
รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ครั้งท่ี 8/2561 

วันอังคารท่ี 24 เมษายน 2561 
ณ  ห้องประชุมสํานักงานอธิการบดี  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 

…………….……………….. 

ผู้มาประชุม 

1. ผศ.ดร.วันชัย สุทธะนันท ์ อธิการบดี ประธานกรรมการ 
2. ผศ.ดร.เชาวรีย์ อรรถลังรอง รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการ 
3. ผศ.ดร.ปาเจรา    พัฒนถาบุตร รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร ์ กรรมการ 
4. ศ.ดร.พรศักด์ิ  ศรีอมรศักด์ิ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย กรรมการ 
5. รศ.ดร.พิทักษ์ ศิริวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กรรมการ 
6. ผศ.สยุมพร  กาษรสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม กรรมการ 
7. รศ.ดร.อวยพร อภิรักษ์อร่ามวง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ กรรมการ 

  รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
8. รศ.ดร.ปานใจ   ธารทัศนวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ 
9. ศ.ญาณวิทย์   กุญแจทอง  คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ กรรมการ 

10. รศ.ดร.ชัยสิทธ์ิ  ด่านกิตติกุล คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กรรมการ 
11. ผศ.ชวลิต ขาวเขียว คณบดีคณะโบราณคดี กรรมการ 
12. อ.ดร.ธนาทร  เจียรกุล คณบดีคณะมณัฑนศิลป์ กรรมการ 
13. ผศ.ดร.วรางคณา นิพัทธ์สุขกิจ คณบดีคณะอักษรศาสตร ์ กรรมการ 
14. อ.เอกชัย ภูมิระรื่น ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ กรรมการ 

  รักษาการแทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
15. ผศ.ดร.นรงค์  ฉิมพาล ี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 
16. รศ.ดร.ธนะเศรษฐ ์ ง้าวหิรัญพัฒน์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กรรมการ 
17. ผศ.ดร.นิติพงศ์ โสภณพงศ์พิพัฒน์ ผู้รักษาการแทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ 

  และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
18. อ.ดําริห์   บรรณวิทยกิจ คณบดีคณะดุริยางคศาสตร์ กรรมการ 
19. ผศ.ดร.พีรพัฒน์ ยางกลาง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
20. ผศ.สมศักด์ิ ชาตินํ้าเพ็ชร คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ 
21. อ.จอมภัค  คลังระหัด รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ กรรมการ 

  รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 
22. อ.ดร.โสภณ ผู้มีจรรยา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย กรรมการ 

 ผู้รักษาการแทนผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
23. ผศ.ดร.ศักดิพันธ์ ตันวิมลรัตน์ ผู้อํานวยการสํานักหอสมุดกลาง กรรมการ 
24. ผศ.ฉัตรชัย  เผ่าทองจีน ผู้อํานวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ กรรมการ 
25. อ.ดร.คุณัตว์   พิธพรชัยกุล ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน กรรมการ 
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26. ผศ.ดร.ดิเรกฤทธ์ิ  บัวเวช ผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ กรรมการ 
27. อ.ดร.นิรุทธ์  วัฒโนภาส ผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ กรรมการ 
28. นายกฤษดา   ไพรวรรณ์ ผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน กรรมการ 
29. อ.ปัญจพล   เหล่าพูนพัฒน์  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กรรมการและเลขานุการ 
30. นางสาวอัปสร กิจเจริญค้า ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้มาประชุมผา่นระบบ VDO-Conference 
1. อ.ดร.ภวพล คงชุม คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการ 

ผู้เขา้ร่วมประชุม 
1. ผศ.ดร.กําไลทิพย์  ปัตตะพงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 
2. อ.นภดล  วิรุฬห์ชาตะพันธ์ ผู้ช่วยอธิการบดี วังท่าพระ 
3. อ.ปวริส มินา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
4. อ.ดร.สุภาพ  เกิดแสง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 
5. ผศ.ดร.อนิรุทธ์  สติมั่น ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
6. นางสุกัญญา   ต่อทรัพย์สิน ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่  
7. นายสหรัฐ   มณีจันทร ์ ผู้อํานวยการกองนิติการ 
8. นางสุมณฑา   เสรีวัตตนะ ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน 
9. นางสาวนลินรัตน์  ปัจฉิมพัทธพงษ์ หัวหน้างานการประชุม กองกลาง 

10. นางสาวธณิดา  มหาสวัสด์ิ ผู้รักษาการแทนหัวหน้างานบริหารงานบุคคล  
  กองการเจ้าหน้าที่  

11. นางนิรบล  ต้นวงศ์ หัวหน้างานนิติการ 2 กองนิติการ 

ผู้เขา้ร่วมประชุมผ่านระบบ VDO-Conference 
1. อ.เกตุวดี สมบูรณ์ทวี ผู้ช่วยอธิการบดี เพชรบุรี 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. รศ.ดร.ดวงเดือน  ไกรลาศ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ติดราชการ 
2. รศ.ดร.ประสพชัย  พสุนนท ์ รองอธิการบดี เพชรบุรี ไปราชการต่างประเทศ 
3. ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธ์ุ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ไปราชการต่างประเทศ 
4. ผศ.ดร.สมพิศ   ขัตติยพิกุล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ติดราชการ 
5. อ.ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท ์ ผู้อํานวยการหอศิลป์ ติดราชการ 

หมายเหตุ 
ระเบียบวาระที่ 4.1.6.2 รายงานผลความก้าวหน้าของการเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ ครั้งที่ 2 

ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษบา เผ่าทองจีน คณะเภสัชศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัย เผ่าทองจีน ได้รับ
อนุญาตให้ออกจากห้องประชุม 
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เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 
เมื่อกรรมการครบเป็นองค์ประชุมแล้ว ประธานกล่าวเปิดประชุมและขอให้ที่ประชุมพิจารณา

เรื่องต่างๆ ดังน้ี 
 
ระเบยีบวาระที่  1    เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี 1.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร           

ครั้งที่ 7/2561 เม่ือวันอังคารท่ี 3 เมษายน 2561 
 

สรุปเรื่อง 
 ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันอังคารที่ 3 เมษายน 2561  
 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระท่ี 1.2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร           

ครั้งที่ 7/2561 เม่ือวันอังคารท่ี 3 เมษายน 2561 (วาระลับ) 
 

สรุปเรื่อง 
 ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันอังคารที่ 3 เมษายน 2561 (วาระลับ) 
 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบยีบวาระที่  2     เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
ระเบยีบวาระที่ 2.1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ 

ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี 2.2 ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุเพื่อการวิจัย

และพัฒนาหรือการให้บริการทางวิชาการ 
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง  
ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว122 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจแนวทาง
ปฏิบัติเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพ่ือการวิจัยและพัฒนาหรือการให้บริการทางวิชาการ ซึ่งมีสาระสําคัญดังน้ี 

1. กรณีที่นักวิจัยได้รับทุนอุดหนุนวิจัยและพัฒนาจากหน่วยงานผู้ให้ทุนโดยตรง หรือผ่าน
หน่วยงานต้นสังกัดโดยมีความประสงค์ให้นักวิจัยโดยตรง การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพ่ือใช้ในการวิจัยและพัฒนา
ดังกล่าว มิใช่กรณีที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้จัดซื้อจัดจ้าง จึงมิต้องดําเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 แต่อย่างใด 
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ในกรณีน้ีหมายถึง เงินที่ได้มาแบบให้ทุนแก่นักวิจัยโดยไม่ดูที่มาของแหล่งเงิน ซึ่งหมายถึง
ทุนวิจัยที่ได้จากงบประมาณแผ่นดินและจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย  

2. กรณีที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ทําการวิจัยเองหรือรับจ้างทําการวิจัย หรือเป็นผู้ให้บริการ
ทางวิชาการ ซึ่งต้องมีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพ่ือนํามาใช้ในการวิจัยและพัฒนา หรือเพ่ือการให้บริการทาง
วิชาการ ถือเป็นกรณีที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จึงต้องดําเนินการตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

ในการน้ี มหาวิทยาลัยจึงได้กําหนดแนวปฏิบัติเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพ่ือการวิจัยและ
พัฒนา การบริการทางวิชาการ และการจ้างที่ปรึกษา ดังน้ี 

การวิจัยและพัฒนา 
1. เงินที่เป็นการให้ทุนแก่นักวิจัยโดยไม่ดูแหล่งเงิน ซึ่งหมายถึงเงินทุนที่ได้จากงบประมาณ

แผ่นดินและเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยด้วย ไม่ต้องทําตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 แต่ยังคงต้องดําเนินการ ดังน้ี 

1.1  การจัดซื้อวัสดุ ให้ผู้วิจัยดําเนินการจัดซื้อเอง เมื่อเสร็จสิ้นโครงการให้ผู้วิจัยทําหนังสือ
ขออนุมัติจัดซื้อและเบิกจ่ายเงินค่าวัสดุเสนอหัวหน้าส่วนงานเพ่ืออนุมัติ พร้อมแนบใบเสร็จรับเงินที่ผู้วิจัยลงนาม
รับรองว่ามีการใช้จริงในโครงการวิจัย 

1.2 กรณีจัดซื้อครุภัณฑ์เพ่ือใช้ในโครงการ 
1.2.1 การจัดซื้อครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการวิจัยซึ่งได้รับทุนจากงบประมาณแผ่นดิน

ประจําปี ให้ดําเนินการผ่านคณะวิชา/หน่วยงานต้นสังกัด ผ่านระบบ ERP 
1.2.2 การจัดซื้อครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการซึ่งได้รับทุนจากแหล่งทุนอ่ืน เพ่ือลดความ

เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการจัดซื้อครุภัณฑ์ ผู้วิจัยควรดําเนินการผ่านหน่วยงานต้นสังกัด โดยไม่ต้องเข้าระบบ 
ERP เมื่อดําเนินโครงการเสร็จสิ้น ผู้วิจัยต้องทําเรื่องบริจาคครุภัณฑ์ดังกล่าวให้มหาวิทยาลัย หรือหากเป็นการ
จัดซื้อครุภัณฑ์เพ่ือใช้ในการทําวิจัยร่วมกับชุมชนโดยต้องมีการติดต้ังครุภัณฑ์ดังกล่าวในชุมชน เมื่อโครงการ
เสร็จสิ้นหากผู้วิจัยประสงค์จะให้ไว้กับชุมชน จะต้องมีหลักฐานการบริจาคครุภัณฑ์ดังกล่าวให้กับชุมชน  

1.3 งบประมาณประเภทอื่น เช่น ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าสาธารณูปโภค ขั้นตอนการ
ดําเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง 

การให้บริการทางวิชาการ 
การให้บริการทางวิชาการที่ได้รับทุนจากงบประมาณแผ่นดินประจําปี รวมทั้งการให้บริการ

ทางวิชาการท่ีได้จากหน่วยงานหรือแหล่งเงินโดยผ่านวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องดําเนินการตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

การจ้างที่ปรึกษา 
1. กรณีได้รับทุนจากแหล่งทุนไม่ว่าจะเป็นจากภาครัฐหรือภาคเอกชน หากการว่าจ้างที่

ปรึกษาดังกล่าวมีการกําหนดโจทย์หรือวัตถุประสงค์ในการจ้างที่ปรึกษาไว้ล่วงหน้า และมีการประกาศเชิญชวน
เพ่ือคัดเลือกผู้รับทุน ผู้ได้รับทุนจะต้องดําเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 

2. กรณีผู้รับทุนมีข้อเสนอโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนจากแหล่งทุนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ
หรือภาคเอกชน และได้รบการพิจารณาจัดสรรทุนให้โดยไม่ผ่านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้ารง ไม่ต้องดําเนินการ
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 แต่ในงบประมาณส่วนอ่ืนของ
โครงการวิจัยยังต้องดําเนินการตามระเบียบประเภทค่าใช้จ่ายน้ัน 
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2.3 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษา 
ประจําปีการศึกษา 2560 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีหนังสือขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จ
พระราชดําเนินมาพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2560 จํานวนที่ขอจบ 
6,247 คน ณ อาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร  
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ในเดือนพฤศจิกายน 2561 หรือวันและเวลาใดสุดแต่ทรง    
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ กับขอพระราชทานพระราชานุญาต ดังน้ี 

1. ขอพระราชทานพระราชานุญาตให้ผู้ทรงคุณวุฒิเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานปริญญาดุษฎี
บัณฑิตกิตติมศักด์ิ เกียรติบัตรศาสตราจารย์เกียรติคุณ ประกาศเกียรติคุณผลงานวิจัยดีเด่น และนักศึกษารับ
พระราชทานทุนภูมพิล  

2. ขอพระราชทานพระราชานุญาตให้ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ 
เกียรติบัตรศาสตราจารย์เกียรติคุณ และประกาศเกียรติคุณผลงานวิจัยดีเด่น ร่วมฉายพระฉายาลักษณ์ จํานวน 
1 ชุด 

3. ขอพระราชทานพระราชานุญาตให้นักศึกษาทุนเฉลิมราชกุมารี เข้าเฝ้าฯ รายงานผล
การศึกษา 

4. ขอพระราชทานพระราชานุญาตให้ช่างภาพเข้าบันทึกภาพ 
5. ขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญเสด็จฯ ทรงร่วมงานเลี้ยงรับรองภายหลังจากเสร็จพิธี น้ัน 
ในการน้ี สํานักพระราชวังได้นําความกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท

แล้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ไป
ในการนี้ ซึ่งทรงกําหนดจะเสด็จฯ ในวันพุธที่ 2 มกราคม 2562 ทั้งรอบเช้าและรอบบ่าย และพระราชทาน
พระราชานุญาตตามที่ขอพระมหากรุณา 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ  
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ และให้กองงานวิทยาเขตติดต่อประสานงานกับกองพระราชพิธี สํานัก
พระราชวัง (โทร. 02 221 0873) เพ่ือร่วมกันพิจารณาจัดทํากําหนดการ แล้วจัดส่งพร้อมด้วยสําเนาคํากราบ
บังคมทูล และร่างพระราโชวาทไปยังกรมราชเลขานุการในพระองค์ ก่อนวันที่ 2 ธันวาคม 2561 ด้วย 
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ระเบยีบวาระที่ 2.4 รายงานการเงินมหาวิทยาลยัศิลปากร ประจําเดือนกุมภาพันธ์ 2561 
 
สรุปเรื่อง 

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

1. รายงานระบบงบประมาณเปรียบเทียบเงินงบประมาณทุกแหล่งเงิน ซึ่งเป็นข้อมูลทาง
การเงินที่สามารถเรียกรายงานจากระบบ MIS ของมหาวิทยาลัยศิลปากร แบบ real time เพ่ือเป็นฐานข้อมูล
สําหรับการตัดสินใจหรือเพ่ือประโยชน์ในด้านต่างๆ โดยในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 มหาวิทยาลัยศิลปากรมี
รายรับและรายจ่าย ดังน้ี 

1.1 รวมทุกแหล่งเงิน 
- อนุมัติ 3,074,279,055.02 บาท 
- จ่ายจริง 1,854,614,656.06 บาท 
- คงเหลือ 1,219,664,398.96 บาท 

1.2 งบประมาณเงินแผ่นดิน 
- อนุมัติ 1,677,043,300.00 บาท 
- จ่ายจริง 1,280,007,466.19 บาท 
- คงเหลือ 397,035,833.81 บาท 

1.3 งบประมาณเงินรายได้ (โครงการปกติ) 
- อนุมัติ 985,536,399.21 บาท 
- จ่ายจริง 410,069,892.37 บาท 
- คงเหลือ 575,466,506.84 บาท 

1.4 งบประมาณเงินรายได้ (โครงการพิเศษ) 
- อนุมัติ 411,699,355.81 บาท 
- จ่ายจริง 164,537,297.50 บาท 
- คงเหลือ 247,162,058.31 บาท 

2. การวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงินมหาวิทยาลัยศิลปากร สําหรับงวด 5 เดือน สิ้นสุดวันที่ 
28 กุมภาพันธ์ 2561 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยการวิเคราะห์สภาพคล่องทางการเงินพบว่า 
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน เท่ากับ 1.90 เท่า และอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว หลังหักลูกหน้ีนักศึกษา 
เท่ากับ 1.84 เท่า แสดงให้เห็นว่า ความสามารถในการชําระหน้ีระยะสั้นหรือค่าใช้จ่ายที่ได้ก่อหน้ีผูกพันไว้
สามารถชําระหน้ีได้เพียงพอ 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 2.5 ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระดับคณะวิชา ระหว่างคณะอักษรศาสตร์
กับ National Cheng Kung University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)  

 
สรุปเรื่อง 

ด้วยคณะอักษรศาสตร์ได้จัดทําข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ National Cheng Kung 
University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) โดยเป็นข้อตกลงระดับคณะวิชา ระดับของผู้ลงนามของทั้งสองฝ่าย คือ 
คณบดี ซึ่งได้ลงนามแล้วเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  2.6 รายงานการเข้าใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) และ

สรุปผลการลดใช้ทรัพยากรกระดาษในการเวียนเอกสารผ่านระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประจําไตรมาสท่ี 2 

 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันอังคารที่ 27 มกราคม 2558 ได้เปลี่ยนแปลง
ความถี่ในการรายงานการเข้าใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) ของคณะวิชา/หน่วยงาน 
โดยมอบหมายให้งานสารบรรณจัดทํารายงานดังกล่าว เพ่ือเสนอที่ประชุมคณบดีทราบทุกรายไตรมาส        
และคร้ังที่ 20/2558 เมื่อวันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2558 ได้มอบหมายให้งานสารบรรณสรุปผลการลดใช้
ทรัพยากรกระดาษและการลดค่าใช้จ่ายในการเวียนเอกสารผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) 
ประกอบการรายงานการเข้าใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) ประกอบกับที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ได้มอบหมาย
ให้งานสารบรรณทําหนังสือไปยังคณะวิชา/หน่วยงานท่ีมีการเข้าใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์                
(e-Document) น้อยกว่าร้อยละ 80 เพ่ือให้ช้ีแจงเหตุผลที่ไม่สามารถเข้าใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Document) ได้ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด น้ัน  

ในการน้ี  งานสารบรรณได้รายงานการเข้าใ ช้งานระบบสารบรรณอิ เล็กทรอนิกส์                
(e-Document) ของคณะวิชา/หน่วยงาน รวมทั้งสรุปผลการลดใช้ทรัพยากรกระดาษและการลดค่าใช้จ่ายใน
การเวียนเอกสารผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประจํา      
ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2561) โดยพิจารณาจากหน่วยงานที่มีการเวียนเอกสารผ่านระบบดังกล่าว 
จํานวน 4 หน่วยงาน คือ งานสารบรรณ กองกลาง งานสารบรรณ กองงานวิทยาเขต กองการเจ้าหน้าที่       
และกองนิติการ ซึ่งสามารถลดการใช้ทรัพยากรกระดาษ จํานวน 111,597 แผ่น คิดเป็นค่าใช้จ่ายที่สามารถลด
ได้ จํานวนทั้งสิ้น 51,100.90 บาท (ห้าหมื่นหน่ึงพันหน่ึงร้อยบาทเก้าสิบสตางค์) 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ           
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ระเบยีบวาระที่  2.7 โครงการจัดการประชุม QS Totally Arts Summit (Art & Design) และ
งานประชุมต่างๆ ที่จัดโดย QS 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรได้กําหนดจัดโครงการจัดงานประชุมวิชาการ QS Totally Arts 
Summit (Art & Design) ระหว่างวันที่ 24-26 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตัน กรุงเทพฯ ภายใต้
แผนพัฒนามหาวิทยาลัย นโยบายการพัฒนาความเป็นสากล โดยมีวัตถุประสงค์ดังน้ี 

1. เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานเพ่ือผลักดันมหาวิทยาลัยศิลปากรเข้าสู่ QS World 
University Rankings by Subject ในสาขาศิลปะและการออกแบบ 

2. เพ่ือเป็นเวทีระดับโลกในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
ความก้าวหน้าทางวิชาการในสาขาศิลปะและการออกแบบของนักวิชาการ ผู้บริหารการศึกษา และผู้มีส่วน
เก่ียวข้อง 

3. เพ่ือประชาสัมพันธ์ และเน้นยํ้าภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากรในการเป็น
มหาวิทยาลัยช้ันนําแห่งการสร้างสรรค์ในระดับสากล 

โดยบริษัท QS เริ่มดําเนินการประชาสัมพันธ์การประชุมอย่างเป็นทางการผ่านเว็บไซต์ 
http://qstotallyarts.com/bangkok-2018/ และมีการจัดงานที่มีความเช่ือมโยงกัน อีก 2 งาน น้ัน 

ในการน้ี เพ่ือเป็นการส่งเสริมนโยบายการพัฒนาความเป็นสากล และการเข้าสู่อันดับของ
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจึงขอเชิญชวนให้ทกุหน่วยงานมีส่วนร่วมในกิจกรรม ดังน้ี 

1. QS Subject Focus Summit in Art and Humanities 
1) งานประชุมวิชาการซึ่งมีรูปแบบเดียวกับงาน QS Totally Arts Summit 
2) จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม – 1 กันยายน 2561 ที่เมืองเวนิส สาธารณรัฐอิตาลี 

2. งาน QS Stars Reimagine Education Awards 
1) งานประกวดผลงานนวัตกรรมทางการศึกษา 
2) ผลงานที่เข้าร่วมสามารถใช้ตอบตัวช้ีวัดของคณะวิชาเร่ืองจํานวนนวัตกรรมทาง

การศึกษาที่ได้รับการเผยแพร่ 
3) ประเภทของรางวัล (AWARD CATEGORIES) 

- E-Learning 
- Hybrid Learning 
- Presence Learning & Teaching 
- Nurturing Employability 
- Sustainability 
- ICT Tools for Teaching & Learning 
- ICT Support & Services 
- Business Education 
- Best Educational App 
- Learning Assessment 
- VR/AR 

  



 9

- K12 
- Cultivating Curiosity 
- Best University-Employer Partnership 
- Best Employer for Nurturing 21st-Century Skills 
- Best Innovation in Cloud Studies 
- Best Innovation in Blockchain Technology 

4) งานประกวดจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2561 ณ เมืองซานฟรานซิสโก 
สหรัฐอเมริกา 

5) ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมผ่านเว็บไซต์ http://www.reimagine-
education.com/  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบยีบวาระที่  2.8 มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจรติและประพฤติมิชอบในระบบราชการ 
 
สรุปเรื่อง 

ด้วยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีหนังสือ ที่ ศธ 0501(2)/ว 135 ลงวันที่ 10 
เมษายน 2561 เรื่อง มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 ดังน้ี 

1. รับทราบมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ 
ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติเสนอตามมาตรา 42 วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
(ฉบับช่ัวคราว) พ.ศ. 2557 ประกอบกับมาตรา 265 ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ตามที่เลขาธิการคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติเสนอ จึงกําหนดหลักเกณฑ์การดําเนินการเพ่ือประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ ดังน้ี 

ข้อ 1 ในกรณีที่มีข้อร้องเรียนเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการ หรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้ส่วนราชการต้นสังกัดดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบ้ืองต้นให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน 
แล้วรายงานผลการพิจารณาต่อหัวหน้าส่วนราชการและรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเพ่ือรับทราบทันที และให้พิจารณา
ดําเนินการทางวินัยหรือทางอาญาโดยเร็วซึ่งจะต้องให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน ในระหว่างน้ีให้รายงานความ
คืบหน้าในการดําเนินการต่อหัวหน้าส่วนราชการหรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัด เพ่ือทราบเป็นระยะตามความเหมาะสม 

กรณีที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่ามีเหตุน่าเช่ือถือ และเป็นกรณีที่ทําให้เกิดความ
เสียหายแก่ราชการหรือทําให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชน แม้ผลการตรวจสอบยังไม่อาจสรุปความผิดได้
ชัดเจนถึงขั้นช้ีมูลความผิด ให้พิจารณาปรับย้ายข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เก่ียวข้อง ไปดํารงตําแหน่งอ่ืน
เป็นการช่ัวคราว เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบและป้องกันการกระทําที่อาจมีผลต่อการตรวจสอบโดยเร็ว และ
ในกรณีที่เป็นเรื่องร้ายแรงหรือมีผลกระทบต่อความเช่ือมั่นและไว้วางใจของประชาชน ให้เสนอให้มีการย้ายหรือ
โอนไปแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งในอัตรากําลังช่ัวคราวเป็นกรณีพิเศษในสํานักนายกรัฐมนตรี และดําเนินการตาม
มาตรการท่ีกําหนดขึ้นตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 16/2558 เรื่อง มาตรการแก้ปัญหา
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบ และการกําหนดกรอบอัตรากําลังช่ัวคราว ลงวันที่ 15 
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พฤษภาคม พุทธศักราช 2558 หรือคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 68/2559 เรื่องมาตรการ
แก้ปัญหาเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานอ่ืนของรัฐและการกําหนดกรอบอัตรากําลังช่ัวคราวลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 
พุทธศักราช 2559 แล้วแต่กรณี 

ข้อ 2 ในกรณีที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่า มีหลักฐานควรเช่ือได้ว่าสามารถสรุป
ความผิดได้ชัดเจนถึงขั้นช้ีมูลความผิด ให้ส่วนราชการต้นสังกัดดําเนินการทางวินัยต่อข้าราชการ และเจ้าหน้าที่
ของรัฐที่เก่ียวข้องอย่างเด็ดขาดโดยเร็ว และให้รายงานหัวหน้าส่วนราชการและรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเพ่ือทราบ
ความคืบหน้าและเร่งรัดการดําเนินการอย่างสม่ําเสมอ ทั้งน้ี อาจพิจารณาให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้
น้ันออกจากราชการไว้ก่อนหรือออกจากตําแหน่งก็ได้ตามความจําเป็นและเหมาะสม และในกรณีที่พบว่ามีความ
เก่ียวข้องกับการกระทําความผิดทางอาญาด้วย ให้ส่งเร่ืองให้หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบเพ่ือพิจารณา
ดําเนินคดีโดยทันที 

กระบวนการพิจารณาดําเนินการตามวรรคหน่ึง ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ และระเบียบที่
เก่ียวข้องตามปกติ แต่ให้เร่งดําเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วโดยพิจารณาจัดลําดับตามความสําคัญ ความสนใจ
ของประชาชน และมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้น 

ในกรณีที่เป็นการกระทําความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการ หรือเป็นความผิดทางวินัย
อย่างร้ายแรง แต่ไม่ถึงขั้นให้ปลดออกจากราชการหรือไล่ออกจากราชการ ให้ส่วนราชการต้นสังกัดดําเนินการ
ปรับย้ายจากตําแหน่งเดิม และห้ามปรับย้ายกลับไปดํารงตําแหน่งหน้าที่ในลักษณะเดิม หรือแต่งต้ังให้ดํารง
ตําแหน่งสูงขึ้นภายในเวลา 3 ปี นับแต่วันที่มีการลงโทษทางวินัย 

ข้อ 3 การปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล หรือคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ทําให้การ
ปฏิบัติราชการเกิดความล่าช้าหรือไม่มีประสิทธิภาพ ซึ่งทําให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ หรือทําให้เกิดความ
เดือดร้อนแก่ประชาชน ให้ถือเป็นกรณีที่ต้องพิจารณาให้มีการย้ายหรือโอนไปแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งอ่ืนตามข้อ 
1 วรรคสองด้วย 

ข้อ 4 ให้หน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องพิจารณาจัดให้มีมาตรการคุ้มครองพยาน หรือผู้ให้
ข้อมูลหรือเบาะแสในการตรวจสอบอย่างเหมาะสม เพ่ือให้การได้รับข้อมูลและหลักฐานในการดําเนินการต่อผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องในการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในกรณีที่ตรวจสอบพบว่ามีการจงใจ
ให้ข้อมูลเพ่ือใส่ร้ายหรือบิดเบือนข้อมูลเพ่ือให้มีการดําเนินการ ที่เป็นผลร้ายต่อบุคคลอ่ืน ให้พิจารณาดําเนินการ
ลงโทษบุคคลดังกล่าวอย่างเด็ดขาดด้วย 

ข้อ 5 ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาสั่งการให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้อง 
ยึดถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์น้ีโดยเคร่งครัดต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 

2. ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการอย่างเคร่งครัด และให้ใช้กับกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมี
ความผิดเพราะปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่จนเกิดความเสียหายแก่ทางราชการด้วย 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ และให้ถือปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัดต่อไป ทั้งน้ี ผู้บริหาร
ต้องไม่เพิกเฉยต่อข้อร้องเรียนที่เก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
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ระเบียบวาระท่ี  2.9 การปรับขั้นตอนการพิจารณารายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปี รอบ 12 เดือน ของมหาวิทยาลัยศิลปากร 

     
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 ได้ให้ความ
เห็นชอบการปรับขั้นตอนการพิจารณารายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี รอบ 12 
เดือน ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561 และประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เป็นต้นไป ตามที่คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่
ของอธิการบดีมหาวิทยาลัย (นายสุมนต์  สกลไชย ประธานกรรมการ) เสนอ ดังน้ี 
 

ขั้นตอนการพิจารณาในปจัจุบัน 
คณะกรรมการฯ เสนอปรบัขั้นตอนการพิจารณาและการนําเสนอผล 
ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2560-2561 

ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 เปน็ต้นไป 

1. ประมาณเดือนกันยายน มหาวิทยาลัย
เสนอแผนปฏิบัติราชการประจําปี 
ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้
ความเห็นชอบ 

1. ประมาณเดือนกันยายน มหาวิทยาลัย
เสนอแผนปฏิบัติราชการประจําปี 
ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้
ความเห็นชอบ (สภามหาวิทยาลัย
ในการประชุมคร้ังท่ี 9/2559 วันท่ี 
1 9  ตุ ล า คม  2 5 5 9  เ ห็ น ช อบ
แผนป ฏิบั ติ ร า ชก า รป ระจํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 และคร้ังท่ี 
10/2560 วันท่ี 11 ตุลาคม 2560 
เ ห็ นชอบแผนป ฏิบั ติ ร า ช ก า ร
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) 

1. มหาวิทยาลัยเสนอแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปีต่อคณะกรรมการติดตาม และ
ประเมินผลฯ ภายใน 90 วันก่อนสิ้น
ปีงบประมาณ  

  2. คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลฯ 
พิจารณาแผนปฏิบัติราชการประจําปีแล้ว
เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ  

2. เ ม่ื อ สิ้ น ปี ง บ ป ร ะ ม าณ  ก อ ง
แผน ง าน เ สนอร าย ง านผลก า ร
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจํ า ปี  รอบ  1 2  เ ดื อน  ขอ ง
ม ห า วิ ท ย า ลั ย  ต่ อ ท่ี ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
(ก.บ.ม.) พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

2. เ ม่ื อ สิ้ น ปี ง บ ป ร ะ ม าณ  ก อ ง
แผนงานเสนอรายงานผลการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจํ าปี  รอบ  12 เ ดือน  ของ
ม ห า วิ ท ย า ลั ย  ต่ อ ท่ี ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
(ก.บ.ม.) พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

3. เม่ือสิ้นปีงบประมาณ กองแผนงานเสนอ
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปี รอบ 12 เดือน ของ
มหาวิทยาลัย ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) พิจารณาให้
ความเห็นชอบ 

3. อธิการบดี เสนอรายงานผลการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจํ าปี  รอบ  1 2  เ ดื อน  ขอ ง
มหาวิทยาลัย ให้สภามหาวิทยาลัย
พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

3. อธิการบดี เสนอรายงานผลการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจํ าปี  รอบ  12 เ ดือน  ของ
มหาวิทยาลัย ให้คณะกรรมการ
ติดตาม และประเมินผลฯ 

4. อ ธิ ก า รบ ดี  เ สนอราย ง านผลกา ร
ดํา เนินงานตามแผนปฏิบั ติ ราชการ
ประจําปี รอบ 12 เดือน ของมหาวิทยาลัย 
ให้คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลฯ  
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ขั้นตอนการพิจารณาในปจัจุบัน 
คณะกรรมการฯ เสนอปรบัขั้นตอนการพิจารณาและการนําเสนอผล 
ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2560-2561 

ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 เปน็ต้นไป 

4 .  คณะกรรมการ ติ ดตาม  และ
ประเมินผลฯ นําผลการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี รอบ 
12 เดือน ของมหาวิทยาลัย มาใช้
ประกอบการติดตาม และประเมินผลฯ 

4 .  คณะกรรมการ ติดตาม  และ
ประเมินผลฯ พิจารณารายงานผล
การดําเนินงานตามแผนปฏิบั ติ
ราชการประจําปี รอบ 12 เดือน ของ
มหาวิทยาลั ย  เ พ่ื อใช้ ประกอบ  
การติดตาม และประเมินผลฯ 

5. คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลฯ 
พิจารณารายงานผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการประจําปี รอบ 12 เดือน 
ของมหาวิทยาลั ย  เ พ่ื อใช้ ประกอบ  
การติดตาม และประเมินผลฯ 

 5. คณะก ร ร ม ก า ร ติ ด ต า ม แ ล ะ
ประเมินผลฯ เสนอรายงานการ
ติ ดตาม  และประ เมิ นผลกา ร
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และ
การปฏิบัติหน้าท่ีของอธิการบดี ต่อ
สภามหาวิทยาลัย 

6. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ 
เสนอรายงานการติดตาม และประเมินผล
การดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการ
ปฏิบั ติหน้ า ท่ีของอธิการบดี  ต่อสภา
มหาวิทยาลัย 

 

ในการน้ี ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยได้มีข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยพิจารณาปรับช่ือ
แผนปฏิบัติราชการประจําปีให้สอดคล้องกับการเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ และให้ดําเนินการต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  2.10 ผลการดําเนนิงานคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระบบ TCAS 

     
สรุปเรื่อง 

 ตามที่ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้ดําเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษา รอบที่ 1/2 ด้วย Portfolio ระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 26 มีนาคม 2561 ซึ่งได้
ดําเนินการเสร็จสิ้นแล้ว น้ัน 

 ในการประชุมสามัญ  ทปอ .  ครั้ งที่ 2/2561 เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน  2561 ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ โดยฝ่ายเลขานุการ ทปอ. ได้รายงานผลการดําเนินงานของ
คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระบบ TCAS รอบที่ 1/2 ด้วย Portfolio พร้อมทั้งได้แนบสรุป
หลักการ TCAS ประจําปีการศึกษา 2561 เพ่ือความเข้าใจในการทํางานร่วมกัน  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ ทั้งน้ี หากคณะวิชาพบปัญหา/อุปสรรคของการดําเนินการรับสมัครสอบ
คัดเลือกบุคคลเพ่ือเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากรขอให้แจ้งมายังมหาวิทยาลัยเพ่ือรวบรวมปัญหา/อุปสรรค
ดังกล่าวและหารือกับคณะกรรมการที่เก่ียวข้องต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี  2.11 สรุปสถิติจํานวนนักศึกษา SU-TCAS ของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
     

สรุปเรื่อง 
ตามที่มหาวิทยาลัยได้รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร 

ระดับปริญญาบัณฑิต รอบที่ 1/1 รอบที่ 1/2 และรอบที่ 2 ประจําปีการศึกษา 2561 น้ัน 
ในการน้ี กองบริการการศึกษาได้จัดทําสถิติจํานวนนักศึกษา SU-TCAS ของมหาวิทยาลัย

ศิลปากร รอบที่ 1/1 รอบที่ 1/2 และรอบที่ 2 ประจําปีการศึกษา 2561 โดยจําแนกตามคณะวิชา 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบยีบวาระที่  3    เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน  
ระเบียบวาระท่ี  3.1 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การเปิด-ปิดภาคการศึกษา 

ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ประจําปีการศึกษา 2561-2563 และ 
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา
ระดับปริญญาบัณฑิต ประจําปีการศึกษา 2561 

 
สรุปเรื่อง 

สืบเน่ืองจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวัน
อังคารที่ 3 เมษายน 2561 ได้มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ประจําปี
การศึกษา 2561-2563  โดยให้กองบริการการศึกษาปรับแก้ไข เป็นดังน้ี 

ปีการศึกษา 2561 
รายการ 1/2561 2/2561 3/2561 

เปิดเรียน 14 ส.ค. 61 - 16 ธ.ค. 61  
(ปิด 18 วัน) 

3 ม.ค. 62 - 12 พ.ค. 62 
 

13 พ.ค. 62 - 14 ก.ค. 62 

 
ปีการศึกษา 2562 

รายการ 1/2562 2/2562 3/2562 
เปิดเรียน 15 ก.ค. 62 - 17 พ.ย. 62 

(ปิด 2 สัปดาห์) 
2 ธ.ค. 62 – 5 เม.ย. 63 

 
7 เม.ย. 63 - 14 มิ.ย. 63 

 
ปีการศึกษา 2563 

รายการ 1/2563 2/2563 3/2563 
เปิดเรียน 15 มิ.ย. 63 - 18 ต.ค. 63 

(ปิด 3 สัปดาห์) 
9 พ.ย. 63 - 14 มี.ค. 64 

(ปิด 2 สัปดาห์) 
29 มี.ค. 64 - 30 พ.ค. 64 

ก่อนนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใช้ต่อไป น้ัน 
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ในการน้ี กองบริการการศึกษาจึงเสนอที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร 
เรื่อง การเปิด-ปิดภาคการศึกษา ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ประจําปีการศึกษา 2561-2563 และ 
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ประจําปี
การศึกษา 2561 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 
 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การ
เปิด-ปิดภาคการศึกษา ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ประจําปีการศึกษา 2561-2563 และ (ร่าง) 
ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ประจําปีการศึกษา 
2561 และให้นําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใช้ต่อไป ทั้งน้ี จะได้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบด้วย 
 
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 ขออนุมัติกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ และขออนุมัติ

บรรจุนางสาวกัณธิดา พันธุ์เจริญ นักเรียนทุนฯ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
ตําแหน่งอาจารย์ 

 
สรุปเรื่อง  

ตามที่ นางสาวกัณธิดา พันธ์ุเจริญ  นักเรียนทุนรัฐบาล (กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม) ประจําปี 2554 ตามความต้องการของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร  ซึ่งได้รับทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท-เอก ในสาขา
วิศวกรรมไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์ ได้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท วุฒิ Master of Science with Merit 
in MicroElectroMechanical Systems จาก University of Southampton ประเทศสหราชอาณาจักร และ
อยู่ระหว่างการทําเล่มวิทยานิพนธ์ให้ครบตามหลักสูตรในระดับปริญญาเอก วุฒิ PhD Electronic and 
Electrical Engineering จาก University of Southampton ประเทศสหราชอาณาจักร โดยประสงค์จะเข้า
ปฏิบัติงานเพ่ือชดใช้ทุนฯ ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร           
แต่เน่ืองจากคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไม่มีกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยเพ่ือ
รองรับการปฏิบัติงานชดใช้ทุนของ นางสาวกัณธิดา พันธ์ุเจริญ นักเรียนทุนฯ ประกอบกับคณะฯ ยังไม่มีคําขอ
จัดต้ังงบประมาณเพ่ือรองรับกรอบอัตราพนักงานฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะฯ จึงประสงค์ขออนุมัติ ดังน้ี 
 1. ขออนุมัติกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน 1 อัตรา    
เพ่ือรองรับนักเรียนทุนฯ ราย นางสาวกัณธิดา พันธ์ุเจริญ ตําแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า                 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทั้งน้ี ให้คณะฯต้ังคําของบประมาณคืนให้ส่วนกลาง                 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ต่อไป 
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 2. ขออนุมัติกําหนดเง่ือนไขการบรรจุกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัยเป็นวุฒิปริญญาโท 
เพ่ือบรรจุนักเรียนทุนฯ รายดังกล่าว ตําแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
 3. ขออนุมัติจ้าง นางสาวกัณธิดา พันธ์ุเจริญ ด้วยวุฒิปริญญาโท วุฒิ Master of Science 
with Merit in MicroElectroMechanical Systems จาก University of Southampton ประเทศสหราช
อาณาจักร ดํารงตําแหน่งอาจารย์ อัตราเงินเดือน เดือนละ 26,250 บาท สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า          
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ต้ังแต่วันที่ 15 มีนาคม 2561 ซึ่งเป็นวันที่รายงานตัว            
เข้าปฏิบัติงาน ไปพลางก่อนจนกว่าจะสําเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาเอก จึงให้ปรับวุฒิและอัตราเงินเดือนในวุฒิ
ปริญญาเอกต่อไป โดยขอยกเว้นเกณฑ์ผลคะแนน สอบภาษาอังกฤษ เน่ืองจากได้สําเร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยของประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษในการส่ือสาร ตามมติ ก.บ.พ. ครั้งที่ 25/2558 เมื่อวันที่                 
29 ธันวาคม 2558    
 4. ขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังน้ี 
 1. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประธานกรรมการ 
 2. หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า     กรรมการ 
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 3. อาจารย์ ดร.ภมร  ศลิาพันธ์     กรรมการ 
 4. อาจารย์ชัยวุฒ  ชูรักษ ์     กรรมการ 
 5. นางพนิดา  ตันติอํานวย     เลขานุการ 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มมีติดังน้ี 
 1. อนุมัติกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน 1 อัตรา 
เพ่ือรองรับนักเรียนทุนฯ ราย นางสาวกัณธิดา พันธ์ุเจริญ ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-29-1383 สังกัด
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทั้งน้ี ให้คณะฯ ต้ังคําขอ
งบประมาณเพ่ือรองรับ นางสาวกัณธิดา พันธ์ุเจริญ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือทดแทนอัตราคืน             
ให้ส่วนกลาง 
 2. อนุมัติให้กําหนดเง่ือนไขการบรรจุกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัยเป็นวุฒิปริญญาโท 
เพ่ือบรรจุนักเรียนทุนฯ รายดังกล่าว ตําแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 3. อนุมัติให้จ้าง นางสาวกัณธิดา พันธ์ุเจริญ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ 
ตําแหน่งเลขที่ 1-2-29-1383 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ต้ังแต่วันที่ 15 มีนาคม 2561 ซึ่งเป็นวันที่รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน พร้อมทั้งอนุมัติให้แต่งต้ังคณะกรรมการ
ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าวตามรายช่ือที่คณะฯ เสนอ ทั้งน้ี การจ้างคร้ังแรกให้จ้าง
เป็นพนักงานประจําสถานภาพทดลองงานมีระยะเวลาการจ้าง 1 ปี ต้ังแต่วันที่รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน 
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ระเบียบวาระท่ี  4.1.2.2 คณะศึกษาศาสตร์ขออนุมัติจ้าง นางสาวพรญาณี ภาคโอรส เพื่อบรรจุเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่คณะศึกษาศาสตร์มีอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่          
1-6-05-41 สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) น้ัน 

คณะฯ ได้ดําเนินการตามขั้นตอนแล้ว ผู้ได้รับการคัดเลือกคือ นางสาวพรญาณี ภาคโอรส        
วุฒิศึกษาศาสตรบัณฑิต (การศึกษาปฐมวัย) เกียรตินิยมอันดับสอง มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะฯ ประสงค์        
ขออนุมัติจ้าง นางสาวพรญาณี ภาคโอรส เพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่ง
เลขที่ 1-6-05-41 อัตราเงินเดือน เดือนละ 23,700 บาท สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัย
และประถมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร์ พร้อมทั้งขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลอง
ปฏิบัติงาน ดังน้ี 

1. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์    ประธานกรรมการ 
2. หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศกึษาศาสตร์ กรรมการ 
3. รองผู้อํานวยการโรงเรียนสาธิตฝ่ายบริหาร  กรรมการ 
4. อาจารย์มุจลินท์  กลิ่นหวล    กรรมการ 
5. อาจารย์ธนาภา  สงค์สมบัติ    กรรมการ 
6. นางอ่อนทิวา  ป้องกัน     เลขานุการ 

 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จ้าง นางสาวพรญาณี ภาคโอรส เพ่ือบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-6-05-41 อัตราเงินเดือน เดือนละ 23,700 บาท             
สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ ก.บ.ม. 
อนุมัติ แต่ไม่ก่อนวันรายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน พร้อมทั้งอนุมัติให้แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลอง
ปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าวตามรายช่ือที่คณะฯ เสนอ ทั้งน้ี การจ้างคร้ังแรกให้จ้างเป็นพนักงานประจํา
สถานภาพทดลองงาน มีระยะเวลาการจ้าง 1 ปี ต้ังแต่วันที่รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน 
 
ระเบยีบวาระที่  4.1.3 การประเมินการปฏิบัติงาน  
ระเบียบวาระท่ี  4.1.3.1 รายงานผลการประเมินการปฏิบั ติ งานพนักงานมหา วิทยาลัย  ราย       

นางสาวชุตินันท์ ปะทีปะปานี    
 

สรุปเรื่อง 
ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้มีคําสั่งย้ายพนักงานมหาวิทยาลัย ราย นางสาวชุตินันท์ ปะทีปะปานี 

จากตําแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-19-248 อัตราเงินเดือน 25,460 บาท สังกัด      
งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน กองบริการการศึกษา สํานักงานอธิการบดี ไปดํารงตําแหน่งนักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-25-817 อัตราเงินเดือน เดือนละ 25,460 บาท สังกัดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร โดยให้นับระยะเวลาปฏิบัติงานต่อเน่ืองกัน น้ัน 
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 บัดนี้ คณะกรรมการประเมินฯ ได้ดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัยทั้ง ราย นางสาวชุตินันท์ ปะทีปะปานี แล้ว เห็นว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถความรับผิดชอบ
และความประพฤติเหมาะสม เห็นควรให้ปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าวต่อไป 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัย ราย นางสาวชุตินันท์  ปะทีปะปานี และให้ปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าวต่อไป 
 
ระเบยีบวาระที่  4.1.4 การขอเปลี่ยน / เพิ่มเง่ือนไขการบรรจ ุ
ระเบียบวาระท่ี  4.1.4.1 คณะวิทยาการจัดการขออนุมัติเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุกรอบอัตราว่างเพ่ือ

ใช้ในการดําเนินการเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ 

 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีคณะวิทยาการจัดการมีอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่       
1-3-23-745 น้ัน 

คณะวิทยาการจัดการได้ดําเนินการเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขท่ี 1-3-23-745  ด้วยวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก ทางด้าน       
การสอนภาษาญี่ปุ่น ญี่ปุ่นศึกษา วรรณคดีญี่ปุ่น หรือบริหารธุรกิจแบบญี่ปุ่น จํานวน 3 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1  
ต้ังแต่วันที่ 9 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 18 เมษายน 2560 ครั้งที่ 2 ต้ังแต่วันที่ 24 เมษายน 2560 ถึงวันที่            
30 มิถุนายน 2560 และครั้งที่ 3 ต้ังแต่วันที่ 21 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560  

และที่ประชุม ก.บ.ม. มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 18/60 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 ได้มีมติอนุมัติให้
เปลี่ยนเง่ือนไขการบรรจุกรอบอัตราว่างเพื่อใช้ในการดําเนินการเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-3-23-745 สังกัดคณะวิทยาการจัดการ จาก วุฒิ   
ปริญญาเอก หรือ วุฒิปริญญาโท ทางด้านการสอนภาษาญี่ปุ่น ญี่ปุ่นศึกษา วรรณคดีญี่ปุ่น หรือบริหารธุรกิจ        
แบบญี่ปุ่น ที่กําลังศึกษาระดับปริญญาเอกและกําลังทําวิทยานิพนธ์ 

คณะวิทยาการจัดการได้ดําเนินการเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย อีกคร้ังหน่ึง ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-3-23-745 ด้วยวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก 
หรือ ปริญญาโท ทางด้านการสอนภาษาญี่ปุ่น ญี่ปุ่นศึกษา วรรณคดีญี่ปุ่น หรือบริหารธุรกิจแบบญี่ปุ่น ที่กําลัง
ศึกษาระดับปริญญาเอกและกําลังทําวิทยานิพนธ์ อีกจํานวน 2 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 4 ต้ังแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 
2560ถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2560 และคร้ังที่ 5 ต้ังแต่วันที่ 11 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2561           
ปรากฏว่าไม่มีผู้สมัครตําแหน่งดังกล่าว คณะฯ จึงประสงค์ขออนุมัติเปลี่ยนเง่ือนไขการบรรจุก่อนดําเนินการ
เปิดรับสมัครอีกคร้ังหน่ึง ดังน้ี 

- ผู้สมัครต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ทางด้านการสอนภาษาญี่ปุ่น ญี่ปุ่นศึกษา 
วรรณคดีญี่ปุ่น หรือบริหารธุรกิจแบบญี่ปุ่น หรือ 

- ผู้สมัครต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ทางด้านการสอนภาษาญี่ปุ่น ญี่ปุ่นศึกษา 
วรรณคดีญี่ปุ่น หรือบริหารธุรกิจแบบญี่ปุ่น  
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โดยมติ ก.บ.พ. ครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 มีมติ ดังน้ี 
1. ให้คณะวิชา/หน่วยงานดําเนินการตามท่ีที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 3/2556 

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

- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ใช้วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ให้ใช้วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้ใช้วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
- กลุ่มสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบให้ใช้วุฒิปริญญาไม่ตํ่ากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า 

2. ในกรณีที่ดําเนินการประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการแล้ว ไม่สามารถ       
สรรหาบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าได้ คณะวิชา/หน่วยงาน           
ต้องย่ืนเรื่องเสนอที่ประชุม ก.บ.พ. มหาวิทยาลัย เพ่ือขออนุมัติปรับลดวุฒิก่อนที่จะดําเนินการประกาศรับสมัคร
บุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าในคราวต่อไป 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนเง่ือนไขการบรรจุกรอบอัตราว่างเพ่ือใช้ในการ
ดําเนินการเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่         
1-3-23-745 สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ตามท่ีเสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.4.2 คณะวิทยาศาสตร์ขออนุมัติเปลี่ยนเง่ือนไขการบรรจุกรอบอัตราว่างเพื่อใช้ใน

การดําเนินการเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
ตําแหน่งอาจารย์ 

 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีคณะวิทยาศาสตร์มีอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขท่ี       
1-2-07-226 และ 1-2-07-326 สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ น้ัน 

คณะวิทยาศาสตร์ได้ดําเนินการเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุ เป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-07-226 และ 1-2-07-326 ด้วยวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก               
ทางคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา คณิตศาสตร์ประยุกต์ คณิตศาสตร์ประกันชีวิต คณิตศาสตร์การเงิน 
คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม การดําเนินการวิจัย หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง ไปแล้วจํานวน 4 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1          
ต้ังแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 – 31 สิงหาคม 2559 ครั้งที่ 2 ต้ังแต่วันที่ 22 กันยายน 2559 - 31 ตุลาคม 
2559 ครั้งที่ 3 ต้ังแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2560 – 31 ตุลาคม 2560 ครั้งที่ 4 ต้ังแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560            
- วันที่ 31 มกราคม 2561 ปรากฏว่าไม่มีผู้ได้รับการคัดเลือกในคุณวุฒิที่มีความเหมาะสมในตําแหน่งดังกล่าวได้ 
คณะฯ จึงประสงค์ขออนุมัติเปลี่ยนเง่ือนไขการบรรจุก่อนดําเนินการเปิดรับสมัครอีกคร้ังหน่ึง ดังน้ี 

- ผู้สมัครต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ทางคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา 
คณิตศาสตร์ประยุกต์ คณิตศาสตร์ประกันชีวิต คณิตศาสตร์การเงิน คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม การดําเนินการวิจัย 
หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง หรือ  
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- ผู้สมัครต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ทางคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา 
คณิตศาสตร์ประยุกต์ คณิตศาสตร์ประกันชีวิต คณิตศาสตร์การเงิน คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม การดําเนิน        
การวิจัย หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง ที่กําลังศึกษาระดับปริญญาเอกและกําลังทําวิทยานิพนธ์ 

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

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

- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ใช้วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ให้ใช้วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้ใช้วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
- กลุ่มสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบให้ใช้วุฒิปริญญาไม่ตํ่ากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า 

2. ในกรณีที่ดําเนินการประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการแล้ว ไม่สามารถ       
สรรหาบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าได้ คณะวิชา/หน่วยงาน           
ต้องย่ืนเรื่องเสนอที่ประชุม ก.บ.พ. มหาวิทยาลัย เพ่ือขออนุมัติปรับลดวุฒิก่อนที่จะดําเนินการประกาศรับสมัคร
บุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าในคราวต่อไป 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เน่ืองจากสาขาวิชาทางด้านคณิตศาสตร์เป็นสาขาวิชาที่มีผู้จบ
การศึกษาระดับปริญญาเอกจํานวนมาก อีกทั้งคณะวิทยาศาสตร์อาจารย์ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่จบการศึกษา        
วุฒิปริญญาเอก จึงสมควรให้คงไว้ตามมาตรการปรับโครงสร้างกําลังคนของกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี จึงมีมติให้คณะฯ ดําเนินการรับสมัครตามเง่ือนไขการบรรจุในระดับปริญญาเอก เหมือนเดิม 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.5 การพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ ชํานาญงาน ชํานาญงานพิเศษ ชํานาญการ 

ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษฯ 
  ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6 เรื่องอ่ืนๆ  
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.1 ขออนุมัติเปลี่ยนชื่อตําแหน่งกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย  

 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีคณะวิทยาการจัดการมีกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งนักกิจการ
นักศึกษาปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-23-312 อัตราเงินเดือน เดือนละ 20,690 บาท น้ัน 
 เพ่ือให้การดําเนินการของคณะวิทยาการจัดการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ
ในการทํางานเพ่ือรองรับการเติบโตและการเข้าสู่ความเป็นสากล คณะฯ จึงประสงค์ขออนุมัติเปลี่ยนช่ือตําแหน่ง
กรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งเลขที่ 2-3-23-312 จาก ตําแหน่งนักกิจการนักศึกษาปฏิบัติการ 
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อัตราเงินเดือน เดือนละ 20,690 บาท เป็น ตําแหน่งผู้ช่วยสอนปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน เดือนละ 20,690 บาท 
สังกัดคณะวิทยาการจัดการ 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนช่ือตําแหน่งกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย 
ตําแหน่งเลขที่ 2-3-23-312 จาก ตําแหน่งนักกิจการนักศึกษาปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน เดือนละ 20,690 บาท 
เป็น ตําแหน่งผู้ช่วยสอนปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน เดือนละ 20,690 บาท สังกัดคณะวิทยาการจัดการ 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.2 รายงานผลความก้าวหน้าของการเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ ครั้งที่ 2 ของ                

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษบา  เผ่าทองจีน คณะเภสัชศาสตร์ 
 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยอนุมัติให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษบา  เผ่าทองจีน คณะเภสัชศาสตร์           
ไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการเพ่ือเขียนตํารา เรื่องระบบทางเดินอาหาร โดยมีกําหนดระยะเวลา 
1 ปี ต้ังแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 น้ัน   

ในการน้ี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษบา  เผ่าทองจีน ได้ส่งรายงานผลความก้าวหน้าของการ 
ไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 - 31 มกราคม 2561      
ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่                
5 เมษายน 2561   
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบรายงานผลความก้าวหน้าของการเพ่ิมพูนความรู้         
ทางวิชาการ ครั้งที่ 2 ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษบา เผ่าทองจีน คณะเภสัชศาสตร์ 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.3 คณะอักษรศาสตร์ขออนุ มัติขยายเวลาลาศึกษาต่อ ราย นางสาวพจนา              

มณีย่ิงสกุล  ตําแหน่งอาจารย์ เป็นกรณีพิเศษ 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่มหาวิทยาลัยได้อนุญาตให้ นางสาวพจนา มณีย่ิงสกุล พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่ง

อาจารย์ ตําแหน่งเลขท่ี 1-2-06-17 สังกัดภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร์  ลาหยุดราชการเพ่ือเดินทาง
ไปศึกษาในระดับปริญญาโท – เอก สาขาวิชาวรรณคดีตะวันตก เน้นวรรณคดีอังกฤษ ณ University of           
St Andrews ประเทศสหราชอาณาจักร ด้วยทุนโครงการพัฒนากําลังคน ด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
(ทุนเรียนดีมนุษย์ศาสตร์แห่งประเทศไทย) ประจําปี 2554 (ทุนประเภท 1ก) มีกําหนด 5 ปี 6 เดือน  ต้ังแต่วันที่ 
8 กันยายน 2555 ถึงวันที่ 7 มีนาคม 2561 น้ัน 

คณะอักษรศาสตร์จึงประสงค์ขออนุมัติให้ นางสาวพจนา มณีย่ิงสกุล ขยายเวลาศึกษาต่อ         
ในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเดิม ด้วยทุนเดิม เพ่ือจัดทําวิทยานิพนธ์ มีกําหนด 6 เดือน 21 วัน ต้ังแต่วันที่                 
8 มีนาคม 2561  ถึงวันที่ 28 กันยายน 2561 เป็นกรณีพิเศษ โดยได้รับเงินเดือนต้ังแต่วันที่ 8 มีนาคม 2561 
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ถึงวันที่ 7 กันยายน 2561 และไม่ได้รับเงินเดือนต้ังแต่วันที่ 8 กันยายน 2561 เป็นต้นไป แต่เน่ืองจาก           
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์การให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน 
หรือปฏิบัติการวิจัย พ.ศ. 2560 ข้อ 9 กําหนดให้พนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับอนุมัติไปศึกษาด้วยทุนใดๆ         
หากประสงค์จะอยู่ศึกษาต่อด้วยทุนเดิม  ทุนอ่ืนๆ หรือทุนส่วนตัว หลังจากครบกําหนดที่ได้รับอนุมัติแล้ว          
ให้ย่ืนคําขอพร้อมด้วยหลักฐานเก่ียวกับผลการศึกษาที่ผ่านมาแล้ว และคําช้ีแจงเหตุผลความจําเป็นที่จะต้อง          
อยู่ศึกษาต่ออีก โดยปกติไม่น้อยกว่า 60 วัน ก่อนครบกําหนดเวลาที่ได้รับอนุมัติไว้เดิม ทั้งน้ี การขอขยาย
ระยะเวลาศึกษา สามารถกระทําได้ไม่เกินครั้งละ 6 เดือน เว้นแต่ได้รับอนุมัติจาก ก.บ.ม. เป็นกรณีพิเศษ    
เฉพาะราย เมื่อผู้มีอํานาจตาม ข้อ 5 อนุมัติแล้ว จึงจะอยู่ศึกษาต่อได้ตามระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติน้ัน 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้ นางสาวพจนา มณีย่ิงสกุล ขยายเวลาศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาเอก สาขาวิชาเดิม ด้วยทุนเดิม เพ่ือจัดทําวิทยานิพนธ์ มีกําหนด 6 เดือน 21 วัน ต้ังแต่วันที่ 8 มีนาคม 
2561  ถึงวันที่ 28 กันยายน 2561 เป็นกรณีพิเศษ โดยได้รับเงินเดือนต้ังแต่วันที่ 8 มีนาคม 2561 ถึงวันที่           
7 กันยายน 2561 และไม่ได้รับเงินเดือนต้ังแต่วันที่ 8 กันยายน 2561 เป็นต้นไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.4 คณะศึกษาศาสตร์ขออนุมัติขยายเวลาลาศึกษาต่อ ราย นางสาวประติมา         

ธันยบูรณ์ตระกูล  ตําแหน่งอาจารย์ เป็นกรณีพิเศษ 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่มหาวิทยาลัยได้อนุญาตให้ นางสาวประติมา ธันยบูรณ์ตระกูล พนักงานมหาวิทยาลัย 

ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-6-05-52 สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 
คณะศึกษาศาสตร์ ลาศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาศิลปศึกษา ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ด้วยทุนส่วนตัว 
โดยใช้เวลาราชการบางส่วน ภาคการศึกษาหน่ึงไม่เกิน 10 ช่ัวโมง/สัปดาห์ ต้ังแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 
3 มกราคม 2560 และต้ังแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 7 สิงหาคม 2560 ลาศึกษาโดยใช้เวลาราชการเต็ม
เวลา ต้ังแต่วันที่ 4 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 3 มิถุนายน 2560 และลาศึกษาโดยใช้เวลาราชการบางส่วน       
ภาคการศึกษาหน่ึงไม่เกิน 8 ช่ัวโมง/สัปดาห์ ต้ังแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2560 และลา
ศึกษาโดยใช้เวลาราชการบางส่วน ภาคการศึกษาหน่ึงไม่เกิน 5 ช่ัวโมง/สัปดาห์ ต้ังแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2560 
ถึงวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 รวมลาศึกษาทั้งสิ้น 1 ปี 9 เดือน 15 วัน น้ัน 

คณะศึกษาศาสตร์จึงประสงค์ขออนุมัติให้ นางสาวประติมา ธันยบูรณ์ตระกูล ขยายเวลา         
ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเดิม ด้วยทุนเดิม มีกําหนด 6 เดือน 29 วัน โดยใช้เวลาราชการบางส่วน 
ภาคการศึกษาหน่ึงไม่เกิน 5 ช่ัวโมง/สัปดาห์ ต้ังแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 19 ธันวาคม 2561          
เป็นกรณีพิเศษ แต่เน่ืองจากตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์การให้พนักงานมหาวิทยาลัย
ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย พ.ศ. 2560 ข้อ 9 กําหนดให้พนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับอนุมัติ
ไปศึกษาด้วยทุนใดๆ หากประสงค์จะอยู่ศึกษาต่อด้วยทุนเดิม ทุนอ่ืนๆ หรือทุนส่วนตัว หลังจากครบกําหนด     
ที่ได้รับอนุมัติแล้ว ให้ย่ืนคําขอพร้อมด้วยหลักฐานเก่ียวกับผลการศึกษาที่ผ่านมาแล้ว และคําช้ีแจงเหตุผล        
ความจําเป็นที่จะต้องอยู่ศึกษาต่ออีก โดยปกติไม่น้อยกว่า 60 วัน ก่อนครบกําหนดเวลาที่ได้รับอนุมัติไว้เดิม 
ทั้งน้ี การขอขยายระยะเวลาศึกษา สามารถกระทําได้ไม่เกินครั้งละ  6 เดือน เว้นแต่ได้รับอนุมัติจาก ก.บ.ม. 
เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย เมื่อผู้มีอํานาจตาม ข้อ 5 อนุมัติแล้ว จึงจะอยู่ศึกษาต่อได้ตามระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติน้ัน 
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 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้ นางสาวประติมา ธันยบูรณ์ตระกูล ขยายเวลาศึกษาต่อ
ในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเดิม ด้วยทุนเดิม มีกําหนด 6 เดือน 29 วัน โดยใช้เวลาราชการบางส่วน           
ภาคการศึกษาหนึ่งไม่เกิน 5 ช่ัวโมง/สัปดาห์ ต้ังแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 19 ธันวาคม 2561          
เป็นกรณีพิเศษ 
 

ระเบยีบวาระที่  4.2 แผนและการติดตามผลการดําเนินงานตามแผน 
ไม่มี 

 
ระเบยีบวาระที่  4.3 ข้อบังคับ / ระเบียบ / ประกาศ 

ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.4 โครงสร้างส่วนงานและหน่วยงานภายใน 
ระเบยีบวาระที่  4.4.1 การขอใหท้บทวนระเบียบมหาวิทยาลยัศลิปากรว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการ

แบ่ง การรวม การยุบเลิก และการบริหารภาควิชา พ.ศ. 2561 
 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ได้มีหนังสือลงวันที่ 27 มีนาคม 2561 ขอให้ทบทวน
ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแบ่ง การรวม การยุบเลิก และการบริหารภาควิชา 
พ.ศ. 2561 และได้ย่ืนหนังสือดังกล่าวให้โดยตรงแก่อธิการบดีพร้อมกับได้มีการพบปะพูดคุยระหว่างคณาจารย์
คณะอักษรศาสตร์ จํานวน 4 ราย คณบดีคณะอักษรศาสตร์ และอธิการบดี เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 ณ ห้อง
ประชุมสํานักงานอธิการบดี เวลาประมาณ 14.00-15.20 น. ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ลงรับเอกสารดังกล่าวไว้ในระบบ
สารบรรณแล้ว และจะได้พิจารณาดําเนินการโดยเหมาะสมต่อไป น้ัน 

ในการน้ี ภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ได้ขอให้พิจารณาทบทวน เพ่ือปรับปรุงหลักเกณฑ์
ให้มีความเหมาะสมกับธรรมชาติและการบริหารจัดการของสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดย
คํานึงถึงประโยชน์ต่อนักศึกษา และการธํารงไว้ซึ่งศาสตร์เพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของชาติ ตลอดจน
ภารกิจหน้าที่ของสถาบันอุดมศึกษาเป็นหลัก ดังน้ี 

1. ชะลอการบังคับใช้เกณฑ์ดังกล่าว เพ่ือให้ประชาคมมหาวิทยาลัยได้ทบทวนและพิจารณาถึง
ข้อดีข้อเสียอย่างถี่ถ้วนรอบคอบ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ภาควิชาที่มีโครงการจัดต้ังหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาได้
ทําแผนสําหรับดําเนินการ 

2. ปรับหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้มีความสอดคล้องกับธรรมชาติของสาขาวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ โดยกําหนดเกณฑ์ขั้นตํ่าให้ภาควิชารับผิดชอบหลักสูตรในระดับปริญญาตรีอย่างน้อยหน่ึงหลักสูตร 
และมีคณาจารย์ครบตามเกณฑ์กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ทั้งน้ี ภาควิชาใดมีความประสงค์จะขอ
ยุบรวมหรือเสนอจัดต้ังเป็นสาขาวิชาย่อมทําได้ภายใต้เกณฑ์น้ีเช่นกัน 
  



 23

3. ให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยให้สัตยาบันต่อประชาคมและสังคมท่ัวไปท่ีจะรักษาศาสตร์ทาง
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือธํารงศาสตร์อันมีคุณค่าต่อการพัฒนามนุษย์ของชาติไว้ 
โดยกําหนดเป็นนโยบายท่ีชัดเจน เช่น การให้อัตรากําลังอาจารย์ในกรณีที่หลักสูตรสาขาวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์มีความเส่ียงที่จะเกิดการยุบเลิก เป็นต้น ทั้งน้ี สัตยาบันดังกล่าวถือเป็นส่วนหน่ึงของพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยในฐานะสถาบันอุดมศึกษา 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นตามข้อทบทวนของภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ ดังน้ี 

1. เน่ืองจากข้อ 1 - ข้อ 2 ของข้อทบทวนมีความสอดคล้องกัน จึงให้เสนอคณะกรรมการ
วิเคราะห์โครงสร้างส่วนงานและหน่วยงาน (นายสุมนต์ สกลไชย ประธานกรรมการ) เพ่ือพิจารณาต่อไป 

2. การธํารงศาสตร์อันมีคุณค่าต่อการพัฒนามนุษย์ของชาติไว้ ตามข้อ 3 ของข้อทบทวน เป็น
ภารกิจ/นโยบายของมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย  
 ทั้งน้ี ขอให้คณะวิชาที่ได้ดําเนินการแบ่ง การรวม การยุบเลิก และการบริหารภาควิชา แล้ว
เสร็จส่งผลการดําเนินงานไปยังมหาวิทยาลัยภายในวันที่ 30 เมษายน 2561 สําหรับคณะวิชาที่อยู่ระหว่าง
ดําเนินการซึ่งยังไม่ได้ข้อยุติ อาจขอชะลอการส่งผลการดําเนินงานไว้ก่อนจนกว่าจะมีการประชุมของ
คณะกรรมการวิเคราะห์โครงสร้างส่วนงานและหน่วยงานก็ได้ 
 
ระเบยีบวาระที่  4.5 การบริหารการเงินและทรพัย์สิน 
ระเบยีบวาระที่  4.5.1 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลยัศิลปากรว่าด้วยการเก็บเงินบํารุงการศึกษาและ

ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ จากนักเรียนโรงเรียนสาธิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ออกระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการเก็บเงินบํารุงการศึกษา
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ จากนักเรียนโรงเรียนสาธิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2553 และแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 น้ัน 

เน่ืองจากโรงเรียนสาธิต คณะศึกษาศาสตร์ประสงค์แก้ไขเพ่ิมเติมอัตราการเก็บเงินบํารุง
การศึกษาและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ จากนักเรียนโรงเรียนสาธิต คณะศึกษาศาสตร์ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) 
ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการเก็บเงินบํารุงการศึกษาและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ จากนักเรียนโรงเรียนสาธิต 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... โดยให้ใช้บังคับต้ังแต่ภาคการศึกษาต้น                 
ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 
6/2561 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 และผ่านการพิจารณาจากกองนิติการแล้ว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วย
การเก็บเงินบํารุงการศึกษาและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ จากนักเรียนโรงเรียนสาธิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... โดยให้กําหนดค่าปรับสูงสุดไว้ในข้อ 4.5 (3) ของ (ร่าง) ระเบียบดังกล่าว ก่อน
นําเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาเก่ียวกับการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
ต่อไป 
  
ระเบียบวาระท่ี  4.5.2 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดอัตราค่าตอบแทนในการ

ดําเนินงานโครงการปรับพื้นฐานทางวิชาการ (ระดับมัธยมศึกษา) โรงเรียน
สาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร และ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร 
เรื่อง กําหนดอัตราค่าตอบแทนในการดําเนินงานโครงการพัฒนาบุคลิกภาพ 
(ระดับมัธยมศึกษา) โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ประธานขอถอนเร่ือง 

 
ระเบียบวาระท่ี  4.5.3 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ อัตราจ่าย 

เง่ือนไข และวิธีการในการจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริการทางวิชาการและการ
จัดสรรรายได้ค่าบริการทางวิชาการแก่สังคมในส่วนของคณะวิทยาศาสตร์ 

 
สรุปเรื่อง 

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ประสงค์กําหนดหลักเกณฑ์ อัตราจ่าย เง่ือนไข และวิธีการในการจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริการทางวิชาการและการจัดสรรรายได้ค่าบริการทางวิชาการแก่สังคมในส่วนของคณะ
วิทยาศาสตร์  

ในการน้ี เพ่ือให้การดําเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามความในข้อ 13 ของข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม พ.ศ. 2560 ฉบับลงวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2560 คณะวิทยาศาสตร์จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนด
หลักเกณฑ์ อัตราจ่าย เง่ือนไข และวิธีการในการจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริการทางวิชาการและการจัดสรรรายได้
ค่าบริการทางวิชาการแก่สังคมในส่วนของคณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากกองนิติการแล้ว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง 
กําหนดหลักเกณฑ์ อัตราจ่าย เง่ือนไข และวิธีการในการจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริการทางวิชาการและการจัดสรร
รายได้ค่าบริการทางวิชาการแก่สังคมในส่วนของคณะวิทยาศาสตร์ และให้นําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใช้
ต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี  4.5.4 การเบิกค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้า
ศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร รอบท่ี 1-5 (SU-TCAS)  

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่มหาวิทยาลัยได้รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ระดับปริญญาบัณฑิต รอบที่ 1-5 (SU-TCAS) ประจําปีการศึกษา 2561 โดยกําหนดการจัดสอบวิชาเฉพาะเพ่ือ
เป็นการทดสอบความรู้ ความสามารถของผู้สมัครเข้าศึกษา ซึ่งประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง อัตรา
ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ในการสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร รอบที่ 1-5 
(SU-TCAS) ฉบับลงวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ไม่ได้กําหนดเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินให้แก่คณะวิชาหรือ
หน่วยงานผู้ดําเนินการจัดสอบวิชาเฉพาะ สําหรับการบริหารจัดการ น้ัน  

 ในการน้ี กองบริการการศึกษาจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาการเบิกค่าตอบแทนและค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ ในการสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร รอบที่ 1-5 (SU-TCAS) ตามรอบย่อยที่
เกิดขึ้นจริง เน่ืองจากไม่สามารถเบิกค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการสอบคัดเลือกรอบที่ 1 ได้ทั้งหมด ซึ่งรอบที่ 
1 ตามปฏิทินการสอบคัดเลือกแบ่งการรับสมัครออกเป็น รอบที่ 1/1 รอบที่ 1/2 และรอบการสอบวิชาเฉพาะ  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้กําหนดความหมายของคําว่า “รอบ” ให้หมายความ
รวมถึง ครั้งย่อยของการรับสมัครสอบในแต่ละรอบด้วย 
 
ระเบยีบวาระที่  4.6 เรื่องอ่ืนๆ ตามท่ีอธิการบดีปรึกษา 
ระเบียบวาระท่ี  4.6.1 (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ 

Auckland University of Technology และ (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือ
ทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ University of Waikato 
นิวซีแลนด์ 
 

สรุปเรื่อง 
ด้วยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารประสงค์จะทําข้อตกลงความร่วมมือทาง

วิชาการกับ Auckland University of Technology  และ University of Waikato นิวซีแลนด์ เพ่ือส่งเสริม
ความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษา การจัดประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ และการ
พัฒนาหลักสูตรการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมในสาขาที่เก่ียวข้อง ตามแผนการพัฒนาความเป็นสากลของ
มหาวิทยาลัย โดยข้อตกลงดังกล่าวเป็นข้อตกลงระดับมหาวิทยาลัย ระดับของผู้ลงนามของทั้งสองฝ่าย คือ 
อธิการบดี ข้อตกลงมีระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันลงนาม ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 โดยคณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้เสนอเอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณา ดังน้ี 

1. แบบเสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาการจัดทําข้อตกลงความร่วมมือกับต่างประเทศ 
(MOU และ MOA)  

2. แผนการดําเนินตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 
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3. (ร่าง) MOU ฉบับภาษาอังกฤษ และฉบับแปลเป็นภาษาไทย โดยมีผู้รับรองการแปล 
4. ประวัติของ Auckland University of Technology และ University of Waikato 

นิวซีแลนด์ 
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 Auckland University of Technology และ (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ University of Waikato นิวซีแลนด์ และให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.6.2 (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ 

Kingston University สหราชอาณาจักร 
 

สรุปเรื่อง 
 ด้วยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประสงค์จะทําข้อตกลงความร่วมมือเฉพาะด้าน 

(Memorandum of Agreement) กับ Kingston University สหราชอาณาจักร ตามแผนพัฒนาความเป็น
สากลของมหาวิทยาลัย เพ่ือเข้ารับประเมิน QS Star Rating ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือการ
พัฒนา และการพัฒนาการดําเนินงานด้าน University Ranking ของมหาวิทยาลัย รวมถึงการจัดการเรียนการ
สอน แลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์ และการจัดกิจกรรมวิชาการร่วมกัน โดยข้อตกลงดังกล่าวเป็นข้อตกลง
ระดับคณะวิชา ข้อตกลงมีระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันลงนาม ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากท่ีประชุม
คณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 
โดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้เสนอเอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณา ดังน้ี 

1. แบบเสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาการจัดทําข้อตกลงความร่วมมือกับต่างประเทศ 
(MOU และ MOA)   

2. แผนการดําเนินตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 
3. (ร่าง)  บันทึกข้อตกลง  (Memorandum of Agreement) ฉบับภาษาอังกฤษ และฉบับ

แปลเป็นภาษาไทย โดยมีผู้รับรองการแปล 
4. ประวัติของ Kingston University สหราชอาณาจักร 
 อน่ึง มหาวิทยาลัยศิลปากรได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding) 

กับ Kingston University เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 และได้มีกิจกรรมความร่วมมือกับวิทยาลัย
นานาชาติ 
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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 Kingston University สหราชอาณาจักร และให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.6.3 ผลการพิจารณามอบเครื่องหมายเกียรติคุณและของที่ระลึก ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

สรุปเรื่อง 
ด้วยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยศิลปากรมีข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย 

และลูกจ้างที่เกษียณอายุราชการ ลาออกจากราชการ หรือถึงแก่กรรม จํานวนทั้งสิ้น 59 ราย โดยผู้ที่มี
คุณสมบัติที่จะได้รับเครื่องหมายเกียรติคุณและของที่ระลึก ตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยเครื่องหมาย
เกียรติคุณ พ.ศ. 2547 และประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์การมอบเครื่องหมายเกียรติคุณและ
ของที่ระลึก ฉบับลงวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 มีจํานวน 53 ราย โดยจําแนกเป็น 2 กลุ่ม  

กลุ่มที่ 1 ผู้เกษียณอายุราชการตามปกติ ผู้ลาออกจากราชการ และผู้ถึงแก่กรรมระหว่างรับ
ราชการ จํานวน 48 ราย ดังน้ี 

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
1. นางนภัสนันท์ อินทรโพธ์ิ 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์
2. รองศาสตราจารย์ชินศักด์ิ ตัณฑิกุล 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุจิโรจน์ อนามบุตร 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิจชัย จิตขจรวานิช ลาออกจากราชการ เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2560 

คณะมัณฑนศิลป์ 
5. รองศาสตราจารย์โชติวัฒน์ ปุณโณปถัมภ์ 
6. นางรัตนา สังข์สวัสด์ิ 
7. นางพจนี ช่วยเจริญ 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นํ้าฝน  ไล่สัตรูไกล ลาออกจากราชการ เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560 
9. นายวิชัย  พวงกุหลาบ ลาออกจากราชการ เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 
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คณะอักษรศาสตร์ 
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิดา ธรรมมณีวงศ ์  
11. รองศาสตราจารย์บาหยัน อ่ิมสําราญ 
12. อาจารย์ณภัทร ชินวงศ์ 
13. อาจารย์สุภาภรณ์ อัศวไชยชาญ 
14. นายจักรกริศน์ แก้วนุช 
15. นางมัณฑนา น้อยพิทักษ์ 
16. นายสมทรง ปรีชาทรัพย์ 

คณะศึกษาศาสตร์ 
17. อาจารย์ ดร.นงนุช โรจนเลิศ 
18. อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรีบุญยืน สวุรรณศรี 
19. นางสาวเรวดี  อมรรัตนพันธ์ ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 
20. นางสุภาภรณ์  น่ิมอนงค์ ลาออกจากราชการ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2560 

คณะวิทยาศาสตร์ 
21. รองศาสตราจารย์ ดร.กัณฑรีย์ ศรีพงศ์พันธ์ุ 
22. อาจารย์สุมิตร์ เขียววิชัย 
23. อาจารย์หิรัญรตัน์ สุวรรณนท ี

คณะเภสัชศาสตร์ 
24. รองศาสตราจารย์ระพีพรรณ ฉลองสุข 
25. รองศาสตราจารย์ ดร.จุไรรัตน์ นันทานิช 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
26. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎาวรรณ วิจิตรเวชการ 
27. อาจารย์วิชัย จันทรักษา 
28. อาจารย์จุนธนี  วีรเจตบดีธัช ลาออกจากราชการ เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2561 

คณะวิทยาการจัดการ 
29. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงเงิน  ซื่อภักดี ลาออกจากราชการ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 

สํานักหอสมุดกลาง 
30. นางสาวจิตรา กัลยาณพงศ์ 
31. นางอารี ปิยะรัตนวัฒน์ 
32. นางสาวสุนีย์ ตรียินดี 
33. นายสมบูรณ์ กลิ่นทอง 
34. นายมานิตย์ อินทร์ตามา 
กองกลาง 

35. นางสาวสุวรรณา เอ่ียมเจรญิ 
36. นายอดุลย์ มาสุข ลาออกจากราชการ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 
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กองกิจการนักศึกษา 
37. นางสาวกานต์รวี ครุธครองพันธ์ุ 
38. นางสมัย คงอ่ิม 

กองบริการการศึกษา 
39. นางสาวรวีวรรณ อังกูรอัจฉรา 
40. นางเพ็ญศรี แสงแก้ว 
กองงานวิทยาเขต 

41. นางสาวพัชรินทร์ ทรงสุโรจน์ 
42. นางกนกรัตน์ พรประเสริฐ 
43. นางมณฑา แสงสําลี 
กองบริการอาคาร สถานทีแ่ละยานพาหนะ พระราชวังสนามจันทร ์

44. นายเชาวลิต สุชาตานนท์ 
45. นางสุนี วงษ์สอาด 
46. นางนิภา มุ้ยจีน 
47. นายสนิท เล็กทองแดง 
48. นายสุวรรณ ง้ิวทอง 
กลุ่มที ่2 ข้าราชการท่ีเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เน่ืองจากมีอายุครบ 65 ปี

บริบูรณ์) ประจําปี พ.ศ. 2561 จํานวน 5 ราย คือ  
1. ศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
2. ศาสตราจารย์จรัญพัฒน์ ภูวนันท์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา วรรณเชษฐ์ คณะอักษรศาสตร์ 
4. รองศาสตราจารย์ระเบียบ สุภวิรี คณะอักษรศาสตร์ 
5. ศาสตราจารย์ ดร.ฉวีวรรณ รัตนประเสริฐ คณะวิทยาศาสตร์ 
อน่ึง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีผู้ขาดคุณสมบัติที่สมควรได้รับเคร่ืองหมายเกียรติคุณและ

ของที่ระลึก ตามข้อ 1.2 ของประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์การมอบเคร่ืองหมายเกียรติคุณ
และของที่ระลึก ฉบับลงวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ/หน่วยงาน ได้
พิจารณาแล้วเห็นว่า บุคคลดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความต้ังใจและมีประสิทธิภาพ จึง
เห็นสมควรให้ได้รับเคร่ืองหมายเกียรติคุณและของที่ระลึกจากมหาวิทยาลัยศิลปากร (เป็นกรณีพิเศษ) จํานวน 
6 ราย คือ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิศเรศ พิพัฒน์มงคลพร ข้าราชการ สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ 
2. อาจารย์ประเสริฐ เตชะนาราเกียรติ ข้าราชการ สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ 
3. อาจารย์ ดร.สําเริง อ่อนสัมพันธ์ุ พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ 
4. รองศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์ สังข์รักษา พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะวิทยาการจัดการ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนินท์รัฐ รัตนพงศ์ภิญโญ พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะ

วิทยาการจัดการ 
6. นายวิสิฏ สายแสง ลูกจ้างประจํา สังกัดกองบริการการศึกษา 
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการมอบเครื่องหมายเกียรติคุณและของที่ระลึก 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน 53 ราย และที่ขอเพ่ิมเติมกรณีพิเศษ จํานวน 6 ราย ตามท่ีคณะวิชา/
หน่วยงานเสนอ 

ทั้งน้ี หากมีคณาจารย์บางรายได้รับการต่อเวลาราชการ ใหช้ะลอการมอบเคร่ืองหมายเกียรติคุณ
และของที่ระลกึไว้ก่อน จนกว่าจะเกษียณอายุ 65 ปี หรือลาออกก่อนครบระยะเวลาการต่อเวลาราชการ 

 
ระเบียบวาระท่ี  4.6.4 การแต่งต้ังกรรมการในคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดํารงตําแหน่งหัวหน้า           

ส่วนงาน ประเภทคณบดี เพื่อสรรหาผู้สมควรดํารงตําแหน่งผูอํ้านวยการหอศลิป์ 
 
สรุปเรื่อง 
  ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 1660/2557 ลงวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ได้แต่งต้ัง            
อาจารย์ ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท์ ให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการหอศิลป์ โดยมีวาระการดํารงตําแหน่ง 4 ปี            
ต้ังแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2557 น้ัน 

เน่ืองจาก อาจารย์ ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท์ จะครบวาระการดํารงตําแหน่ง ในวันที ่ 8 
ตุลาคม 2561 ซึ่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการสรรหาหัวหน้าส่วนงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2560 ข้อ 4 กําหนดให้สภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดํารงตําแหน่ง
หัวหน้าส่วนงาน ก่อนวาระการดํารงตําแหน่งจะสิ้นสุดลงไม่น้อยกว่า 120 วัน และข้อ 6 กําหนดให้
คณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดํารงตําแหน่งหัวหน้าส่วนงานประกอบด้วย  

(1) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวนหน่ึงคน ประธานกรรมการ  
(2) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวนหน่ึงคน กรรมการ 
(3) กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจํา กรรมการ 

 หรือประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน จํานวนหน่ึงคน   
(4) อธิการบดี  กรรมการ 
(5) คณบดี จํานวนหนึ่งคน  กรรมการ 
ให้ผู้อํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย หรือบุคลากรของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย          

ที่ผู้อํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัยมอบหมายเป็นเลขานุการ และอาจแต่งต้ังผู้ช่วยเลขานุการได้ไม่เกิน
สองคน 

และข้อ 7 วรรคสาม ได้กําหนดให้การได้มาซึ่งกรรมการตามข้อ 6 (5) ให้อธิการบดีดําเนินการ
ให้บุคคลดังกล่าวเลือกกันเองหนึ่งคนเป็นกรรมการ โดยให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จก่อนการแต่งต้ังคณะกรรมการ   
ตามข้อ 4 ไม่น้อยกว่า 15 วัน 

ในการนี้ เพ่ือให้การดําเนินการสรรหาผู้สมควรดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการหอศิลป์เป็นไปตาม
ข้อบังคับ กองการเจ้าหน้าที่จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งต้ังกรรมการในคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดํารง
ตําแหน่งหัวหน้าส่วนงาน ประเภทคณบดี เพ่ือสรรหาผู้สมควรดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการหอศิลป์ ตามข้อ 6 (5) 
ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการสรรหาหัวหน้าส่วนงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 
พ.ศ. 2560  
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาตามท่ีอธิการบดีได้ดําเนินการให้ผู้ดํารงตําแหน่งคณบดีได้ลงคะแนนเลือก
แล้ว มีมติเห็นชอบให้แต่งต้ังคณบดีคณะโบราณคดีเป็นกรรมการในคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดํารงตําแหน่ง
หัวหน้าส่วนงาน ประเภทคณบดี เพ่ือสรรหาผู้สมควรดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการหอศิลป์ ตามข้อ 6 (5) ของ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการสรรหาหัวหน้าส่วนงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 
พ.ศ. 2560 และให้กองการเจ้าหน้าที่ดําเนินการต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.6.5 โครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะท่ี 3             

ประจําปีการศึกษา 2561 (กลุ่มที่ 1 สําหรับนักเรียนที่ไม่สามารถสอบเข้า
ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้) 

 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาดําเนิน
โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในประเทศให้แก่เยาวชนที่มีภูมิลําเนาในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ “ทุนอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้” เพ่ือสนับสนุนให้
เยาวชนที่มีภูมิลําเนาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าศึกษาระดับอุดมศึกษา โดย
สถาบันอุดมศึกษาสนับสนุนที่น่ังการศึกษาพร้อมยกเว้นค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร และ สกอ. สนับสนุนค่า
ครองชีพให้แก่นักศึกษาตามระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตร น้ัน 

ในการน้ี สกอ. ได้ขอความอนุเคราะห์มายังมหาวิทยาลัยศิลปากรเพ่ือพิจารณาเก่ียวกับการ
สนับสนุนที่น่ังการศึกษาและการยกเว้นค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตรเป็นกรณีพิเศษตามโครงการทุนอุดมศึกษาเพ่ือ
การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3 ประจําปีการศึกษา 2561 (กลุ่มที่ 1 สําหรับนักเรียนที่ไม่สามารถ
สอบเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้) กองบริการการศึกษาจึงได้เสนอที่ประชุมพิจารณาการสนับสนุนค่าเล่า
เรียนของคณะวิชาให้เป็นแนวทางเดียวกันตามมติที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 11/2559 เมื่อวันอังคารที่ 31 
พฤษภาคม 2559 โดยเห็นชอบให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาทั้งหมดตลอดหลักสูตร แต่ไม่รวมถึง
ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ตามหมวด 3 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับ
ปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2558 และไม่ยกเว้นในส่วนอ่ืนๆ เช่น ค่าหอพักนักศึกษา เป็นต้น ทั้งน้ี กองบริการ
การศึกษาได้รายงานการใหก้ารสนับสนุนที่น่ังการศึกษาเป็นกรณีพิเศษของคณะวิชา จํานวนทั้งสิ้น 34 ราย ดังน้ี 

1. คณะอักษรศาสตร์ (จํานวน 2 ราย) 
- หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย    
- หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ   
- หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศส   
- หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเยอรมัน   
- หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์   
- หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์   
- หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการแสดงศึกษา   
- หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคีตศิลป์ไทย  
- หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา   
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- หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์การพัฒนา   
- หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์   
- หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเอเชียตะวันออก   

2. คณะศึกษาศาสตร์ (จํานวน 3 ราย) 
- หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต จํานวน 2 ราย 
- หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จํานวน 1 ราย  

3. คณะวิทยาศาสตร์ (จํานวน 10 ราย) 
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จํานวน 1 ราย 
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา จํานวน 1 ราย 
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี จํานวน 1 ราย 
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ จํานวน 1 ราย 
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ จํานวน 1 ราย 
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จํานวน 1 ราย 
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 ราย 
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา จํานวน 1 ราย 
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 1 ราย 
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ จํานวน 1 ราย 

4. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (จํานวน 6 ราย) 
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ จํานวน 1 ราย 
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จํานวน 2 ราย 
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี จํานวน 1 ราย 
- หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม จํานวน 2 ราย 

5. คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร (จํานวน 2 ราย) 
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์นํ้า จํานวน 1 ราย 
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช จํานวน 1 ราย 

6. คณะวิทยาการจัดการ (จํานวน 9 ราย) 
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ จํานวน 1 ราย 
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด จํานวน 1 ราย 
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม จํานวน 1 ราย 
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา จํานวน 1 ราย 
- หลักสูตรรฐัประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จํานวน 1 ราย 
- หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชน จํานวน 1 ราย 
- หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว จํานวน 1 ราย 
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานนิทรรศการและงานอีเว้นท์ 

จํานวน 1 ราย 
- หลักสูตบัญชีบัณฑิต จํานวน 1 ราย 

7. วิทยาลัยนานาชาติ (จํานวน 2 ราย) 
- หลักสูตรศลิปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสื่อสารดิจิทัล จํานวน 2 ราย 
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หมายเหตุ  
1. ที่น่ังการศึกษาที่สถาบันอุดมศึกษาสนับสนุนเป็นกรณีพิเศษ จะต้องเป็นหลักสูตรที่ สกอ. 

รับทราบแล้วเท่าน้ัน และต้องไม่เป็นหลักสูตรต่อเน่ือง (2-3 ปี) และหลักสูตรการศึกษาระดับอนุปริญญา 
2. การสนับสนุนที่น่ังการศึกษาเป็นกรณีพิเศษ และ/หรือสนับสนุนค่าเล่าเรียน โดยการยกเว้น

ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร เป็นไปตามเง่ือนไขที่สถาบันอุดมศึกษากําหนด 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบดังน้ี 
1. การสนับสนุนที่น่ังการศึกษาเป็นกรณีพิเศษตามโครงการทุนอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนา

จังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3 ประจําปีการศึกษา 2561 (กลุ่มที่ 1 สําหรับนักเรียนที่ไม่สามารถสอบเข้า
ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้) จํานวนทั้งสิ้น 34 ราย  

2. การสนับสนุนค่าเล่าเรียนของคณะวิชาตามแนวทางของมติที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 
11/2559 เมื่อวันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2559 โดยการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาท้ังหมดตลอดหลักสูตร 
แต่ไม่รวมถึงค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ตามหมวด 3 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียม
การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2558 และไม่ยกเว้นในส่วนอ่ืนๆ เช่น ค่าหอพักนักศึกษา เป็นต้น 
 
ระเบยีบวาระที่  4.6.6 การแต่งต้ังคณะกรรมการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหนา้ภาควิชา

ภาษาปัจจุบันตะวันออก คณะอักษรศาสตร์  
 (วาระลับ) 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.6.7 การรับนักศึกษาระบบรับตรง (Direct Admission) ของวิทยาลัยนานาชาติ 

และโครงการสอบวัดความรู้เพื่อคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญา
บัณฑิต วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร ภาคการศึกษาต้น           
ปีการศึกษา 2561  

 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีวิทยาลัยนานาชาติใช้ระบบ SU-TCAS ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยในการรับนักศึกษา
ในปีการศึกษา 2561 ซึ่งการรับสมัครนักศึกษาในรอบที่ 1/1 รอบท่ี 1/2 และรอบที่ 2 ที่ผ่านมา มีจํานวน
ผู้สมัครและยนืยันสิทธ์ิเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยนานาชาติน้อยกว่าจํานวนที่ต้ังเป้าหมายไว้ โดยมีสาเหตุดังน้ี 

1) รอบที่เปิดรับสมัครของระบบ TCAS ในบางรอบไม่เอ้ือต่อการรับนักศึกษาของวิทยาลัย
นานาชาติ เช่น รอบ 3 ซึ่งเป็นรอบของสายวิทยาศาสตร์ รอบ 4 การคัดเลือกด้วยการย่ืนผล GAT/PAT 
เน่ืองจากผู้สมัครของวิทยาลัยนานาชาติส่วนหน่ึงมาจากโรงเรียนนานาชาติ หรือศึกษาด้วยระบบ home 
school  

2) หลักสูตรของวิทยาลัยนานาชาติเป็นหลักสูตรที่มีค่าเล่าเรียนสูงเมื่อเทียบกับหลักสูตร           
ทั่วๆ ไป ดังน้ัน การท่ีนักศึกษาสอบผ่านและต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากรจะต้อง
ชําระค่าเล่าเรียนของภาคการศึกษาต้น เต็มจํานวนก่อนเปิดภาคการศึกษาเป็นเวลานาน อาจมีผลให้ผู้ปกครอง
และนักศึกษาเลือกที่จะไม่ยืนยันสิทธ์ิในรอบแรกๆ ซึ่งในระบบรับตรงแบบเดิมน้ัน ผู้สมัครชําระค่ายืนยันสิทธ์ิ
เพียง 50% ของค่าธรรมเนียมการศึกษา 



 34

ในการน้ี วิทยาลัยนานาชาติจึงเสนอที่ประชุมพิจารณา ดังน้ี 
1. ขอเพ่ิมช่องทางการรับนักศึกษาจากเดิม มีเพียงระบบ SU-TCAS เป็นระบบรับตรง (Direct 

Admission) จํานวน 3 รอบ และยังคงมีการรับสมัครรอบที่ 5 ในระบบ SU-TCAS ตามที่กําหนด เพ่ือความ
คล่องตัวในการบริหารจัดการและเพ่ิมช่องทางในการเพ่ิมจํานวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยนานาชาติ 

2. การดําเนินโครงการสอบวัดความรู้เพ่ือคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาบัณฑิต 
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561 กําหนดรับนักศึกษาทั้งหมด 4 
หลักสูตร จํานวน 170 คน ดังน้ี 

 
(1) หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสื่อสารดิจิทัล (BFA-DCD) จํานวน 30 คน 
(2) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (BBA-HM) จํานวน 80 คน 
(3) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดการจัดงานและกิจกรรมสันทนาการ 

(BBA-ELM) จํานวน 30 คน 
(4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการตราสินค้าหรูหรา (BBA-LUX) 

จํานวน 30 คน 
ทั้งน้ี กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรที่เปิดรับและแผนการรับนักศึกษาแล้ว 
อน่ึง วิทยาลัยนานาชาติได้กําหนดรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกเข้าศึกษาไว้แล้ว ซึ่ง

กองนิติการได้ตรวจสอบค่าใช้จ่ายในส่วนของอัตราค่าตอบแทนกรรมการสอบสัมภาษณ์แล้วมีความเห็นว่า ไม่
เกินอัตราที่กําหนดไว้ตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
พ.ศ. 2557 ข้อ 23 ซึ่งโครงการดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดีโดยความเห็นชอบของท่ีประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบตามที่วิทยาลัยนานาชาติเสนอ ดังน้ี 

1. การเพ่ิมช่องทางการรับนักศึกษาจากเดิม มีเพียงระบบ SU-TCAS เป็นระบบรับตรง 
(Direct Admission) จํานวน 3 รอบ และยังคงมีการรับสมัครรอบที่ 5 ในระบบ SU-TCAS ตามท่ีกําหนด เพ่ือ
ความคล่องตัวในการบริหารจัดการและเพ่ิมช่องทางในการเพ่ิมจํานวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยนานาชาติ 

2. โครงการสอบวัดความรู้เพ่ือคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาบัณฑิต วิทยาลัย
นานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561 และให้นําเสนออธิการบดีพิจารณา
อนุมัติโครงการต่อไป 
 
ระเบยีบวาระที่  4.6.8 กําหนดวันฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2560 
 
สรุปเรื่อง 

ตามหนังสือสํานักพระราชวัง ที่ รล 0002.3/9684 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2561 ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์มา
พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2560 ในวันพุธที่ 
2 มกราคม 2562 ทั้งภาคเช้าและภาคบ่าย ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม น้ัน 
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ในการน้ี กองกิจการนักศึกษาในฐานะประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมบัณฑิตได้กําหนด
วันฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2560 ดังน้ี 

1. วันฝึกซ้อมย่อยคณะวิชา วันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2561 
2. วันฝึกซ้อมย่อยและถ่ายภาพหมู่ วันพุธที่ 26 ธันวาคม 2561 
3. วันฝึกซ้อมใหญ่ วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2561 
4. วันพระราชทานปริญญาบัตร วันพุธที่ 2 มกราคม 2562 
ทั้งน้ี ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ใช้เป็นสถานที่จัดงาน

เครื่องป้ันดินเผาแห่งชาติ ในวันที่ 1-20 ธันวาคม 2561 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการกําหนดวันฝึกซ้อมพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2560 ตามที่กองกิจการนักศึกษาเสนอ 
 
ระเบยีบวาระที่  5 เรื่องอ่ืนๆ 
ระเบยีบวาระที่  5.1 การจัดงานวันนริศ ประจําป ีพ.ศ. 2561 และ “งานวันนริศ ณ มหาวิทยาลัย

ศิลปากร” 
 
สรุปเรื่อง 

รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มหาวิทยาลัยกําหนดจัดงาน ดังน้ี 
1. วันนริศ ประจําปี พ.ศ. 2561 ในวันพุธที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 15.30 น. ณ ห้องแสดง

นิทรรศการ ช้ัน 5 อาคารธนาคารกรุงไทย สาขาเยาวราช โดยหม่อมราชวงศ์หญิงเอมจิตร จิตรพงศ์ ประธานมูลนิธิ
นริศรานุวัดติวงศ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ซึ่งภายในงานจะมีพิธีมอบรางวัลและเปิดการแสดงภาพถ่าย
นานาชาติ ครั้งที่ 14 หัวข้อ “ผ่านมือถือ” และการบรรยายวิชาการ หัวข้อ “สมเด็จครูกับศิลปะสถาปัตยกรรม
แบบอิตาลี” 

2. “งานวันนริศ ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร” ในวันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น.           
ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
ทรงเป็นประธาน พระราชทานรางวัลนริศรานุวัดติวงศ์ ประจําปี พ.ศ. 2560-2561 แก่นักศึกษา พร้อมทั้ง
ทอดพระเนตรการแสดงและนิทรรศการผลงานของนักศึกษาที่ได้รับพระราชทานรางวัล ขอความร่วมมือผู้บริหารที่
จะเข้าร่วมงานวันดังกล่าว แจ้งไปยังงานประชาสัมพันธ์เพ่ือจะได้จัดเตรียมที่น่ังภายในงาน โดยแต่งกายด้วยชุด
ปกติขาว 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ และขอเรียนเชิญผู้บริหาร บุคลากร และผู้สนใจเข้าร่วมงานในวัน 
เวลา และสถานที่ดังกล่าว  
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ   
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เลิกประชุมเวลา 11.55 น. 
 
 
 

(นางสาวกันย์พินันท์  สิริปัญญาธร) 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 
 

(นางสาวสิริวัลลิ์  พฤกษาอุดมชัย) 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 
 

(นางสาวเอมอร  ชีราวุฒธิพันธ์) 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 

 
 

 

รายงานการประชุมฉบับน้ี 
ได้รับรองโดยไม่มีการแก้ไข 
 


