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษา 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ออกประกาศ เรื่อง การจัดกิจกรรม
ต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษา ฉบับลงวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2560 เพ่ือให้
สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการกํากับดูแลการจัดกิจกรรมให้มีลักษณะกิจกรรมที่สร้างสรรค์และ
ก่อให้เกิดภาพลักษณ์เชิงบวกแก่สาธารณชน น้ัน 

เพ่ือให้ประเพณีการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยและธํารงไว้ซึ่งปณิธานที่ดีงาม มีลักษณะกิจกรรมที่สร้างสรรค์และก่อให้เกิดภาพลักษณ์เชิงบวก
แก่สาธารณชน สกอ. ได้ขอความร่วมมือมายังมหาวิทยาลัยในการกํากับดูแลการจัดกิจกรรมอย่างเข้มงวด โดยมี
แนวทางตามประกาศ สกอ. ดังกล่าว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ ทั้งน้ี ประธานได้มอบหมายให้ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษากําหนด
แนวทางและวิธีการดําเนินกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยเพ่ือให้คณะวิชา
ดําเนินการ พร้อมทั้งมอบหมายให้คณะวิชาประชุมหารือเก่ียวกับแนวปฏิบัติ วิธีการ และช่วงระยะเวลาดําเนิน
กิจกรรมดังกล่าวในที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ โดยอาจกําหนดระยะเวลาการจัดกิจกรรมให้แล้วเสร็จ
ภายใน 1-2 สัปดาห์ หรืออาจพิจารณายกเลิกการดําเนินกิจกรรมดังกล่าว โดยสอบถามความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะจากนักศึกษาเพ่ือประกอบการพิจารณาด้วย (ตามมติที่ประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 5/2561 เมื่อ       
วันอังคารที่ 6 มีนาคม 2561) โดยมีแนวทางตามประกาศ สกอ. ดังกล่าว แล้วให้เสนอมหาวิทยาลัยภายในวันที่ 
5 เมษายน 2561 เพ่ือเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากรพิจารณากําหนดแนวทางและ
มาตรการกํากับดูแลการจัดกิจกรรมดังกล่าวของมหาวิทยาลัยต่อไป 
 
ระเบยีบวาระที่ 2.4 ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระดับคณะวิชา ระหว่างคณะวิทยาการจัดการ

กับสถาบนัต่างประเทศ 
 
สรุปเรื่อง 

ด้วยคณะวิทยาการจัดการได้จัดทําข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันต่างประเทศ 
โดยเป็นข้อตกลงระดับคณะวิชา ระดับของผู้ลงนามของทั้งสองฝ่าย คือ คณบดี ดังน้ี 

1. ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ Fo Guange University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) 
ซึ่งได้ลงนามแล้วเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560  

2. ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ School of Humanities, Guangxi Arts University 
สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งได้ลงนามแล้วเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 
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3. ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ College of Hospitality and Tourism 
Management, Sejong University สาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งได้ลงนามแล้วเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 จํานวน 
2 ฉบับ ดังน้ี 

- Memorandum of Understanding  
- Student Exchange Agreement  

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  
ระเบยีบวาระที่  4.1.2.1 วิทยาลัยนานาชาติขออนุมัติจ้างพนักงานมหาวิทยาลยั จํานวน 2 ราย 
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่ วิ ทยาลั ยนานาชาติ มี อั ตร า ว่ า งพนั ก ง านมหา วิทยาลั ย  ตํ าแหน่ งอาจาร ย์                  
ตําแหน่งเลขที่  1-3-26-221 เดิมเป็นอัตราของ นางสาวณัฐภาณี จริตไทย ซึ่งได้รับอนุญาตให้ลาออกในวันที่            
1 เมษายน 2561 และ ตําแหน่งนักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-26-541 เดิมเป็นอัตราของ 
นางสาวปาริฉัตร วิทโยดม ซึ่งได้รับอนุญาตให้ลาออกในวันที่ 1 ตุลาคม 2560 น้ัน  

เพ่ือให้การดําเนินงานภายในวิทยาลัยนานาชาติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย วิทยาลัยนานาชาติ
จึงประสงค์ขออนุมัติจ้างบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 2 ราย ดังน้ี 

1. 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 โดยขอยกเว้นเกณฑ์ผลคะแนนสอบ
ภาษาอังกฤษ เน่ืองจากได้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยของประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษในการส่ือสาร          
ตามมติ ก.บ.พ. ครั้งที่ 25/2558 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558 

2. นายตุลย์ โกยสมบัติโอฬาร วุฒิวารสารศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์          
ดํารงตําแหน่งนักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-26-541 อัตราเงินเดือน เดือนละ             
19,500 บาท สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ 
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พร้อมทั้งขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังน้ี 
คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน นายกฤต พสุภา 
1. คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ    ประธานกรรมการ 
2. รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ    กรรมการ 
3. รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติฝ่ายกิจการนักศึกษา  กรรมการ 
4. นางสาวโกลัญญา  สุขประสม    เลขานุการ 
คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน นายตุลย์ โกยสมบัติโอฬาร 
1. คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ    ประธานกรรมการ 
2. รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ    กรรมการ 
3. รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติฝ่ายกิจการนักศึกษา  กรรมการ 
4. นางสาวโกลัญญา  สุขประสม    กรรมการและเลขานุการ 

 โดยที่ประชุม ก .บ .ม . ครั้งที่ 24/2560 เมื ่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560 มีมติอนุมัติให้
เปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุกรอบอัตราว่าง เพื่อใช้ในการดําเนินการเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-3-26-221 สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ จาก
เง่ือนไขการบรรจุคุณวุฒิปริญญาเอก เป็นเ ง่ือนไขการบรรจุคุณวุฒิปริญญาโท ที่ กําลังศึกษาระดับ         
ปริญญาเอกและกําลังทําวิทยานิพนธ์ และที่ประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561              
มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุกรอบอัตราว่าง เพื่อใช้ในการดําเนินการเปิดรับสมัครคัดเลือก
บุคคลเ พื ่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่ง เลขที ่ 1-3-26-221 สังกัด         
วิทยาลัยนานาชาติ จากเง่ือนไขการบรรจุคุณวุฒิปริญญาเอก เป็นเง่ือนไขการบรรจุคุณวุฒิปริญญาโท 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมั ติให้จ้างบุคคล ทั้ง 2 ราย เ พ่ือบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ต้ังแต่วันที่  ก.บ.ม. อนุมัติ แต่ไม่ก่อนวันรายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน พร้อมทั้งอนุมัติให้แต่งต้ัง
คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าวตามรายช่ือที่วิทยาลัยนานาชาติเสนอ        
ทั้งน้ี การจ้างครั้งแรกให้จ้างเป็นพนักงานประจําสถานภาพทดลองงาน มีระยะเวลาการจ้าง 1 ปี ต้ังแต่วันที่
รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน 
 
ระเบยีบวาระท่ี  4.1.2.2 คณะดุริยางคศาสตร์ขออนุมัติจ้าง นายจีรัษติธร มุกดาเพชร เพื่อบรรจุเป็น

พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งนักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่คณะดุริยางคศาสตร์มีอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งนักบริหารงานทั่วไป

ปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-27-398 เดิมเป็นอัตราของ นายสิธิเดช สิริพรรณศรณ์ ได้สิ้นสุดสัญญาจ้างใน
วันที่ 30 กันยายน 2559 น้ัน  

คณะฯ ได้ดําเนินการตามขั้นตอนแล้ว ผู้ได้รับการคัดเลือกคือ นายจีรัษติธร มุกดาเพชร              
วุฒิครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์) เกียรตินิยมอันดับ 2 จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะฯ จึงประสงค์ขออนุมัติจ้าง นายจีรัษติธร มุกดาเพชร เพ่ือบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ดํารงตําแหน่งนักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-27-398  อัตราเงินเดือน          
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เดือนละ 19,500 บาท สังกัดคณะดุริยางคศาสตร์ พร้อมทั้งขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการ
ทดลองปฏิบัติงาน ดังน้ี 

1. คณบดีคณะดุริยางคศาสตร์    ประธานกรรมการ 
2. รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะดุริยางคศาสตร์  กรรมการ 
3. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะดุริยางคศาสตร์  กรรมการ 
4. รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ คณะดุริยางคศาสตร์  กรรมการ 
5. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ คณะดุริยางคศาสตร์ กรรมการ 
6. นางสาวลลวรรณ เปรมประเสริฐ    กรรมการ 
7. นางสาวรุ้งนภา ด้วงทอง    เลขานุการ 

 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จ้าง นายจีรัษติธร มุกดาเพชร เพ่ือบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ดํารงตําแหน่งนักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-27-398  อัตราเงินเดือน เดือนละ 
19,500 บาท สังกัดคณะดุริยางคศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ ก.บ.ม. อนุมัติ แต่ไม่ก่อนวันรายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน  พร้อม
ทั้งอนุมัติให้แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าวตามรายช่ือที่คณะฯ 
เสนอ ทั้งน้ี การจ้างคร้ังแรกให้จ้างเป็นพนักงานประจําสถานภาพทดลองงาน มีระยะเวลาการจ้าง 1 ปี ต้ังแต่
วันที่รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.2.3 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขออนุมัติจ้าง นางวรลักษณ์          

วงศ์โดยหวัง ศิริเจริญ เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ 
 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย           
ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-3-25-716 น้ัน  

คณะฯ ได้ดําเนินการตามข้ันตอนแล้ว ผู้ได้รับการคัดเลือกคือ นางวรลักษณ์ วงศ์โดยหวัง         
ศิริเจริญ วุฒิ Doctor of Technical Science จาก Asian Institute of Technology โดยมีผลการสอบ
คะแนนภาษาอังกฤษ IELTS 6.5 คะแนน (เป็นไปตามมติที่ประชุม ก.บ.พ. ครั้งที่ 25/2558 เมื่อวันที่                 
29 ธันวาคม 2558 กําหนดให้มีผลการสอบคะแนนภาษาอังกฤษ IELTS ไม่ตํ่ากว่า 5.5 คะแนน) คณะฯ จึง
ประสงค์ขออนุมัติจ้าง นางวรลักษณ์ วงศ์โดยหวัง ศิริเจริญ เพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ดํารงตําแหน่ง
อาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-3-25-716 อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท สังกัดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร พร้อมทั้งขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังน้ี 

1. คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ประธานกรรมการ 
2. อาจารย์นฤชร  สังขจันทร์    กรรมการ 
3. อาจารย์ถิรจิต  แสนพล    กรรมการ 
4. อาจารย์พอสิทธ์ิ  ชัยมณี    กรรมการ 
5. อาจารย์บรรหาร  แก้วลือ    กรรมการ 
6. นางสาววันเพ็ญ  แสงพูล    เลขานุการ 
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 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จ้าง นางวรลักษณ์ วงศ์โดยหวัง ศิริเจริญ เพ่ือบรรจุเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่  1-3-25-716 อัตราเงินเดือน เดือนละ           
31,500 บาท สังกัดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ต้ังแต่วันที่  ก.บ.ม. อนุมัติ แต่ไม่ก่อนวันรายงาน
ตัวเข้าปฏิบัติงาน พร้อมทั้งอนุมัติให้แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าว
ตามรายช่ือที่คณะฯ เสนอ ทั้งน้ี การจ้างครั้งแรกให้จ้างเป็นพนักงานประจําสถานภาพทดลองงานมีระยะเวลา
การจ้าง 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 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.5.1 ผลการพิจารณาเทียบผลงานทางวิชาการของนายสญชัย ลบแย้ม ให้ดํารง

ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 

สรุปเรื่อง 
ตามท่ี ที่ประชุม ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 

มีมติอนุมัติให้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จ้าง นายสญชัย ลบแย้ม บรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ดํารง
ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-22-1199 อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท สังกัดภาควิชาการ
ออกแบบและวางผังชุมชนเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ประกอบกับ 
นายสญชัย ลบแย้ม เคยดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ผังเมือง)             
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต้ังแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2554 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
จึงประสงค์ขออนุมัติตําแหน่งทางวิชาการให้ นายสญชัย ลบแย้ม  ดํารงตําแหน่งผู้ ช่วยศาสตราจารย์                 
ในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ผังเมือง) น้ัน 

เนื ่องจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ 9/2558 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558            
ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 และ 
ที่ประชุม ก.บ.พ. มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 มีมติเรื่องเง่ือนไขของ   
ผู้มีตําแหน่งทางวิชาการจากสถาบันอ่ืน โดยจะต้องให้คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการของ
มหาวิทยาลัยศิลปากรพิจารณาเทียบผลงานก่อน และเมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่า ผลงานมีลักษณะเทียบเท่ากับ
ตําแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยศิลปากร จึงจะสามารถใช้ตําแหน่งทางวิชาการน้ันๆ ได้  
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ในการน้ี คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการในการประชุมคร้ังที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 
12 มีนาคม 2561 ได้พิจารณาเทียบผลงานทางวิชาการของ นายสญชัย ลบแย้ม แล้ว โดยมอบหมายให้
กรรมการในคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการในสาขาวิชาที่เก่ียวข้องเป็นผู้พิจารณาผลงาน         
ทางวิชาการของผู้ที่มีตําแหน่งทางวิชาการจากสถาบันอื่น ซึ่งปรากฏจากผลการพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า 
ผลงานทางวิชาการของ นายสญชัย ลบแย้ม ได้มาตรฐานตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด จึงเห็นสมควรกําหนด
ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ผังเมือง) ให้แก่ นายสญชัย ลบแย้ม สังกัด
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรได้ 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้ นายสญชัย ลบแย้ม ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์         
ในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ผังเมือง )  สังกัดภาควิชาการออกแบบและวางผังชุมชนเมือง                 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ต้ังแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ซึ่งเป็นวันที่รายงานตัว          
เข้าปฏิบัติงานในสังกัดภาควิชาการออกแบบและวางผังชุมชนเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6 เรื่องอ่ืนๆ  
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.1 พนักงานมหาวิทยาลัยขออนุญาตลาหยุดราชการเพื่อไปปฏิบัติงานใน

องค์การระหว่างประเทศ 
  
สรุปเรื่อง 

ด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สําเนียงงาม พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดภาควิชา
ภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ ได้รับเชิญจากภาควิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยฮันกุ๊กภาษาและกิจการ
ต่างประเทศ ไปเป็นรองประธานคณะกรรมการโครงการปรับปรุงพจนานุกรมเกาหลี-ไทย และไทย-เกาหลี 
รวมท้ังเป็นอาจารย์สอนภาษาไทย ณ ภาควิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยฮันกุ๊กภาษาและกิจการต่างประเทศ       
ณ สาธารณรัฐเกาหลี มี กําหนด 1 ปี ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2562                  
ตามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรและมหาวิทยาลัยฮันกุ๊กภาษาและกิจการ
ต่างประเทศ โดยได้รับเงินเดือนหรือค่าตอบแทนจากมหาวิทยาลัยฮันกุ๊กภาษาและกิจการต่างประเทศ             
สาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งคณะอักษรศาสตร์พิจารณาแล้วเห็นควรสนับสนุนให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย 
สําเนียงงาม ไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศตามคําเชิญดังกล่าวข้างต้น  

เน่ืองจากมหาวิทยาลัยยังไม่มีระเบียบเก่ียวกับการอนุมัติให้พนักงานฯ ไปปฏิบัติงาน           
ตามโครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์ ณ ต่างประเทศ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุม ก.บ.ม. พิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
เฉพาะราย โดยใช้ระเบียบทบวงมหาวิทยาลัยว่าด้วยการให้ข้าราชการไปปฏิบัติงานตามโครงการแลกเปลี่ยน
อาจารย์ ณ ต่างประเทศ พ.ศ. 2527 โดยอนุโลม 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สําเนียงงาม พนักงาน
มหาวิทยาลัย ลาหยุดราชการเพ่ือไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ โดยใช้ระเบียบทบวงมหาวิทยาลัย 
ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปปฏิบัติงานตามโครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์ ณ ต่างประเทศ พ.ศ. 2527 โดยอนุโลม
ไปพลางก่อน 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.2 ขออนุมัติเปลี่ยนชื่อตําแหน่งตัดโอนตําแหน่งและอัตราเงินเดือนกรอบ        

อัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่คณะมัณฑนศิลป์มีกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งนักวิชาการศึกษา

ปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-04-24 สังกัดงานบริการการศึกษา สํานักงานคณบดี คณะมัณฑนศิลป์ น้ัน 
เพ่ือให้การบริหารจัดการภายในคณะมัณฑนศิลป์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะฯ จึง

ประสงค์ขออนุมัติตัดโอนตําแหน่งและอัตราเงินเดือนกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งเลขท่ี            
2-3-04-24 จาก ตําแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท สังกัดงานบริการ
การศึกษา สํานักงานคณบดี คณะมัณฑนศิลป์ เป็น ตําแหน่งนักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน  
เดือนละ 19,500 บาท ไปต้ังจ่ายในสังกัดงานคลังและพัสดุ สํานักงานคณบดี คณะมัณฑนศิลป์ 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้ตัดโอนตําแหน่งและอัตราเงินเดือนกรอบอัตราว่าง          
พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งเลขท่ี 2-3-04-24 จาก ตําแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน             
เดือนละ 19,500 บาท สังกัดงานบริการการศึกษา สํานักงานคณบดี คณะมัณฑนศิลป์ เป็น ตําแหน่ง               
นักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท ไปต้ังจ่ายในสังกัดงานคลังและพัสดุ 
สํานักงานคณบดี คณะมัณฑนศิลป์ 
 
ระเบยีบวาระที่  4.2 แผนและการติดตามผลการดําเนินงานตามแผน 
 ไม่ม ี
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ระเบียบวาระที่  4.3 ข้อบังคับ / ระเบียบ / ประกาศ 
ระเบียบวาระท่ี  4.3.1 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดตําแหน่ง มาตรฐาน

กําหนดตําแหน่ง ชื่อตําแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งของพนักงาน
มหาวิทยาลัย (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดตําแหน่ง 
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง ชื่อตําแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งของ
พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายวิชาการ สังกัดโรงเรียน
สาธิต (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยกองทุนพัฒนา
มหาวิทยาลัยศิลปากรและการบริหารกองทุน พ.ศ. .... และ (ร่าง) ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยกองทุนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
พ.ศ. .... 

 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการจัดทําข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศด้านการบริหาร        
ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561 ได้ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับและประกาศด้านการบริหาร 
โดยมีข้อเสนอแนะให้ปรับแก้ไข (ร่าง) ข้อบังคับและประกาศ จํานวน 4 ฉบับ ดังน้ี 

1. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดตําแหน่ง มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง  
ช่ือตําแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย  

2. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดตําแหน่ง มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง  
ช่ือตําแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายวิชาการ 
สังกัดโรงเรียนสาธิต 

3. (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากรและ       
การบริหารกองทุน พ.ศ. ....  

4. (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยกองทุนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
พ.ศ. .... 

ในการน้ี กองนิติการจึงเสนอที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับและประกาศดังกล่าว โดยได้
ดําเนินการปรับแก้ไขตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการจัดทําข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศด้านการบริหารแล้ว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังน้ี 

1. ให้ปรับแก้ไขบทเฉพาะกาลในหน้า 4 ของ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง 
กําหนดตําแหน่ง มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง ช่ือตําแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งของพนักงาน
มหาวิทยาลัย ดังน้ี 

- ข้อ 12 บรรทัด 3 ให้ตัดข้อความ “...ให้คงช่ือตําแหน่งและระดับตําแหน่งเดิมไว้ หรือ...” 
ออก 

- ข้อ 13 ให้ระบุตําแหน่งผู้ช่วยผู้อํานวยการกอง ผู้ช่วยเลขานุการคณะหรือผู้ช่วยหัวหน้า
หน่วยงานภายในที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่ากอง เป็นตําแหน่งเฉพาะตัวบุคคล (โดยไม่กําหนดวาระ
การดํารงตําแหน่งสําหรับตําแหน่งดังกล่าว) และให้ตัดข้อความต่อไปน้ีใน 2 บรรทัดสุดท้ายออก “และ ก.บ.ม. 
อาจให้ยุบกรอบตําแหน่งดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม”  
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ทั้งน้ี เห็นชอบให้แต่งต้ังคณะกรรมการเพ่ือพิจารณากลั่นกรองมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ของพนักงานมหาวิทยาลัย โดยประกอบด้วย 

1) รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ประธานกรรมการ 
2) ผู้แทนสภาคณาจารย์และพนักงาน จํานวน 1 คน กรรมการ 
3) ผู้อํานวยการสํานักหอสมุดกลาง กรรมการ 
 ผู้แทน ก.บ.ม. 
4) อ.ดร.นิรุทธ์ วัฒโนภาส  กรรมการ 
 ผู้แทน ก.บ.ม. 
5) นายกฤษดา  ไพรวรรณ์ กรรมการ 
 ผู้แทน ก.บ.ม. 
6) นางกาญจนา  สุคนธมณี กรรมการ 
 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
7) ผู้แทนสายสนับสนุนจากคณะวิชา/ส่วนงาน กรรมการ 
8) ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี กรรมการ 
9) ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่ กรรมการและเลขานุการ 
โดยมอบหมายให้ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดีพิจารณาเสนอรายช่ือในส่วนของผู้แทน

สายสนับสนุนตาม 7) ตามจํานวนที่เห็นสมควร และให้นําเสนออธิการบดีลงนามในคําสั่งแต่งต้ังต่อไป 
อน่ึง ที่ประชุมได้มอบหมายให้กองการเจ้าหน้าที่เวียนให้คณะวิชา/หน่วยงานพิจารณา

รายละเอียดมาตรฐานกําหนดตําแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย เพ่ือรับฟังความคิดเห็นจากบุคลากร 
และให้นําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากรพิจารณาอีกครั้ง  

ก่อนนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใช้ต่อไป 
2. ให้ความเห็นชอบในหลักการของ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนด

ตําแหน่ง มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง ช่ือตําแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย 
ประเภทพนักงานประจํา สายวิชาการ สังกัดโรงเรียนสาธิต โดยให้ชะลอการดําเนินการในขั้นตอนต่อไปไว้ก่อน 
จนกว่าการปรับโครงสร้างโรงเรียนสาธิตจะแล้วเสร็จ  

3. ให้ความเห็นชอบในหลักการของ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยกองทุน
พัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากรและการบริหารกองทุน พ.ศ. .... โดยให้ตัดข้อ 4 (7) ของ (ร่าง) ข้อบังคับออก
ทั้งหมด ก่อนนําเสนอคณะกรรมการพิจารณานโยบายและการบริหารเพ่ือการปรับเปลี่ยนสถานะของ
มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 

4. ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยกองทุนพัฒนานักศึกษา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. .... และให้นําเสนอคณะกรรมการพิจารณานโยบายและการบริหารเพ่ือการ
ปรับเปล่ียนสถานะของมหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
ต่อไป ทั้งน้ี ที่ประชุมขอให้เพ่ิมวัตถุประสงค์กองทุนเพ่ือเป็นทุนการศึกษาหรือทุนช่วยเหลือนักศึกษาด้วย 
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ระเบียบวาระท่ี  4.4 โครงสร้างส่วนงานและหน่วยงานภายใน 
 ไม่ม ี
   
ระเบยีบวาระที่  4.5 การบริหารการเงินและทรพัย์สิน 
ระเบยีบวาระที่  4.5.1 บัณฑิตวิทยาลัยขอยกเว้นคา่ธรรมเนียมการศึกษาให้แก่นักศึกษาพิเศษ  

ระดับบณัฑิตศึกษา 
 
สรุปเรื่อง 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ข้อ 4.7.3 ได้กําหนดว่า ในกรณีที่มหาวิทยาลัยมีข้อตกลงให้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกัน
กับมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยอาจยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาทั้งหมด
หรือบางส่วนแก่นักศึกษาที่มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาต่างประเทศได้ส่งตัวมา ทั้งน้ี ให้อยู่ในดุลพินิจ
ของอธิการบดี น้ัน 

ในการน้ี บัณฑิตวิทยาลัยจึงประสงค์ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาให้แก่นักศึกษาพิเศษ 
ระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 3 ราย ดังน้ี 

1. คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ ขอยกเว้นให้แก่นักศึกษาพิเศษจาก Fine 
Arts School of Paris จํานวน 1 ราย คือ Miss Perrine Geliot ของโครงการแลกเปลี่ยนไทย-ฝรั่งเศส ตาม
ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถานทูตฝรั่งเศสประจําประเทศไทย โดยฝ่ายส่งเสริมวัฒนธรรมและ
สถาบัน ECOLE NATIONALE SUPERIEURE (ENSBA) สาธารณรัฐฝรั่งเศส ซึ่งลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาปลาย 
ปีการศึกษา 2560 โดยไม่นับหน่วยกิต (Au) ในรายวิชา 200 402 การทดลองสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ 2 
จํานวน 2 หน่วยกิต ทั้งน้ี ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะจิตรกรรม ประติมากรรม
และภาพพิมพ์ ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560 

2. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ขอยกเว้นให้แก่นักศึกษาพิเศษจาก Osaka City University 
จํานวน 1 ราย คือ Miss Makiko Nakagawa ตามความตกลงร่วมมือทางวิชาการระหว่างภาควิชาการ
ออกแบบชุมชนเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กับ Urban Planning and Design Division, Department 
of Urban Engineering, Graduate School of Engineering, Osaka City University ซึ่งลงทะเบียนเรียน
เป็นเวลา 1 เดือน ต้ังแต่วันที่ 1-30 เมษายน 2561 ในสาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมือง โดยไม่นับหน่วยกิต 
(Au) ในรายวิชา 264 417 ปฏิบัติการออกแบบชุมชนเมือง 1 จํานวน 4 หน่วยกิต 

3. คณะมัณฑนศิลป์ ขอยกเว้นให้แก่นักศึกษาพิเศษจาก Estonian Academy of Arts 
สาธารณรัฐเอสโตเนีย จํานวน 1 ราย คือ Mr.Andreas Lichfeld ตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ 
Estonian Academy of Arts สาธารณรัฐเอสโตเนีย ซึ่งลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560
ในสาขาวิชาออกแบบเครื่องประดับ โดยวัดผลเป็นค่าระดับ จํานวน 2 รายวิชา คือ รายวิชา 366 513 ปรัชญา
การประดับตกแต่งแบบไทย จํานวน 4 หน่วยกิต และรายวิชา 366 523 เครื่องประดับท้องถิ่นและประเพณี
นิยม จํานวน 3 หน่วยกิต 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาให้แก่
นักศึกษาพิเศษ ระดับบัณฑิตศึกษา ตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยหรือสถาบัน        
การศึกษาต่างประเทศ ในข้อ 1 - ข้อ 3 จํานวน 3 ราย ตามความในข้อ 4.7.3 ของประกาศมหาวิทยาลัย
ศิลปากร เรื่อง กําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยเสนอ 
  
ระเบียบวาระท่ี  4.5.2 แนวทางการปันส่วนค่าใช้จ่ายโปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกผลงาน         

ทางวิชาการ Turnitin 
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรได้ดําเนินการบอกรับสมาชิกโปรแกรมตรวจสอบการคัดลอก
ผลงานทางวิชาการ Turnitin กับบริษัท Promotion & Service Co., LTD. โดยมีระยะเวลาตามสัญญา 1 ปี 
ต้ังแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 690,000 บาท จากงบประมาณท่ี
สถาบันวิจัยและพัฒนาได้รับการจัดสรรประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และได้มอบหมายให้สถาบันวิจัยและ
พัฒนาเป็นผู้ประสานงานร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย น้ัน 

บัดน้ี ใกล้สิ้นสุดระยะเวลาการอนุญาตใช้โปรแกรมดังกล่าว และเพ่ือให้เกิดความต่อเน่ืองใน
การใช้งานระบบฐานข้อมูล สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงได้เสนอที่ประชุมพิจารณาแนวทางการปันส่วนค่าใช้จ่าย
โปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ Turnitin ตามที่บริษัทได้เสนอราคา จํานวนเงินทั้งสิ้น 
738,300 บาท (เจ็ดแสนสามหมื่นแปดพันสามร้อยบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดดังน้ี  

1. Subscription period : Annual Year subscription (1 August 2018 - 31 July 2019) 
2. Product by Turnitin 
3. FTEs base on 2,000 students and 200 instructor 
4. Foreign Hosted Server 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้สํานักหอสมุดกลางรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ดังน้ี 

1. โปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ Turnitin สําหรับระยะเวลาตามสัญญา 
1 ปี ต้ังแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 - 31 กรกฎาคม 2562 จํานวนเงินทั้งสิ้น 738,300 บาท (เจ็ดแสนสามหมื่น
แปดพันสามร้อยบาทถ้วน) ทั้งน้ี ขอให้สํานักหอสมุดกลางพิจารณาแนวทางการปันส่วนค่าใช้จ่ายของโปรแกรม
ดังกล่าวเพ่ือให้คณะวิชา/หน่วยงานสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดําเนินการสําหรับการต่อสัญญาในครั้งถัดไป 

2. ฐานข้อมูลวิจัย Scopus เป็นจํานวนเงินโดยประมาณ 1,150,000 บาท (หน่ึงล้านหน่ึงแสน
ห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยบริษัทจะได้เสนอราคาในภายหลัง 
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ระเบียบวาระที่  4.6 เรื่องอ่ืนๆ ตามท่ีอธิการบดีปรึกษา 
ระเบียบวาระท่ี  4.6.1 รายงานผลความก้าวหน้าของการเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ ครั้งที่ 2 ของ                

รองศาสตราจารย์ประภากร สุคนธมณี คณะมัณฑนศิลป์ 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่มหาวิทยาลัยอนุมัติให้รองศาสตราจารย์ประภากร สุคนธมณี คณะมัณฑนศิลป์ ไป

ปฏิบัติงานเพ่ือเขียนตําราทางวิชาการในโครงการเขียนหนังสือด้านสิ่งทอ การทอผ้า และสร้างสรรค์ผลงาน
ศิลปะสิ่งทอ โดยมีกําหนดระยะเวลา 1 ปี ต้ังแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2561 น้ัน   

ในการน้ี รองศาสตราจารย์ประภากร สุคนธมณี ได้ส่งรายงานผลความก้าวหน้าของการไป
ปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ ครั้งที่ 2 ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
มัณฑนศิลป์ ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561   

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบรายงานผลความก้าวหน้าของการเพ่ิมพูน
ความรู้ทางวิชาการ ครั้งที่ 2 ของรองศาสตราจารย์ประภากร สุคนธมณี คณะมัณฑนศิลป์ 
 
ระเบยีบวาระที่  4.6.2 การแต่งต้ังคณะกรรมการอํานวยการจัดงานวันศลิป์ พีระศรี ประจําปี พ.ศ. 2561 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรได้กําหนดให้มีการจัดงานวันศิลป์ พีระศรี ในวันที่ 15 กันยายน 
เป็นประจําทุกปี โดยต้ังแต่ปี พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยได้กําหนดจัดงาน ณ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 
และวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เน่ืองจากมหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างการปรับปรุงพ้ืนที่วังท่าพระ น้ัน  

เพ่ือให้การจัดงานวันศิลป์ พีระศรี ประจําปี พ.ศ. 2561 ซึ่งตรงกับวันเสาร์ที่ 15 กันยายน 
2561 ดําเนินไปด้วยความเรียบร้อย กองกลางจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการอํานวยการจัด
งานวันศิลป์ พีระศรี ประจําปี พ.ศ. 2561   

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) คําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง แต่งต้ัง
คณะกรรมการอํานวยการจัดงานวันศิลป์ พีระศรี ประจําปี พ.ศ. 2561 และให้นําเสนออธิการบดีลงนามในคําสั่ง
แต่งต้ังต่อไป 
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ระเบียบวาระที่  4.6.3 การแต่งต้ังคณะกรรมการกองทุน 50 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

สรุปเรื่อง 
ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 383/2559 ลงวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2559 แต่งต้ัง

คณะกรรมการกองทุน 50 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีวาระการดํารงตําแหน่ง 2 ปี ต้ังแต่วันที่ 13 
พฤษภาคม 2559 น้ัน  

เน่ืองจากคณะกรรมการชุดดังกล่าวจะครบวาระการปฏิบัติหน้าที่ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2561 
ดังน้ัน เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและต่อเน่ือง กองกลางจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งต้ัง
คณะกรรมการกองทุน 50 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร (ชุดใหม่) ตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยกองทุน 
50 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2537 ข้อ 6 กําหนดให้มีคณะกรรมการข้ึนคณะหน่ึง โดยให้มีหน้าที่พิจารณา
ดําเนินการเพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน รวมท้ังการจัดสรรการใช้เงินกองทุนดังกล่าวให้เป็นไป
ตามระเบียบ ประกอบด้วย  

1. อธิการบดี   ประธานกรรมการ  
2. บุคคลซึ่งที่ประชุม ก.บ.ม. เห็นสมควร จํานวนไม่น้อยกว่า 4 คน  กรรมการ 
3. รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย   กรรมการและเลขานุการ  
4. ผู้อํานวยการกองคลัง   เหรัญญิก  
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้แต่งต้ังคณะกรรมการกองทุน 50 ปี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร (ชุดใหม่) โดยประกอบด้วยผู้ดํารงตําแหน่งและมีรายช่ือต่อไปน้ี 

1. อธิการบดี   ประธานกรรมการ  
2. อาจารย์ ดร.ธนาทร  เจียรกุล  กรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา  นิพัทธ์สุขกิจ  กรรมการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรงค์  ฉิมพาลี  กรรมการ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักด์ิ  ชาตินํ้าเพ็ชร  กรรมการ 
6. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร   กรรมการและเลขานุการ  
7. ผู้อํานวยการกองคลัง   เหรัญญิก  
และให้นําเสนออธิการบดีลงนามในคําสั่งแต่งต้ังต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี  4.6.4 (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ 

National Kaohsiung Normal University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) 
 
สรุปเรื่อง 

ด้วยคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ประสงค์จะทําข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการกับ National Kaohsiung Normal University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือด้าน
การแลกเปล่ียนบุคลากรและนักศึกษา การวิจัย การจัดประชุมสัมมนาวิชาการ และการจัดนิทรรศการ ซึ่งเป็น
ความร่วมมือทางวัฒนธรรมระดับนานาชาติในสาขาศิลปะและการออกแบบ ข้อตกลงดังกล่าวเป็นข้อตกลง
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ระดับมหาวิทยาลัย ระดับของผู้ลงนามของทั้งสองฝ่าย คือ อธิการบดี ข้อตกลงมีระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันลงนาม 
โดยคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ได้เสนอเอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณา ดังน้ี 

1. แบบเสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาการจัดทําข้อตกลงความร่วมมือกับต่างประเทศ 
(MOU และ MOA)  

2. แผนการดําเนินตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการฯ 
3. (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือ (General Agreement of Academic Co-relation) ฉบับ

ภาษาอังกฤษ และฉบับแปลเป็นภาษาไทย โดยมีผู้รับรองการแปล 
4. ประวัติของ National Kaohsiung Normal University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) 
ทั้งน้ี เน่ืองจากข้อตกลงดังกล่าวเป็นข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ 

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

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ National Kaohsiung Normal University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) และให้
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
ระเบยีบวาระที่  4.6.5 การแต่งต้ังกรรมการประจําคณะโบราณคดี ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

แทนตําแหน่งที่ว่าง 
 
สรุปเรื่อง 

ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 153/2560 ลงวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2560 แต่งต้ัง
คณะกรรมการประจําคณะโบราณคดี โดยแต่งต้ังผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา นันทศิลป์ เป็นกรรมการ
ประจําคณะโบราณคดี ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก โดยมีวาระการดํารงตําแหน่ง 2 ปี ต้ังแต่วันที่ 25 
มกราคม 2560 เป็นต้นไป น้ัน  

เน่ืองจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา นันทศิลป์ ได้รับอนุญาตให้ลาออกจากตําแหน่ง 
กรรมการประจําคณะโบราณคดี ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้ังแต่วันที่ 25 มกราคม 2561 จึงทําให้
กรรมการประจําคณะโบราณคดี ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ว่างลง และเพ่ือให้เป็นไปตามประกาศ ก.บ.ม. 
มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การสรรหากรรมการประจําคณะประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก พ.ศ. 2559 ข้อ 6 
วรรคสอง กําหนดให้ในกรณีที่กรรมการประจําคณะประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกว่างลงหรือพ้นจากตําแหน่ง
ก่อนครบวาระ และคณะกรรมการประจําคณะพิจารณาเห็นสมควรให้คงจํานวนกรรมการดังกล่าวไว้ ให้มีการ
สรรหากรรมการประจําคณะประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกแทนตําแหน่งที่ว่างลงภายในหกสิบวันนับแต่วันที่
ตําแหน่งน้ันว่างลง โดยให้ผู้น้ันอยู่ในตําแหน่งเพียงเท่ากับวาระท่ีเหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน เว้นแต่วาระการดํารง
ตําแหน่งเหลืออยู่น้อยกว่าเก้าสิบวัน จะไม่ดําเนินการให้มีผู้ดํารงตําแหน่งแทนก็ได้ ดังน้ัน คณะกรรมการสรรหา
กรรมการประจําคณะโบราณคดี ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก แทนตําแหน่งที่ว่างลง จึงได้ดําเนินการตาม
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ขั้นตอนและวิธีการสรรหากรรมการประจําคณะประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ปรากฏว่า นางประพิศ พงศ์มาศ 
เป็นผู้สมควรดํารงตําแหน่งกรรมการประจําคณะโบราณคดี ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก แทนตําแหน่งที่ว่าง 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้แต่งต้ัง นางประพิศ พงศ์มาศ เป็นกรรมการประจํา
คณะโบราณคดี ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก แทนตําแหน่งที่ว่าง ตามที่กองการเจ้าหน้าที่เสนอ และให้
นําเสนออธิการบดีลงนามในคําสั่งแต่งต้ังต่อไป 
 
ระเบยีบวาระที่  4.6.6 การแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารเงินกองทุนสวัสดิการทางวิชาการ 
 
สรุปเรื่อง 

ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 510/2559 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 แต่งต้ัง
คณะกรรมการบริหารเงินกองทุนสวัสดิการทางวิชาการ โดยมีวาระการดํารงตําแหน่ง 2 ปี ต้ังแต่วันที่ 29 
พฤษภาคม 2559 น้ัน  

เน่ืองจากคณะกรรมการชุดดังกล่าวจะครบวาระการปฏิบัติหน้าที่ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 
ดังน้ัน เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและต่อเน่ือง กองกลางจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งต้ัง
คณะกรรมการบริหารเงินกองทุนสวัสดิการทางวิชาการ (ชุดใหม่) ตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการกู้ยืมเงินกองทุนสวัสดิการทางวิชาการ พ.ศ. 2547 ข้อ 9 กําหนดให้คณะกรรมการบริหาร
เงินกองทุนสวัสดิการทางวิชาการ ประกอบด้วย   

1. รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย ประธานกรรมการ  
2. กรรมการที่อธิการบดีแต่งต้ัง ซึ่งได้มาโดย กรรมการ 

การเสนอจากที่ประชุม ก.บ.ม. จํานวนไม่เกิน 7 คน    
3. ผู้อํานวยการกองคลัง กรรมการและเลขานุการ  
4. ข้าราชการ หรือพนักงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

จํานวน 1-2 คน 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารเงินกองทุนสวัสดิการทาง
วิชาการ (ชุดใหม่) โดยประกอบด้วยผู้ดํารงตําแหน่งและมีรายช่ือดังต่อไปน้ี 

1. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ประธานกรรมการ 
2. ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน หรือผู้แทน กรรมการ 
3. ผู้อํานวยการกองกลาง กรรมการ 
4. ผู้อํานวยการกองงานวิทยาเขต กรรมการ 
5. เลขานุการสํานักหอสมุดกลาง กรรมการ 
6. ผู้อํานวยการสํานักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี กรรมการ  
7. ผู้อํานวยการกองนิติการ กรรมการ 
8. ผู้อํานวยการกองคลัง กรรมการและเลขานุการ 
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9. นางสาวชุติมา  คาวิน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
10. นายคมกริช  โรจน์อนวัช กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
และให้นําเสนออธิการบดีลงนามในคําสั่งแต่งต้ังต่อไป 

 
ระเบยีบวาระที่  4.6.7 การแต่งต้ังคณะกรรมการกองทุนสนับสนนุการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์  

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ พ.ศ. 2561 ซึ่งมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ 25 มกราคม 2561 โดยข้อ 7 กําหนดให้
การบริหารกองทุนมีคณะกรรมการกองทุน ประกอบด้วย  

1. อธิการบดี เป็นประธานกรรมการ 
2. รองอธิการบดีซึ่งรับผิดชอบการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ เป็นกรรมการ 
3. คณบดี เป็นกรรมการ 
4. รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย เป็นกรรมการและเลขานุการ น้ัน 
ในการน้ี เพ่ือให้การบริหารกองทุนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามข้อบังคับดังกล่าว 

มหาวิทยาลัยจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการ
สร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ดังน้ี 

1. อธิการบดี ประธานกรรมการ 
2. รองอธิการบดีซึ่งรับผิดชอบการวิจัย  กรรมการ 
 นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ 
3. คณบดี กรรมการ 
4. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กรรมการและเลขานุการ 
5. ผู้อํานวยการกองกลาง ผู้ช่วยเลขานุการ 
6. ผู้อํานวยการกองคลัง ผู้ช่วยเลขานุการ 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้แต่งต้ังคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยประกอบด้วยผู้ดํารงตําแหน่งดังต่อไปน้ี 

1. อธิการบดี ประธานกรรมการ 
2. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย กรรมการ 
3. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ 
4. คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ กรรมการ 
5. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กรรมการ 
6. คณบดีคณะโบราณคดี กรรมการ 
7. คณบดีคณะมัณฑนศิลป์ กรรมการ 
8. คณบดีคณะอักษรศาสตร์ กรรมการ 
9. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กรรมการ 
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10. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 
11. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กรรมการ 
12. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 
13. คณบดีคณะดุริยางคศาสตร์ กรรมการ 
14. คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการ 
15. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
16. คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ 
17. คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ กรรมการ 
18. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กรรมการและเลขานุการ 
19. ผู้อํานวยการกองกลาง ผู้ช่วยเลขานุการ 
20. ผู้อํานวยการกองคลัง ผู้ช่วยเลขานุการ 
และให้นําเสนออธิการบดีลงนามในคําสั่งแต่งต้ังต่อไป 

 
ระเบยีบวาระที่  5 เรื่องอ่ืนๆ 
ระเบียบวาระท่ี  5.1   แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ้างเพื่อการวิจัยและพัฒนา หรือการ

ให้บริการทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา หรือการจ้างที่ปรึกษา ตาม
พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
มาตรา 7 (3) 

 
สรุปเรื่อง 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่พระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 7 (3) บัญญัติมิให้ใช้บังคับกับการจัดซื้อจัดจ้างเพ่ือ
การวิจัยและพัฒนา หรือการให้บริการทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา หรือการจ้างที่ปรึกษา ที่ไม่สามารถ
ดําเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 น้ัน 

ในการน้ี กรมบัญชีกลาง ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ ได้จัดประชุมช้ีแจงเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561 เพ่ือให้การดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
เพ่ือการวิจัยและพัฒนา หรือการให้บริการทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ 
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 7 (3) มีความชัดเจนและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ซึ่ง
สรุปประเด็นได้ดังน้ี 

1. กรณีที่มิต้องดําเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 ได้แก่  

- นักวิจัยได้รับทุนอุดหนุนวิจัยและพัฒนาจากหน่วยงานผู้ให้ทุนโดยตรง หรือผ่าน
หน่วยงานต้นสังกัดโดยมีความประสงค์ให้นักวิจัยโดยตรง การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพ่ือใช้ในการวิจัยและพัฒนา
ดังกล่าว มิใช่กรณีที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้จัดซื้อจัดจ้าง  

- การวิจัยและพัฒนาที่ใช้งบประมาณเงินแผ่นดิน (เงินอุดหนุนทั่วไป) หรืองบประมาณ
เงินรายได้/เงินกองทุนของมหาวิทยาลัย เน่ืองจากมหาวิทยาลัยนําเงินไปให้นักวิจัยทําต่อ จึงไม่ถือเป็นการจัดซื้อ
จัดจ้าง 

- การให้บริการทางวิชาการมีขั้นตอนภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นการให้คนทํางาน 
- งานบริการทางวิชาการที่เป็นเงินหมวดอ่ืนๆ ซึ่งมหาวิทยาลัยนําไปให้คนทําต่อ  
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ทั้งน้ี หากสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจและต้ังข้อสังเกต ขอให้มหาวิทยาลัยทํา
หนังสือไปยังกรมบัญชีกลางเพ่ือช้ีแจง ซึ่งกรมบัญชีกลางจะมีหนังสือเวียนเพ่ือขยายความและยกตัวอย่างอีกคร้ัง 

2. กรณีที่ต้องดําเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 ได้แก่ 

- หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ทําการวิจัยเองหรือรับจ้างทําการวิจัย หรือเป็นผู้ให้บริการทาง
วิชาการ ซึ่งต้องมีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพ่ือนํามาใช้ในการวิจัยและพัฒนา หรือเพ่ือการให้บริการทางวิชาการ 
เป็นกรณีที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  

ทั้งน้ี มหาวิทยาลัยต้องกําหนดมาเพ่ือให้คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐจัดทําเป็นประกาศยกเว้น โดยกรมบัญชีกลางจะยกร่างประกาศให้มหาวิทยาลัยพิจารณา
ต่อไป 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 
ระเบยีบวาระที่  5.2   ขอเชญิรบัเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี และร่วม

ทําบญุเนื่องในงานวันนรศิ ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
สรุปเรื่อง 

ผู้อํานวยการหอศิลป์ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่มหาวิทยาลัยร่วมกับพระทายาทใน
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ และมูลนิธินริศรานุวัดติวงศ์ กําหนดจัด “งาน
วันนริศ ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร” ในวันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ โดย
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินทรงเป็นประธาน น้ัน 

ในการน้ี มหาวิทยาลัยได้มีการประชุมเตรียมงานร่วมกับพระทายาทในสมเด็จพระเจ้า -    
บรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ และมูลนิธินริศรานุวัดติวงศ์ เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561 โดย
ในปีน้ีมูลนิธินริศรานุวัดติวงศ์จะนําพระอัฐิสมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ เข้ามาให้ทําบุญด้วย 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ และขอเรียนเชิญผู้บริหารรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี และร่วมทําบุญพระอัฐิสมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ในงานวันนริศ ณ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ตามวันและสถานที่ดังกล่าว  
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ  
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เลิกประชุมเวลา 11.40 น. 
 
 
 

(นางสาวกันย์พินันท์  สิริปัญญาธร) 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 
 

(นางสาวสิริวัลลิ์  พฤกษาอุดมชัย) 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 
 

(นางสาวเอมอร  ชีราวุฒธิพันธ์) 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 
รายงานการประชุมฉบับน้ี 
ได้รับรองโดยไม่มีการแก้ไข 
 


