
รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ครั้งท่ี 11/2562 

วันอังคารท่ี 11 มิถุนายน 2562 
ณ  ห้องประชุมสํานักงานอธิการบดี  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 

…………….……………….. 

ผู้มาประชุม 

1. ผศ.ชัยชาญ ถาวรเวช ผู้รักษาการแทนอธิการบดี ประธานกรรมการ 
2. ศ.ดร.คณิต เขียววิชัย รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร ์ กรรมการ 
3. ผศ.ดร.เชาวรีย์ อรรถลังรอง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ 
4. รศ.ดร.นันทนิตย์ วานิชาชีวะ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย  กรรมการ 

  รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย 
5. อ.ดร.ประไพพิมพ์ สุธีวสินนนท ์ รองอธิการบดีฝ่ายคลัง กรรมการ 
6. อ.ปัญจพล เหล่าพูนพัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา กรรมการ 
7. อ.ดร.วิชิต อ่ิมอารมย์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กรรมการ 
8. รศ.ดร.จุไรรัตน์ นันทานิช คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ 
9. ศ.ญาณวิทย์   กุญแจทอง  คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ กรรมการ 

10. อ.ดร.นนท์  คุณค้ําชู คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กรรมการ 
11. ผศ.ชวลิต ขาวเขียว คณบดีคณะโบราณคดี กรรมการ 
12. อ.ดร.ธนาทร  เจียรกุล คณบดีคณะมณัฑนศิลป์ กรรมการ 
13. รศ.ดร.วรางคณา นิพัทธ์สุขกิจ คณบดีคณะอักษรศาสตร ์ กรรมการ 
14. ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธ์ุ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กรรมการ 
15. ผศ.ดร.นรงค์  ฉิมพาล ี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 
16. รศ.ดร.ธนะเศรษฐ ์ ง้าวหิรัญพัฒน์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กรรมการ 
17. ผศ.ดร.อรุณศร ี ลีจีรจําเนียร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 
18. ผศ.วุฒิชัย  เลิศสถากิจ คณบดีคณะดุริยางคศาสตร์ กรรมการ 
19. ผศ.สมศักด์ิ ชาตินํ้าเพ็ชร คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ 
20. อ.ดร.สุดาวดี  จันทรภิวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ 

  รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 
21. ผศ.ดร.ศักดิพันธ์ ตันวิมลรัตน์ ผู้อํานวยการสํานักหอสมุดกลาง กรรมการ 
22. ผศ.ฉัตรชัย  เผ่าทองจีน ผู้อํานวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ กรรมการ 
23. อ.ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท ์ ผู้อํานวยการหอศิลป์ กรรมการ 
24. ผศ.ดร.ดิเรกฤทธ์ิ  บัวเวช ผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ กรรมการ 
25. อ.บุญเพชร  พ่ึงย้อย ผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ กรรมการ 
26. นายกฤษดา   ไพรวรรณ์ ผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน กรรมการ 
27. ผศ.ดร.จรุงแสง  ลักษณบุญส่ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กรรมการและเลขานุการ 
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ผู้มาประชุมผา่นระบบ VDO-Conference 

1. ผศ.จอมภัค คลังระหัด รองอธิการบดี เพชรบุรี กรรมการ 
2. รศ.ดร.พิทักษ์ ศิริวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการเพ่ือสังคม กรรมการ 
3. อ.ดร.ภวพล คงชุม คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการ 
4. ผศ.ดร.อิสราภรณ์  ทนุผล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ 

  รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

ผู้เขา้ร่วมประชุม 

1. รศ.ดร.ธีระวัฒน์ จันทึก ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนงบประมาณและยุทธศาสตร์ 
2. ผศ.ดร.นพดล ชุมชอบ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
3. ผศ.ดร.ไพโรจน์ ขาวสิทธิวงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกนัคณุภาพการศึกษา 
4. ผศ.ดร.ศักด์ิสิทธ์ิ ราชรักษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร 
5. ผศ.ศุภกาญจน์ ผาทอง  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการจัดการศึกษาทั่วไป 
6. รศ.ดร.สาโรช พูลเทพ ผู้ช่วยอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร ์
7. อ.ดร.สุภาพ เกิดแสง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กร 
8. ผศ.ดร.เอกนฤน บางท่าไม้ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมการศึกษา 
9. นายสหรัฐ   มณีจันทร ์ ผู้อํานวยการกองกฎหมาย 

10. นางสุกัญญา   ต่อทรัพย์สิน ผู้อํานวยการกองทรัพยากรมนุษย์  
11. นางสุมณฑา   เสรีวัตตนะ ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน 
12. นางนิรบล  ต้นวงศ์ ผู้ช่วยผู้อํานวยการกองกฎหมาย 
13. นางสาวนลินรัตน์  ปัจฉิมพัทธพงษ์ ผู้ช่วยผู้อํานวยการกองกลาง 
14. นางสาวธณิดา  มหาสวัสด์ิ ผู้รักษาการผู้ช่วยผู้อํานวยการกองทรัพยากรมนุษย์  
15. นางสาวธันยาภรณ์  ทองทับทิม หัวหน้างานบริหารทรัพยากรมนุษย์ กองทรัพยากรมนุษย์ 

ผู้ไม่มาประชุม 

1. อ.อํามฤทธ์ิ ชูสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม ไปราชการต่างประเทศ 
2. ผศ.ดร.พีรพัฒน์ ยางกลาง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ไปราชการต่างประเทศ 
3. ผศ.ดร.สมพิศ   ขัตติยพิกุล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ติดราชการ 
4. อ.ดร.คุณัตว์   พิธพรชัยกุล ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน ไปราชการต่างประเทศ 
5. นางสาวอัปสร กิจเจริญค้า ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี ลาประชุม 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 

เมื่อกรรมการครบเป็นองค์ประชุมแล้ว ประธานกล่าวเปิดประชุมและขอให้ที่ประชุมพิจารณา
เรื่องต่างๆ ดังน้ี 
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ระเบยีบวาระที่  1    เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี 1.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร           

ครั้งที่ 10/2562 เม่ือวันอังคารท่ี 28 พฤษภาคม 2562  
 

สรุปเรื่อง 
 ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2562 
 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระท่ี 1.2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร           

ครั้งที่ 10/2562 เม่ือวันอังคารท่ี 28 พฤษภาคม 2562 (วาระลับ) 
 

สรุปเรื่อง 
 ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2562 (วาระลับ) 
 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบยีบวาระที่  2     เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
ระเบยีบวาระที่ 2.1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2.1.1 การบรรยายเก่ียวกับการทําวิจัย 
 
สรุปเรื่อง 

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มหาวิทยาลัยจะเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต  
อินณวงศ์ มาเป็นวิทยากรบรรยายเก่ียวกับการทําวิจัย ภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ครั้งที่ 13/2562 วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562 ณ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จึงขอเรียนเชิญ
ผู้บริหาร รองคณบดีฝ่ายวิจัยของคณะวิชา และผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยาย 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 2.1.2 การเตรียมความพร้อมในการวางแผนการรับนักศึกษา SU-TCAS ของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
สรุปเรื่อง 

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มหาวิทยาลัยจะเตรียมความพร้อมในการวางแผนการรับ
นักศึกษา SU-TCAS ของมหาวิทยาลัยศิลปากรในปีการศึกษาถัดไป จึงขอให้คณะวิชาระดมความคิดในการ
วางแผนดําเนินกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรม Road Show กิจกรรม Open House เพ่ือสร้างความสนใจให้
นักเรียนเข้าศึกษาต่อ 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2.2 สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจําปี พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาสท่ี 2 
 
สรุปเรื่อง 

ด้วยงานบริหารงบประมาณได้สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจําปี พ.ศ. 2562 ของ
มหาวิทยาลัยสะสม ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ในช่วงระหว่างเดือนตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562 ดังน้ี  

1. งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวนเงินทั้งสิ้น 1,803,780,100 
บาท ได้รับจัดสรรจากสํานักงบประมาณ จํานวนเงิน 1,803,780,100 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของ
งบประมาณที่ได้รับ เมื่อสิ้นไตรมาสที่ 2 สามารถเบิกจ่ายได้ทั้งสิ้น 380,610,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.10 
ของงบประมาณทั้งสิ้น   

2. งบลงทุนของมหาวิทยาลัย ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 433,520,000 บาท ซึ่งได้รับจัดสรร
งบประมาณจากสํานักงบประมาณ จํานวนเงิน 433,520,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของงบลงทุนทั้งหมด 
เมื่อสิ้นไตรมาสที่ 2 สามารถเบิกจ่ายได้ทั้งสิ้น 17,338,471.77 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.00 ของงบลงทุนทั้งหมด   

3. รัฐบาลกําหนดแผนการเบิกจ่ายงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สิ้น               
ไตรมาสที่ 2 ดังน้ี   

3.1 รายจ่ายลงทุน รัฐบาลกําหนดแผนการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2 ร้อยละ 41 
มหาวิทยาลัยศิลปากรสามารถเบิกจ่ายได้ ร้อยละ 4.00 ซึ่งตํ่ากว่าแผนการเบิกจ่ายที่รัฐบาลกําหนด ร้อยละ 37.00 

3.2 รายจ่ายประจํา รัฐบาลกําหนดแผนการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2 ร้อยละ 55  
มหาวิทยาลัยศิลปากรสามารถเบิกจ่ายได้ ร้อยละ 26.51 ซึ่งตํ่ากว่าแผนการเบิกจ่ายที่รัฐบาลกําหนด ร้อยละ 28.49 

3.3 รายจ่ายภาพรวม รัฐบาลกําหนดแผนการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2 ร้อยละ 52       
และมหาวิทยาลัยศิลปากรสามารถเบิกจ่ายได้ ร้อยละ 21.10 ซึ่งตํ่ากว่าแผนการเบิกจ่ายที่รัฐบาลกําหนด        
ร้อยละ 30.90 และตํ่ากว่าแผนการเบิกจ่ายของมหาวิทยาลัยศิลปากร ร้อยละ 41.40 (แผนการเบิกจ่าย
มหาวิทยาลัยศิลปากร รอ้ยละ 62.50)        

4. ความคืบหน้าของงบลงทุน (ค่าครุ ภัณฑ์ ที่ ดิน และสิ่งก่อสร้าง) จากการประชุม
คณะกรรมการดําเนินงานและติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณของมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 ได้รายงานเฉพาะส่วนงาน/หน่วยงานท่ียังไม่ได้         
ลงนามในสัญญา ดังน้ี 
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ค่าครุภัณฑ์    
  1. กองกิจการนักศึกษา จํานวน 2 รายการ จํานวนเงิน 821,000 บาท อยู่ระหว่างจัดทํา
รายงานขอซื้อขอจ้าง 
  2. กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จํานวน 2 รายการ จํานวนเงิน 6,514,200 บาท 
จํานวน 1 รายการ อยู่ระหว่างกําหนดคุณลักษณะของครุภัณฑ์ และจํานวน 1 รายการ อยู่ระหว่างดําเนินการ 
โดยใช้วิธี e-bidding 

3. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จํานวน 3 รายการ จํานวนเงิน 
1,945,000 บาท อยู่ระหว่างเผยแพร่เอกสารบนเว็บไซต์ สร้างข้อมูลสินทรัพย์ รอทําสัญญา  
  4. กองบริหารงานวิชาการ จํานวน 2 รายการ จํานวนเงิน 8,133,800 บาท อยู่ระหว่าง
ดําเนินการด้วยวิธี e-bidding ทราบผลภายในเดือนเมษายน 2562 

สิ่งก่อสร้าง 1 ปี / รายการปรับปรุง  
  1. ปรับปรุงพ้ืนที่ภาควิชาออกแบบเคร่ืองแต่งกาย ช้ัน 4 และช้ัน 6 อาคารศิลป์ พีระศรี     
(คณะมัณฑนศิลป์) จํานวนเงิน 665,300 บาท อยู่ระหว่างดําเนินการโดยวิธีคัดเลือก 
  2. ปรับปรุงอาคารปฏิบัติงานคณะจิตรกรรม (คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์)  
จํานวนเงิน 10,800,000 บาท อยู่ระหว่างดําเนินการโดยวิธีคัดเลือก 

สิ่งก่อสร้างผูกพันใหม่ 
1. อาคารกิจกรรมและนันทนาการ วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จํานวน 1 รายการ เป็นเงิน 

28,878,200 บาท รอความเห็นชอบวงเงินค่าก่อสร้างจากสํานักงบประมาณ   
ทั้งน้ี สําหรับคําขอต้ังงบประมาณในปีต่อไป กรณีเป็นรายการท่ีต้องมีแบบรูปรายการน้ัน           

จะรับการพิจารณาเฉพาะกรณีที่แบบรูปรายการแล้วเสร็จ และกรณีได้รับงบประมาณแล้ว จะต้องดําเนินการ
ตามแบบรูปรายการน้ัน ห้ามมีการเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการ  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ  
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ และให้นําเสนอคณะกรรมการท่ีปรึกษาเก่ียวกับการเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัยทราบต่อไป 

ทั้งน้ี ขอให้คณะวิชา/หน่วยงานที่ได้มีการใช้จ่ายงบประมาณ ดําเนินการนําข้อมูลการเบิกจ่าย
งบประมาณเข้าสู่ระบบ SU-ERP เพ่ือให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันด้วย 
 
ระเบียบวาระท่ี 2.3 รายงานผลคําพิพากษาคดีของศาลปกครองสูงสุด กรณีพิพาทเก่ียวกับ

สัญญาทางปกครอง ระหว่าง นางสาวภาวิณี ยุกตะบุตร ผู้ฟ้องคดี กับ
มหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 

 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีศาลปกครองสูงสุดได้มีคําพิพากษาคดีหมายเลขดําที่ อ.30/2558 คดีหมายเลขแดงที่   
อ.172/2562 ระหว่าง นางสาวภาวิณี ยุกตะบุตร ผู้ฟ้องคดี กับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ 1 
และมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 2 ผู้ถูกฟ้องคดี กรณีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง สรุปใจความสําคัญได้ 
ดังน้ี 
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ศาลปกครองสูงสุดได้พิจารณาแล้วเห็นว่า คดีมีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้อง
คดีที่ 2 ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 จะต้องรับผิดจ่ายเงินค่าตอบแทนให้ผู้ฟ้องคดีเพ่ิมขึ้นตามสัญญาจ้างเลขท่ี 2/2553 
ลงวันที่ 25 มกราคม 2553 หรือไม่ 

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 182 บัญญัติว่า ข้อความใดอันบังคับไว้ให้นิติกรรม
เป็นผลหรือสิ้นผลต่อเมื่อมีเหตุการณ์อันไม่แน่นอนว่าจะเกิดขึ้นหรือไม่ในอนาคต ข้อความน้ันเรียกว่าเง่ือนไข 
และมาตรา 183 วรรคสาม บัญญัติว่า ถ้าคู่กรณีแห่งนิติกรรมได้แสดงเจตนาไว้ด้วยกันว่า ความสําเร็จแห่ง
เง่ือนไขน้ันมีผลย้อนหลังไปถึงเวลาใดเวลาหนึ่งก่อนสําเร็จ ก็ให้เป็นไปตามเจตนาเช่นน้ัน 

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีสมัครเข้ารับการคัดเลือกในตําแหน่งหัวหน้าสํานักงานบริหาร
โครงการ และผู้ฟ้องคดีได้รับการคัดเลือก ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 จึงได้จัดทําสัญญาจ้างพนักงานของสํานักงานบริหาร
โครงการพัฒนากําลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เลขท่ี 2/2553 ลงวันที่ 25 มกราคม 2553       
จ้างผู้ฟ้องคดีมีกําหนดเวลา 10 เดือน นับแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2552 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2553 โดยสัญญา    
ข้อ 7 กําหนดว่า ผู้รับจ้างจะได้รับค่าจ้างในอัตราเดือนละ 12,120 บาท ซึ่งอัตราดังกล่าวเป็นอัตราค่าจ้าง    
ตามคุณวุฒิของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง บัญชีเงินเดือนพนักงาน
มหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2550 ซึ่งนํามาใช้โดยอนุโลมไปพลางก่อน จนกว่าจะได้รับ
แจ้งข้อตกลงในเรื่องของการกําหนดค่าตอบแทนเป็นอัตราค่าจ้างที่สูงกว่าอัตราจ้างตามคุณวุฒิระหว่างผู้ถูกฟ้อง
คดีที่ 1 กับกรมบัญชีกลาง แล้วจึงปรับอัตราค่าจ้างให้เป็นไปตามท่ีกรมบัญชีกลางอนุมัติต้ังแต่วันที่ 1 ธันวาคม 
2552 ซึ่งเป็นวันเริ่มปฏิบัติงานเป็นต้นไป 

เมื่อพิจารณาข้อกําหนดตามสัญญาจ้างพนักงานของสํานักงานบริหารโครงการพัฒนากําลังคน
ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เลขที่ 2/2553 ลงวันที่ 25 มกราคม 2553 ที่กําหนดให้ผู้ฟ้องคดีจะได้รับ
ค่าจ้างในอัตราเดือนละ 12,120 บาท ซึ่งเป็นอัตราค่าจ้างตามคุณวุฒิของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาตาม
ประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 จนกว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 จะได้รับแจ้งข้อตกลงในเร่ืองของการกําหนดค่าตอบแทน
เป็นอัตราค่าจ้างที่สูงกว่าอัตราจ้างตามคุณวุฒิจากกรมบัญชีกลางจึงจะปรับอัตราค่าจ้างให้เป็นไปตามที่
กรมบัญชีกลางอนุมัติต้ังแต่วันเริ่มปฏิบัติงานเป็นต้นไป กรณีจึงเห็นได้ว่า ข้อกําหนดในสัญญาระหว่างผู้ฟ้องคดี 
กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 ซึ่งกําหนดอัตราค่าตอบแทนเดือนละ 12,120 บาท ได้มีผลผูกพันคู่สัญญาตามกฎหมายแล้ว 
โดยผู้ฟ้องคดีได้ปฏิบัติงานในตําแหน่งหัวหน้าสํานักงานบริหารโครงการและผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 ได้เบิกจ่าย
ค่าตอบแทนในอัตราดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีตามสัญญา ส่วนข้อกําหนดในการจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษเพ่ิมขึ้น    
ก็เป็นข้อตกลงระหว่างคู่สัญญาแล้ว แต่ไม่ถึงขนาดเป็นเง่ือนไขบังคับก่อนที่สัญญาจะเป็นผลต่อเมื่อเง่ือนไขน้ัน
สําเร็จตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 182 และมาตรา 183 วรรคสาม ตามข้ออุทธรณ์ของ   
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 ได้ยอมรับว่ามีความประสงค์จะจ้างผู้ฟ้องคดีให้
ปฏิบัติงานในตําแหน่งหัวหน้าสํานักงานบริหารโครงการในอัตราค่าตอบแทนท่ีสูงกว่าเดือนละ 12,120 บาท       
โดยขอทําความตกลงกับกรมบัญชีกลางก่อน และเมื่อกรมบัญชีกลางเห็นชอบ จึงจะจ่ายค่าตอบแทนในอัตรา
ดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยจะจ่ายย้อนหลังให้ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2552 ซึ่งเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีเริ่มปฏิบัติงานใน
ตําแหน่งดังกล่าว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 ไม่อาจปฏิบัติตามข้อตกลงได้ เน่ืองจากเป็นการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้ฟ้อง
คดีในอัตราที่สูงกว่าคุณวุฒิอันเป็นเรื่องที่ต้องขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรี กรมบัญชีกลางไม่มีอํานาจอนุมัติในกรณีน้ี
ได้ จากพฤติการณ์ของคู่สัญญาที่ได้มีการลงนามตามข้อตกลงข้างต้น จึงรับฟังได้ว่าทั้งสองฝ่ายต่างมีเจตนาอัน
แท้จริงในการตกลงค่าตอบแทนรายเดือนของผู้ฟ้องคดีในอัตราเดือนละ 35,000 บาท ซึ่งเรื่องนี้ถือเป็น
สาระสําคัญของข้อตกลง เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 ไม่อาจปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อตกลงได้ โดยไม่ได้นําเรื่องเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติจนกระทั่งมีการยุติโครงการด้วยเหตุผลความจําเป็นอันเป็นเรื่องภายในของผู้ถูก
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ฟ้องคดีที่ 2 ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 จึงไม่อาจปฏิเสธการจ่ายเงินค่าตอบแทนให้ผู้ฟ้องคดีเพ่ิมขึ้นตามสัญญาเลขที่ 
2/2553 ลงวันที่ 25 มกราคม 2553 รวมเป็นเงิน 228,800 บาท ขออุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 ไม่อาจรับฟังได้ 

การที่ศาลปกครองช้ันต้นมีคําพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายเงินจํานวน 228,800 บาท ให้แก่    
ผู้ฟ้องคดีพร้อมดอกเบ้ียในอัตราร้อยละเจ็ดคร่ึงต่อปี ต้ังแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2554 เป็นต้นไป จนกว่าจะชําระ
เสร็จสิ้น ทั้งน้ี ให้ชําระให้เสร็จสิ้นภายใน 90 วัน นับจากวันที่คดีถึงที่สุด และให้คืนค่าธรรมเนียมศาลตามส่วน
ของการชนะคดีให้แก่ผู้ฟ้องคดี ส่วนคําขออ่ืนให้ยก น้ัน ศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วย 

เมื่อศาลปกครองสูงสุดได้มีคําพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 (มหาวิทยาลัยศิลปากร) จ่ายเงิน
จํานวน 228,800 บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดีพร้อมดอกเบ้ียในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี ต้ังแต่วันที่ 22 ธันวาคม 
2554 เป็นต้นไป จนกว่าจะชําระเสร็จสิ้น ทั้งน้ี ให้ชําระให้เสร็จสิ้นภายใน 90 วัน นับจากวันที่คดีถึงที่สุด     
และให้คืนค่าธรรมเนียมศาลตามส่วนของการชนะคดีให้แก่ผู้ฟ้องคดี ส่วนคําขออ่ืนให้ยก มหาวิทยาลัยจึงต้อง
ผูกพันชําระเงินตามคําพิพากษาดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี ทั้งน้ี ในส่วนของจํานวนเงินและดอกเบ้ียที่มหาวิทยาลัย
จะต้องชําระให้แก่ผู้ฟ้องคดีน้ัน มหาวิทยาลัยสามารถทําหนังสือเพ่ือขอความอนุเคราะห์จากสํานักบังคับคดี
ปกครอง สํานักงานศาลปกครอง ในการคํานวณก่อนที่จะนําเงินดังกล่าวไปชําระให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยการวางทรัพย์ 
ณ สํานักบังคับคดีปกครอง สํานักงานศาลปกครอง ต่อไป 

อน่ึง เมื่อมหาวิทยาลัยชําระเงินจํานวน 228,800 บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดีพร้อมดอกเบ้ียในอัตรา
ร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี ต้ังแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2554 เป็นต้นไป จนกว่าจะชําระเสร็จสิ้นตามคําพิพากษาของศาล
ปกครองสูงสุดแล้ว กรณีความเสียหายดังกล่าวเกิดจากเจตนาอันแท้จริงที่ผู้ทําสัญญาได้ตกลงกันนอกเหนือ จาก
เงินค่าจ้างรายเดือนตามที่กําหนดในสัญญา จึงเห็นสมควรให้มหาวิทยาลัยแต่งต้ังคณะกรรมการเพ่ือสอบ
ข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดสําหรับกรณีน้ีต่อไป 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2.4 รายงานการเข้าใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) และ

สรุปผลการลดใช้ทรัพยากรกระดาษในการเวียนเอกสารผ่านระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประจําไตรมาสท่ี 2 

 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันอังคารที่ 27 มกราคม 2558 ได้เปลี่ยนแปลง
ความถี่ในการรายงานการเข้าใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) ของคณะวิชา/หน่วยงาน 
โดยมอบหมายให้งานสารบรรณจัดทํารายงานดังกล่าว เพ่ือเสนอที่ประชุมคณบดีทราบทุกรายไตรมาส        
และครั้งที่ 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  
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ในการนี้ กองกลางได้รายงานการเข้าใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) 
ของคณะวิชา/ส่วนงาน รวมท้ังสรุปผลการลดใช้ทรัพยากรกระดาษและการลดค่าใช้จ่ายในการเวียนเอกสารผ่าน
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประจําไตรมาสท่ี 2 (เดือนมกราคม-
มีนาคม 2562) โดยพิจารณาจากหน่วยงานท่ีมีการเวียนเอกสารผ่านระบบดังกล่าว จํานวน 4 หน่วยงาน คือ   
งานบริหารทั่วไป กองกลาง งานบริหารทั่วไป กองงานวิทยาเขต กองทรัพยากรมนุษย์ และกองกฎหมาย           
ซึ่งสามารถลดการใช้ทรัพยากรกระดาษ จํานวน 104,330 แผ่น คิดเป็นค่าใช้จ่ายที่สามารถลดได้ จํานวนทั้งสิ้น 
48,624.55 บาท (สี่หมื่นแปดพันหกร้อยย่ีสิบสี่บาทห้าสิบห้าสตางค์) 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2.5 รายงานสรุปผลการจัดการทดสอบความรู้ ความสามารถทางด้าน

ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2559 
(ชั้นปีที่ 3) รอบก่อนสําเร็จการศึกษา 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้จัดการทดสอบ
ความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2559  
(ช้ันปีที่ 3) รอบก่อนสําเร็จการศึกษา ด้วยโปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์ Speexx ไปแล้วน้ัน 

ในการนี้ ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษจึงเสนอ             
ที่ประชุมเพ่ือทราบรายงานสรุปผลการจัดการทดสอบความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2559 (ช้ันปีที่ 3) รอบก่อนสําเร็จการศึกษา โดยได้ดําเนินการ
จํานวน 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 29 เมษายน 2562 และคร้ังที่ 2 ในวันที่ 
13 พฤษภาคม 2562 ซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วมการทดสอบ จํานวนทั้งสิ้น 4,795 คน (ร้อยละ 95.12) จากจํานวน
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปีที่ 3 ประจําปีการศึกษา 2561 ทั้งหมด 5,041 คน และมีนักศึกษาไม่เข้าร่วม
การทดสอบ จํานวน 246 คน (ร้อยละ 4.88) โดยมีผลคะแนนผ่านการทดสอบ จํานวน 162 คน (ร้อยละ 3.38) 
และไม่ผ่านการทดสอบ จํานวน 4,633 คน (ร้อยละ 96.62) ทั้งน้ี ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและ
พัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษจะพิจารณากําหนดแนวทางในการพัฒนาสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาก่อนการสําเร็จการศึกษาทั้งในระดับคณะวิชาและระดับสถานศึกษาต่อไป 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี  2.6 การกําหนดค่าเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
มหาวิทยาลัยศิลปากร และกําหนดการเจรจาค่าเป้าหมายแผนปฏิบัติการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2560 วันที่ 9 สิงหาคม 2560 ได้แต่งต้ัง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี 
ประกอบกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี พ.ศ. 2560 ฉบับลงวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560            
ข้อ 10 (1) วรรคสอง กําหนดว่า ในแต่ละปีงบประมาณ ให้อธิการบดีนําเสนอแผน ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย และ              
คํารับรองการปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละปีงบประมาณที่ได้ปรับปรุงแล้ว ต่อคณะกรรมการภายในเก้าสิบวันก่อนสิ้น
ปีงบประมาณ น้ัน  

ในการน้ี กองแผนงานจึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบการกําหนดค่าเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยศิลปากร และกําหนดการเจรจาค่าเป้าหมายแผนปฏิบัติการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กับคณะวิชาและส่วนงานที่เก่ียวข้อง 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ ทั้งน้ี ให้กองแผนงานปรับแก้ไขรายละเอียดในเอกสารดังน้ี 
1. ตารางการกําหนดค่าเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

มหาวิทยาลัยศิลปากร  
(1) ลําดับที่ 3 พิจารณาค่าเป้าหมายใหม่ รวมถึงพิจารณาวิธีการวัดผลใหม่  
(2) ลําดับที่ 4 ตรวจสอบค่า baseline และค่าเป้าหมาย 
(3) ลําดับที่ 8 ให้เพ่ิมกองบริหารงานวิชาการเป็นผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัด 
(4) ลําดับที่ 11 แก้ไขจํานวนวันที่จัดอบรม ในช่องนโยบาย/ตัวช้ีวัด  

จาก “....(หลักสูตรที่จัดอบรมเป็นเวลาไม่ตํ่ากว่า 2 วัน)….”  
เป็น “....(หลักสูตรที่จัดอบรมเป็นเวลาไม่ตํ่ากว่า 1 วัน)….” 

(5) ลําดับที่ 12 รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาจะหารือกับรองอธิการบดี
ฝ่ายวางแผนและพัฒนาอีกคร้ัง เน่ืองจากตัวช้ีวัดมีความเกี่ยวข้องกับหลักสูตร  

(6) ลําดับที่ 15  
- ช่องนโยบาย/ตัวช้ีวัด ให้เพ่ิมคําว่า “อนุสิทธิบัตร” พร้อมทั้งเปลี่ยนแปลงข้อความ

จาก “สิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ยังอยู่ในอายุคุ้มครอง” เป็น “สิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ย่ืนจด” 
- ปรับตัวเลขในช่อง baseline และช่องค่าเป้าหมาย 
- ให้เพ่ิมคณะวิชาเป็นผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด โดยสํานักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรม

และการสร้างสรรค์ เป็นเพียงหน่วยงานสนับสนุน 
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(7) ลําดับที่ 18 ให้เพ่ิมสํานักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์เป็น
ผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัด โดยกองประกันคุณภาพการศึกษาเป็นผู้ติดตามข้อมูล  

(8) ลําดับที่ 26 และ 27 ให้เปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดเป็นคณะวิชา/หน่วยงาน 
โดยอาจระบุเจ้าภาพหลักไว้ตามเดิมก็ได้ 

(9) ลําดับที่ 29 และ 30 ให้เพ่ิมคณะวิชาเป็นผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัด 
2. เปลี่ยนแปลงกําหนดการเจรจาค่าเป้าหมายแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

(1) วันที่ 27 มิถุนายน 2562  
- ลําดับที่ 3 หอศิลป์ เวลา 11.00-12.00 น. 
- ลําดับที่ 7 คณะมัณฑนศิลป์ เวลา 16.00-16.30 น. 
- ลําดับที่ 8 ศูนย์คอมพิวเตอร์ เวลา 16.30-17.00 น. 

(2) วันที่ 28 มิถุนายน 2562 
- ลําดับที่ 1 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เวลา 09.00-10.00 น. 

 
ระเบยีบวาระที่  3    เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน  
 ไม่ม ี
 
ระเบยีบวาระที่  4     เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
ระเบยีบวาระที่  4.1 การบริหารงานบุคคล 
ระเบยีบวาระที่  4.1.1 การสอบแข่งขนั / คัดเลือก 

ไม่มี   
 
ระเบยีบวาระที่  4.1.2 การขออนุมัติบรรจุบคุคล / การโอนย้าย 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.2.1 งานวิเทศสัมพันธ์ สํานักงานอธิการบดี ขออนุมัติจ้าง นางสาวระชา นวลรัตน์ 

เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา
ปฏิบัติการ 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่งานวิเทศสัมพันธ์ สํานักงานอธิการบดี มีอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่ง
นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-18-457 น้ัน 

งานวิเทศสัมพันธ์ สํานักงานอธิการบดี ได้ดําเนินการตามขั้นตอนแล้ว ผู้ได้รับการคัดเลือกคือ           
นางสาวระชา นวลรัตน์ วุฒิศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาฝรั่งเศส) จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ งานวิเทศสัมพันธ์ 
สํานักงานอธิการบดี จึงประสงค์ขออนุมัติจ้าง นางสาวระชา นวลรัตน์ เพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
ดํารงตําแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-18-457 อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท 
สังกัดงานวิเทศสัมพันธ์ สํานักงานอธิการบดี พร้อมทั้งขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลอง
ปฏิบัติงาน ดังน้ี 
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1. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา   ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์   กรรมการ 
3. ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี   กรรมการ 
4. นางสาววารี  จุลโพธ์ิ     เลขานุการ 

 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จ้าง นางสาวระชา นวลรัตน์ เพ่ือบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ดํารงตําแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-18-457 อัตราเงินเดือน            
เดือนละ 19,500 บาท สังกัดงานวิเทศสัมพันธ์ สํานักงานอธิการบดี ต้ังแต่วันที่ ก.บ.ม. อนุมัติ แต่ไม่ก่อน             
วันรายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน พร้อมทั้งอนุมัติให้แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน             
ในตําแหน่งดังกล่าว ตามรายช่ือที่หน่วยงานเสนอ ทั้งน้ี การจ้างคร้ังแรกให้จ้างเป็นพนักงานประจําสถานภาพ
ทดลองงานมีระยะเวลาการจ้าง 1 ปี ต้ังแต่วันที่รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.2.2 กองคลัง สํานักงานอธิการบดี ขออนุมัติจ้าง นางณัฏฐนันท์ ประจําเมือง  

เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งนักบัญชีปฏิบัติการ 
 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีกองคลัง สํานักงานอธิการบดี มีอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งนักบัญชี
ปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-07-779 สังกัดงานบัญชี น้ัน 

กองคลัง สํานักงานอธิการบดี ได้ดําเนินการตามข้ันตอนแล้ว ผู้ ได้รับการคัดเลือกคือ           
นางณัฏฐนันท์  ประจํ า เมือง  วุ ฒิ บัญชีบัณฑิต  สาขาวิชาการบัญชี  จากมหาวิทยาลัยรามคําแหง                 
กองคลัง สํานักงานอธิการบดี จึงประสงค์ขออนุมัติจ้าง นางณัฏฐนันท์ ประจําเมือง เพ่ือบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ดํารงตําแหน่งนักบัญชีปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-07-779 อัตราเงินเดือน เดือนละ              
19,500 บาท สังกัดงานบัญชี กองคลัง สํานักงานอธิการบดี พร้อมทั้งขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผล
การทดลองปฏิบัติงาน ดังน้ี 

1. รองอธิการบดีฝ่ายคลัง     ประธานกรรมการ 
2. ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี   กรรมการ 
3. ผู้อํานวยการกองคลัง     กรรมการ 
4. หัวหน้างานพัสดุ กองคลัง    กรรมการ 
5. หัวหน้างานบริหารงบประมาณ กองคลัง   กรรมการ 
6. หัวหน้างานบัญชี กองคลัง    กรรมการ 
7. นางสาวกัลย์สุดา  เรืองจินดา    เลขานุการ 

 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จ้าง นางณัฏฐนันท์ ประจําเมือง เพ่ือบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ดํารงตําแหน่งนักบัญชีปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-07-779 อัตราเงินเดือน เดือนละ              
19,500 บาท สังกัดงานบัญชี กองคลัง สํานักงานอธิการบดี ต้ังแต่วันที่ ก.บ.ม. อนุมัติ แต่ไม่ก่อนวันรายงานตัว
เข้าปฏิบัติงาน พร้อมทั้งอนุมัติให้แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าว 
ตามรายช่ือที่หน่วยงานเสนอ ทั้งน้ี การจ้างคร้ังแรกให้จ้างเป็นพนักงานประจําสถานภาพทดลองงานมีระยะเวลา
การจ้าง 1 ปี ต้ังแต่วันที่รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.2.3 ขออนุมัติบรรจุกลับเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท

พนักงานประจํา ราย นางสาวกานต์มณี สาเพิ่มทรัพย์ 
 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ี นางสาวกานต์มณี สาเพ่ิมทรัพย์ มีความประสงค์ขอกลับเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตําแหน่งนิติกรปฏิบัติการ สังกัดกองกฎหมาย สํานักงานอธิการบดี และมหาวิทยาลัยศิลปากร              
ได้มีคําสั่ง ที่ 911/2562 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 สั่งแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาการขอกลับเข้า
ปฏิบัติงานของ นางสาวกานต์มณี  สาเพ่ิมทรัพย์ ตามมติที่ประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 28 
พฤษภาคม 2562 แล้วน้ัน    

บัดน้ี คณะกรรมการฯ ในการประชุม เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า 
นางสาวกานต์มณี สาเพ่ิมทรัพย์ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานให้แก่มหาวิทยาลัยได้ดี มีทักษะ
และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านนิติการในมหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นเวลา 8 ปี 7 เดือน ประกอบกับ
ปัจจุบันกองกฎหมายมีภารกิจเพ่ิมมากข้ึนเน่ืองจากต้องเร่งดําเนินงานเก่ียวกับการร่างระเบียบข้อบังคับต่างๆ              
ของมหาวิทยาลัยให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง จึงมีความจําเป็นต้องมีนิติกรที่มีความชํานาญในการปฏิบัติงาน
เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างรวดเร็วทันตามความต้องการของหน่วยงาน   

ดังน้ัน กองกฎหมายจึงประสงค์ขออนุมัติจ้าง นางสาวกานต์มณี สาเพ่ิมทรัพย์ เป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตําแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-2-16-509 อัตราเงินเดือน 28,040 บาท (ซึ่งเป็นอัตรา
เงินเดือนเดิมก่อนที่จะลาออกจากงาน) สังกัดกองกฎหมาย สํานักงานอธิการบดี ทั้งน้ี ไม่นับระยะเวลา             
การปฏิบัติงานต่อเน่ืองกัน 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้บรรจุกลับเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
ประเภทพนักงานประจํา ราย นางสาวกานต์มณี สาเพ่ิมทรัพย์ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งนิติกร
ปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-2-16-509 อัตราเงินเดือน 28,040 บาท (ซึ่งเป็นอัตราเงินเดือนเดิมก่อนที่จะ
ลาออกจากงาน) สังกัดกองกฎหมาย สํานักงานอธิการบดี โดยไม่ต้องมีการประเมินทดลองปฏิบัติงาน ทั้งน้ี               
ไม่นับระยะเวลาการปฏิบัติงานต่อเน่ืองกัน 
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ระเบียบวาระที่  4.1.3 การประเมินการปฏิบัติงาน 
  ไม่มี 
 
ระเบยีบวาระที่  4.1.4 การขอเปลี่ยน / เพิ่มเง่ือนไขการบรรจุ 
  ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.5 การพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ ชํานาญงาน ชํานาญงานพิเศษ ชํานาญการ  
  ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษฯ 
  ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6 เรื่องอ่ืนๆ 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.1 รายงานผลการขอเปลี่ยนสถานภาพจากลูกจ้างประจําเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย

ภายหลังเวลาหนึ่งปีแต่ไม่เกินสามปี ราย นายพัลลภ มลคล้ํา 
 
สรุปเรื่อง 

ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 787/2562 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 สั่งแต่งต้ัง
คณะกรรมการประเมินความรู้ความสามารถ นายพัลลภ มลคล้ํา ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานธุรการ ระดับ 4 
ตําแหน่งเลขที่ 443 สังกัดงานการบริหารจัดการทั่วไป สํานักงานคณบดี คณะเภสัชศาสตร์ ผู้แสดงเจตนา            
ขอเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัยภายหลังเวลาหน่ึงปีแต่ไม่เกินสามปี  

บัดน้ี คณะกรรมการฯ ดังกล่าว ได้ทําการประเมินความรู้ความสามารถ นายพัลลภ มลคล้ํา            
ผู้ขอเปล่ียนสถานภาพจากลูกจ้างประจําเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัยภายหลังเวลาหน่ึงปีแต่ไม่เกินสามปี             
เสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่า นายพัลลภ มลคล้ํา เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสม เห็นสมควรได้รับการ
พิจารณาเปลี่ยนสถานภาพจากลูกจ้างประจําเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย โดยวันที่เปลี่ยนสถานภาพเพ่ือให้มีผลเป็น
วันพ้นสภาพการเป็นลูกจ้างประจํา และเป็นวันเริ่มต้นของการบรรจุแต่งต้ังเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย คือ ต้ังแต่
วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้ นายพัลลภ มลคล้ํา ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานธุรการ 
ระดับ 4 ตําแหน่งเลขที่ 443 สังกัดงานการบริหารจัดการทั่วไป สํานักงานคณบดี คณะเภสัชศาสตร์               
เปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย โดยบรรจุแต่งต้ังเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ต้ังแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.2 การแต่งต้ังคณะกรรมการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าภาควิชา

ภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์  
  (วาระลับ) 
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ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.3 ขออนุมัติเปลี่ยนชื่อตําแหน่งกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย  
 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีวิทยาลัยนานาชาติมีกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งนักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-26-540 อัตราเงินเดือน เดือนละ 30,880 บาท น้ัน 
 เพ่ือให้การดําเนินการของวิทยาลัยนานาชาติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย วิทยาลัยนานาชาติ         
จึงประสงค์ขออนุมัติเปลี่ยนช่ือตําแหน่งกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งเลขที่ 2-3-26-540 จาก 
ตําแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน เดือนละ 30,880 บาท เป็น ตําแหน่งนักเทคโนโลยี
สารสนเทศปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน เดือนละ 30,880 บาท สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนช่ือตําแหน่งกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย 
ตําแหน่งเลขที่ 2-3-26-540 จาก ตําแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน เดือนละ 30,880 บาท เป็น 
ตําแหน่งนักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน เดือนละ 30,880 บาท สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.4 รายงานผลการประเมินความรู้ความสามารถของผู้แสดงเจตนาขอเปลี่ยน

สถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ภายหลังเวลาหนึ่งปีแต่ไม่เกินสามปี  
ราย นางฐิติพร ณัฐวุฒิ 

 
สรุปเรื่อง 

ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 788/2562 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เรื่อง แต่งต้ัง
คณะกรรมการประเมินความรู้ความสามารถของผู้แสดงเจตนาขอเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ภายหลังเวลาหน่ึงปีแต่ไม่เกินสามปี ราย นางฐิติพร ณัฐวุฒิ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหน่ง
นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ ตําแหน่งเลขที่ 383 สังกัดงานการเงิน กองคลัง สํานักงานอธิการบดี 
น้ัน 

บัดน้ี คณะกรรมการฯ ได้ดําเนินการประเมินความรู้ความสามารถ นางฐิติพร ณัฐวุฒิ ผู้แสดง
เจตนาขอเปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยภายหลังเวลาหน่ึงปีแต่ไม่เกินสามปี               
เสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่า นางฐิติพร ณัฐวุฒิ เป็นผู้ผ่านการประเมินของคณะกรรมการฯ เห็นสมควรได้รับ         
การพิจารณาเปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยวันที่เปลี่ยนสถานภาพเพ่ือให้มีผล
เป็นวันพ้นสภาพการเป็นข้าราชการ และเป็นวันเริ่มต้นของการบรรจุแต่งต้ังเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย             
คือ ต้ังแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562   
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ    ที่ประ ชุมพิจารณาแล้ ว  มีม ติอ นุมั ติ ใ ห้นางฐิ ติพร  ณัฐ วุ ฒิ  ข้ าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ ตําแหน่งเลขที่ 383 สังกัดงานการเงิน          
กองคลัง สํานักงานอธิการบดี เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยบรรจุแต่งต้ังเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ต้ังแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562   
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ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.5 รายงานผลการประเมินทดลองปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย และขอ
อนุมัติเลิกจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา 

 
สรุปเรื่อง 

ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 271/2562 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง การบรรจุ
แต่งต้ังพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ราย นายฐปวรรธน์ รัตนะ ตําแหน่งนักวิชาการ
อุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-19-39 อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท สังกัดงานทะเบียนและ
สถิติ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ กองบริการการศึกษา สํานักงานอธิการบดี (ปัจจุบันสังกัด                 
งานจัดการศึกษา กองบริหารงานวิชาการ สํานักงานอธิการบดี) ต้ังแต่วันที่ 3 มกราคม 2562 โดยให้ทดลอง
ปฏิบัติงานในตําแหน่งเป็นเวลา 6 เดือน น้ัน 

บัดน้ี คณะกรรมการประเมินฯ ได้ดําเนินการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัย ราย นายฐปวรรธน์ รัตนะ แล้ว ปรากฏว่าผลการประเมินทดลองปฏิบัติงานได้คะแนนร้อยละ 46 
อยู่ในระดับไม่ผ่านการประเมินทดลองปฏิบัติงาน (ผู้รับการประเมินต้องมีผลการประเมินร้อยละ 60 ขึ้นไปจึงจะ
ผ่านการประเมินทดลองปฏิบัติงาน) เน่ืองจากปฏิบัติงานตามกรอบภาระงานในตําแหน่งไม่บรรลุตามเป้าหมาย 
กองบริหารงานวิชาการจึงประสงค์ให้เลิกจ้าง นายฐปวรรธน์ รัตนะ ต้ังแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป 
ทั้งน้ี ได้มีหนังสือแจ้งผลการประเมินให้ผู้รับการประเมินทราบเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้เลิกจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ราย นายฐปวรรธน์ รัตนะ 
ตําแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-19-39 อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท 
สังกัดงานทะเบียนและสถิติ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ กองบริการการศึกษา สํานักงานอธิการบดี 
(ปัจจุบันสังกัดงานจัดการศึกษา กองบริหารงานวิชาการ สํานักงานอธิการบดี) ต้ังแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 
เป็นต้นไป โดยให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.6 การจัดสรรอัตรากําลังตามการปรับโครงสร้างองค์กรของมหาวิทยาลัย

ศิลปากร 
 
สรุปเรื่อง 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงานของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร 
เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 27 เมษายน 
พ.ศ. 2562 และที่ประชุม ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 มีมติ
เห็นชอบจัดสรรอัตรากําลังตามการปรับโครงสร้างของมหาวิทยาลัยศิลปากร ตามท่ีเสนอแล้ว น้ัน  

เน่ืองจาก มีบุคลากรที่ดํารงตําแหน่งหัวหน้างาน และเคยได้รับค่าตอบแทนผู้ทํางานบริหาร   
ตามโครงสร้างเดิม และเมื่อปรับโครงสร้างใหม่ คณะวิชาแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งหัวหน้างานหรือเทียบเท่า    
แล้วแต่กรณี  
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จึงเสนอที่ประชุม ก.บ.ม. เพ่ือพิจารณา ทั้งน้ี มหาวิทยาลัยได้สรุปรายช่ือผู้ที่คณะวิชาเสนอให้
แต่งต้ังเป็นเลขานุการคณะ ผู้ ช่วยเลขานุการคณะ รักษาการแทนเลขานุการคณะ รักษาการแทน
ผู้ช่วยเลขานุการคณะ หัวหน้างาน และรักษาการแทนหัวหน้างาน ตามโครงสร้างใหม่ ดังเอกสารที่แนบมา
พร้อมน้ี  
 ทั้งน้ี กรณีราย นางสาวสมบูรณ์ ใจเที่ยง ตําแหน่งนักวิชาการศึกษาชํานาญการ ซึ่งเดิมดํารง
ตําแหน่งหัวหน้างานสํานักงานโรงเรียนสาธิต สังกัดงานสํานักงานโรงเรียนสาธิต สํานักงานคณบดี                 
คณะศึกษาศาสตร์ และปัจจุบัน งานสํานักงานโรงเรียนสาธิต สํานักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร์ ถูกยกเลิก        
ตามประกาศประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2562 ไปแล้ว 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบการจัดสรรอัตรากําลังตามการปรับโครงสร้างองค์กรของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร ทั้งน้ี ให้นางสาวสมบูรณ์ ใจเที่ยง ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยเลขานุการคณะ ต้ังแต่วันที่           
28 เมษายน 2562 
 
ระเบยีบวาระที่  4.2 แผนและการติดตามผลการดําเนินงานตามแผน 
 ไม่ม ี
 
ระเบยีบวาระที่  4.3 ข้อบังคับ / ระเบียบ / ประกาศ 
ระเบียบวาระท่ี  4.3.1 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง เกณฑ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อ

ในสถาบันอุดมศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติทั้งในและต่างประเทศ และการ
เทียบวุฒิการศึกษาเท่ากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในระบบการคัดเลือก
บุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 

 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 22/2560 เมื่อวันอังคารที่ 7 
พฤศจิกายน 2560 ได้ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง เกณฑ์การรับสมัครเข้า
ศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติทั้งในและต่างประเทศ และการเทียบวุฒิการศึกษาเท่ากับ
ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายในระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจําปีการศึกษา 2561 
ตามแนวทางที่กําหนดร่วมกันโดยที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 
2560 น้ัน 

ในการน้ี ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยได้กําหนดเกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษาเท่ากับ
ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Thai University 
Central Admission System : TCAS) ประจําปีการศึกษา 2562 กองบริหารงานวิชาการจึงเสนอที่ประชุม
พิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง เกณฑ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาจาก
โรงเรียนนานาชาติทั้งในและต่างประเทศ และการเทียบวุฒิการศึกษาเท่ากับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายในระบบ
การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง เกณฑ์
การรับสมัครเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติทั้งในและต่างประเทศ และการเทียบวุฒิ
การศึกษาเท่ากับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายในระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา และให้
นําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใช้ต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.3.2 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์ อัตราจ่าย เง่ือนไข 

การบริหารเงินรายได้เงินบริจาคสนับสนุนกิจกรรม คณะดุริยางคศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. .... 

 
สรุปเรื่อง 

ด้วยคณะดุริยางคศาสตร์ประสงค์กําหนดหลักเกณฑ์ อัตราจ่าย เง่ือนไข การบริหารเงินรายได้
เงินบริจาคสนับสนุนกิจกรรม คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุน        
การดําเนินงานในกิจกรรมด้านต่างๆ ของคณะดุริยางคศาสตร์ ทั้งด้านการบริหาร การจัดการเรียนการสอน  
การวิจัย การบริการวิชาการ กิจกรรมนักศึกษาและบุคลากร และกิจกรรมด้านอ่ืนๆ ตามภารกิจของ              
คณะดุริยางคศาสตร์ โดยผ่านการพิจารณาจากกองกฎหมายแล้ว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วย
หลักเกณฑ์ อัตราจ่าย เง่ือนไข การบริหารเงินรายได้เงินบริจาคสนับสนุนกิจกรรม คณะดุริยางคศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. .... และให้นําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใช้ต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.3.3 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการ

รับนักศึกษาพิการเพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาบัณฑิต มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

 
สรุปเรื่อง 

ด้วยกองกิจการนักศึกษาประสงค์กําหนดนโยบายการรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการกระจายโอกาสทางการศึกษาและสร้างความเท่าเทียมกัน
ทางการศึกษาสําหรับคนพิการ  
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ในการน้ี เพ่ือให้การดําเนินงานเก่ียวกับการรับนักศึกษาพิการเพ่ือเข้าศึกษาในระดับ           
ปริญญาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยศิลปากร สอดคล้องและเป็นไปตามเจตนารมณ์ของประกาศคณะกรรมการ
ส่งเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ อัตรา และรายการที่ให้การอุดหนุนทาง
การศึกษาสําหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา ฉบับลงวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 กองกิจการนักศึกษาจึง
เสนอที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการรับ
นักศึกษาพิการเพ่ือเข้าศึกษาในระดับปริญญาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยผ่านการพิจารณาจาก                 
กองกฎหมายแล้ว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบในหลักการของ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย
ศิลปากร เรื่อง นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการรับนักศึกษาพิการเพ่ือเข้าศึกษาในระดับปริญญาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยให้กองกฎหมายปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศดังกล่าวให้มีผลใช้บังคับกับนักศึกษาทุก
ระดับปริญญา ก่อนนําเสนอคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองข้อกฎหมายเพ่ือการปรับเปลี่ยนสถานะของ
มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.3.4 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการจ่ายเงินประเภทค่าตอบแทน

การสอน พ.ศ. .... 
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ออกระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2557 โดยให้ใช้บังคับต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป น้ัน 

ในการน้ี กองกฎหมายได้เสนอที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วย
การจ่ายเงินประเภทค่าตอบแทนการสอน พ.ศ. .... โดยที่เป็นการสมควรกําหนดอัตราค่าตอบแทนการสอนแก่
บุคคลที่คณะหรือมหาวิทยาลัยเชิญมาเป็นผู้้สอนหรือผู้ช่วยสอน ตามรายวิชาของมหาวิทยาลัยศิลปากร 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วย              
การจ่ายเงินประเภทค่าตอบแทนการสอน พ.ศ. .... โดยให้กองกฎหมายดําเนินการดังน้ี 

1. ปรับแก้ไข (ร่าง) ระเบียบดังกล่าว ข้อ 5 (1) จาก “....เว้นแต่จะเป็นกรณีตาม (1.2)” เป็น 
“....เว้นแต่จะเป็นกรณีตาม (2)” ก่อนนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใช้ต่อไป  

2. ตรวจสอบการมอบอํานาจให้คณบดีเชิญอาจารย์พิเศษ ผู ้ทรงคุณวุฒิภายนอก และ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายในที่มิได้สังกัดคณะที่จัดการเรียนการสอน  
 ทั้งน้ี ขอให้คณะวิชาที่ประสงค์ปรับอัตราการจ่ายค่าตอบแทนต่างๆ หรือปรับแก้ไขระเบียบ
มหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2557 เสนอมายัง
มหาวิทยาลัยเพ่ือดําเนินการต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี  4.4 โครงสร้างส่วนงานและหน่วยงานภายใน 
 ไม่ม ี
   
ระเบยีบวาระที่  4.5 การบริหารการเงินและทรพัย์สิน 
ระเบียบวาระท่ี  4.5.1 การกําหนดค่าตอบแทนโครงการวิจัยเพื่อติดตามตรวจสอบสภาพเศรษฐกิจ

และสังคมตามแผนปฏิบัติการป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมโครงการอ่างเก็บน้ําบ้านป่าละอู อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีคณะวิทยาการจัดการได้รับทุนสนับสนุนงบประมาณจากสํานักงานบริหารโครงการ  
กรมชลประทาน ในการดําเนินโครงการวิจัยเพ่ือติดตามตรวจสอบสภาพเศรษฐกิจและสังคมตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอ่างเก็บนํ้าบ้านป่าละอู อันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะเวลาดําเนินการ 160 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามใน
สัญญา เป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น 120,000 บาท (หน่ึงแสนสองหมื่นบาทถ้วน) น้ัน 

เน่ืองจากระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร พ.ศ. 2557 ข้อ 22 ได้กําหนดว่า ค่าตอบแทนอ่ืนที่มีการกําหนดให้เบิกจ่ายได้ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังให้เบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลังโดยอนุโลม แต่หากมีเหตุผลความจําเป็นที่ต้อง
เบิกจ่ายเกินกว่าอัตราที่กระทรวงการคลังกําหนด ให้อธิการบดีอนุมัติโดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณบดีเป็น
กรณีไป คณะวิทยาการจัดการจึงเสนอที่ประชุมพิจารณากําหนดค่าตอบแทนโครงการวิจัยเพ่ือติดตามตรวจสอบ
สภาพเศรษฐกิจและสังคมตามแผนปฏิบัติการป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอ่างเก็บนํ้าบ้านป่าละอู อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดังน้ี 

1. ค่าตอบแทนหัวหน้าโครงการ อัตรารายละ 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) 
2. ค่าตอบแทนผู้ประสานงานโครงการ อัตรารายละ 10,000 บาท (หน่ึงหมื่นบาทถ้วน) 
3. ค่าตอบแทนผู้ประสานงานพ้ืนที่ อัตรารายละ 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)                                  
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการกําหนดค่าตอบแทนโครงการวิจัยเพ่ือ
ติดตามตรวจสอบสภาพเศรษฐกิจและสังคมตามแผนปฏิบัติการป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมโครงการอ่างเก็บนํ้าบ้านป่าละอู อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ตามท่ีคณะวิทยาการจัดการเสนอในข้อ 1 - ข้อ 3 
 ทั้งน้ี ขอให้คณะวิทยาการจัดการปรับแก้ไขตัวอักษรของอัตราค่าตอบแทนหัวหน้าโครงการ ใน
บันทึกข้อความหน้า 2 ในส่วนของข้อเสนอเพ่ือพิจารณาข้อ 3 ให้เป็นไปตามตัวเลข จาก “สามหมื่นบาทถ้วน” 
เป็น “สี่หมื่นบาทถ้วน” 
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ระเบียบวาระท่ี  4.5.2 การกําหนดค่าตอบแทนโครงการวิจัยประเมินศักยภาพและความต้องการ
ของชุมชนเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

 
สรุปเรื่อง 

ด้วยคณะวิทยาการจัดการได้รับทุนสนับสนุนงบประมาณจากองค์การระหว่างประเทศเพ่ือการ
อนุรักษ์ธรรมชาติ ในการดําเนินโครงการวิจัยประเมินศักยภาพและความต้องการของชุมชนเพ่ือการพัฒนาที่
ย่ังยืน ระยะเวลาดําเนินการ ต้ังแต่วันที่ 22 เมษายน – 31 กรกฎาคม 2562 เป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น 300,000 
บาท (สามแสนบาทถ้วน) น้ัน 

เน่ืองจากระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร พ.ศ. 2557 ข้อ 22 ได้กําหนดว่า ค่าตอบแทนอ่ืนที่มีการกําหนดให้เบิกจ่ายได้ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังให้เบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลังโดยอนุโลม แต่หากมีเหตุผลความจําเป็นที่ต้อง
เบิกจ่ายเกินกว่าอัตราที่กระทรวงการคลังกําหนด ให้อธิการบดีอนุมัติโดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณบดีเป็น
กรณีไป คณะวิทยาการจัดการจึงเสนอที่ประชุมพิจารณากําหนดค่าตอบแทนโครงการวิจัยประเมินศักยภาพ
และความต้องการของชุมชนเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน ดังน้ี 

1. ค่าตอบแทนหัวหน้าโครงการ อัตรารายละ 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) 
2. ค่าตอบแทนผู้ประสานงานโครงการ อัตรารายละ 15,000 บาท (หน่ึงหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
3. ค่าตอบแทนผู้ประสานงานพ้ืนที่ อัตรารายละ 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน)                        
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการกําหนดค่าตอบแทนโครงการวิจัยประเมิน
ศักยภาพและความต้องการของชุมชนเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน ตามท่ีคณะวิทยาการจัดการเสนอในข้อ 1 - ข้อ 3 
 ทั้งน้ี มอบหมายให้กองคลังจัดทําขั้นตอนการดําเนินโครงการบริการทางวิชาการ (Flowchart) 
เพ่ือเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากรทราบในการประชุมครั้งถัดไป   
 
ระเบยีบวาระที่  4.6 เรื่องอ่ืนๆ ตามที่อธิการบดีปรึกษา 
ระเบียบวาระท่ี  4.6.1 การแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการจัดการทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร STEP รอบทดสอบแรกเข้า ปีการศึกษา 2562 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรได้มีนโยบายในการพัฒนาภาษาอังกฤษของนักศึกษาให้มีสมิทธิภาพ

ทางภาษาอังกฤษ (English Proficiency) ต้ังแต่ระดับ B2 ขึ้นไป ตามกรอบมาตรฐาน CEFR (The Common 
European Framework of Reference for Languages) ประกอบกับประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง 
เกณฑ์มาตรฐานและการทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ เพ่ือสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับ
ปริญญาบัณฑิต ฉบับลงวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561 และที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันอังคารที่ 22 มกราคม 2562 และครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันอังคารที่ 9 เมษายน 
2562 ได้มีมติให้ความเห็นชอบการกําหนดวันจัดทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ รอบทดสอบแรกเข้า
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา 2562 ด้วยแบบทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร STEP (Silpakorn Test of English Proficiency) น้ัน 
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ในการน้ี เพ่ือให้การดําเนินการจัดการทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษจึงเสนอ             
ที่ประชุมพิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการจัดการทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัย
ศิลปากร STEP รอบทดสอบแรกเข้า ปีการศึกษา 2562  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) คําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง 
แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการจัดการทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยศิลปากร STEP 
รอบทดสอบแรกเข้า ปีการศึกษา 2562 และให้นําเสนออธิการบดีลงนามในคําสั่งแต่งต้ังต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.6.2 การเปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะอนุกรรมการจัดทําข้อบังคับ ระเบียบ และ

ประกาศเพื่อการเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 
 

สรุปเรื่อง 
ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 1170/2560 ลงวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ได้แต่งต้ัง

คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการจัดทําข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศเพ่ือการเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับ
ของรัฐ จํานวน 2 ชุด คือ คณะอนุกรรมการจัดทําข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศด้านการบริหาร และ
คณะอนุกรรมการจัดทําข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศด้านวิชาการ น้ัน 

เน่ืองจากได้มีการแต่งต้ังผู้บริหารชุดใหม่และมีการแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงานของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร ส่งผลให้ช่ือตําแหน่งของกรรมการในคณะอนุกรรมการจัดทําข้อบังคับ ระเบียบ และ
ประกาศบางตําแหน่งเปลี่ยนแปลงไป ดังน้ัน เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ                 
มีประสิทธิภาพ กองกฎหมายจึงเสนอที่ประชุมพิจารณารายช่ือคณะอนุกรรมการจัดทําข้อบังคับ ระเบียบ และ
ประกาศเพ่ือการเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐทั้งสองชุดให้มีความเหมาะสมต่อไป 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงรายช่ือคณะอนุกรรมการจัดทํา
ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศเพ่ือการเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ (ใหม่) เป็นดังน้ี 

1. คณะอนุกรรมการจัดทําข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศด้านการบริหาร ประกอบด้วย 
1.1 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ประธานอนุกรรมการ 
1.2 รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์ อนุกรรมการ 
1.3 รองอธิการบดี เพชรบุรี อนุกรรมการ 
1.4 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ อนุกรรมการ 
1.5 คณบดีคณะโบราณคดี อนุกรรมการ 
1.6 คณบดีคณะมัณฑนศิลป์ อนุกรรมการ 
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1.7 ผู้อํานวยการสํานักหอสมุดกลาง อนุกรรมการ 
1.8 ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี อนุกรรมการ 
1.9 ผู้อํานวยการกองกฎหมาย อนุกรรมการและเลขานุการ 

1.10 นางนิรบล ต้นวงศ์ ผู้ช่วยเลขานุการ 
1.11 นางสาวเกวลี เกตุษา ผู้ช่วยเลขานุการ 

2. คณะอนุกรรมการจัดทําข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศด้านวิชาการ ประกอบด้วย 
2.1 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ประธานอนุกรรมการ 
2.2 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ อนุกรรมการ 
2.3 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา อนุกรรมการ 
2.4 คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ อนุกรรมการ 
2.5 คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ อนุกรรมการ 
2.6 คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ อนุกรรมการ 
2.7 คณบดีคณะวิทยาการจัดการ อนุกรรมการ 
2.8 ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี อนุกรรมการ 
2.9 ผู้อํานวยการกองกฎหมาย อนุกรรมการและเลขานุการ 

2.10 นางมุจลินท์ สังข์จุ้ย ผู้ช่วยเลขานุการ 
2.11 นางสาวเพชรดา เอกอาภากุล ผู้ช่วยเลขานุการ 

แล้วให้นําเสนออธิการบดีลงนามในคําสั่งแต่งต้ังต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.6.3 โครงการสอบวัดความรู้เพื่อคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาบัณฑิต 

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2562 (รอบท่ี 5) 
 

สรุปเรื่อง 
ด้วยวิทยาลัยนานาชาติประสงค์ดําเนินโครงการสอบวัดความรู้เพ่ือคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษา

ต่อระดับปริญญาบัณฑิต วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 5) ซึ่งผ่านความ
เห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัยนานาชาติ ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 
โดยกําหนดรับนักศึกษาทั้งหมด 4 หลักสูตร จํานวน 200 คน ดังน้ี 

1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (BBA-Hotel) จํานวน 60 คน 
2. หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสื่อสารดิจิทัล (BFA-DCD) จํานวน 40 คน 
3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดการจัดงานและกิจกรรมสันทนาการ 

(BBA-ELM) จํานวน 50 คน 
4. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการตราสินค้าหรูหรา (BBA-LBM) จํานวน 

50 คน 
ทั้งน้ี กองบริหารงานวิชาการได้ตรวจสอบหลักสูตรที่เปิดรับและแผนการรับนักศึกษาแล้ว 

  



 23

อน่ึง วิทยาลัยนานาชาติได้กําหนดรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกเข้าศึกษาไว้แล้ว            
ซึ่งกองกฎหมายได้ตรวจสอบค่าใช้จ่ายในส่วนของอัตราค่าตอบแทนกรรมการสอบสัมภาษณ์แล้วมีความเห็นว่า 
ไม่เกินอัตราที่กําหนดไว้ตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
พ.ศ. 2557 ข้อ 23 ซึ่งโครงการดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดีโดยความเห็นชอบของท่ีประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบโครงการสอบวัดความรู้เพ่ือคัดเลือกนักศึกษา
เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาบัณฑิต วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 5) 
ตามท่ีวิทยาลัยนานาชาติเสนอ และให้นําเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติโครงการต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.6.4 การดําเนินงานศูนย์สอบโครงการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็น

ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ได้ดําเนินการจัดสอบแข่งขัน
เพ่ือบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561 ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2561 โดย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดําเนินการดังกล่าว และมหาวิทยาลัยศิลปากรได้รับการ
ทาบทามให้เป็นผู้ร่วมดําเนินการในการเป็นศูนย์สอบประจําภาคกลาง เขต 3 และดําเนินการประสานงานการ
จัดสอบแข่งขันดังกล่าว น้ัน 

เพ่ือให้การดําเนินการประสานงานการจัดสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ คณะศึกษาศาสตร์จึงเสนอ         
ที่ประชุมพิจารณาการดําเนินงานศูนย์สอบโครงการจัดสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561 โดยมีระยะเวลาดําเนินงานเดือนมิถุนายน ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 ณ คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (สถานที่จัดเก็บ รักษา ข้อสอบ) 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการดําเนินงานศูนย์สอบโครงการจัด
สอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561 ตามท่ีคณะศึกษาศาสตร์เสนอ 
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ระเบียบวาระที่  5 เรื่องอ่ืนๆ 
ระเบียบวาระท่ี  5.1   การประชุมการจัดทําแผนและงบประมาณ 
 

สรุปเรื่อง 
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มหาวิทยาลัยกําหนดจัดการ

ประชุมการจัดทําแผนและงบประมาณ เพ่ือเป็นการสร้างความเข้าใจด้านการจัดทําแผนและงบประมาณที่ต้อง
ดําเนินการ ในวันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม อธ 1302 สํานักงานอธิการบดี วิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร์ จึงขอเชิญรองคณบดีที่ดูแลด้านแผนและงบประมาณ เลขานุการ และเจ้าหน้าที่ที่
ปฏิบัติงานด้านแผนและงบประมาณของคณะวิชา เข้าร่วมประชุมในวันดังกล่าว 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี  5.2   การประเมินประสิทธิภาพการใช้งานของระบบ SU-ERP 
 

สรุปเรื่อง 
รองอธิการบดีฝ่ายคลังได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มหาวิทยาลัยจะทําการประเมิน

ประสิทธิภาพการใช้งานของระบบ SU-ERP โดยได้รับความช่วยเหลือจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการ
สัมภาษณ์ผู้บริหารคณะวิชา/หน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ผู้เก่ียวข้อง ซึ่งมีระยะเวลาดําเนินการประมาณ 3 เดือน  

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  

            

เลิกประชุมเวลา 10.55 น. 
 
 

 
(นางสาวกันย์พินันท์  สิริปัญญาธร) 

ผู้จดรายงานการประชุม 
 

 
 

(นางสาวสิริวัลลิ์  พฤกษาอุดมชัย) 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 

 
 

(นางสาวเอมอร  ชีราวุฒธิพันธ์) 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 
รายงานการประชุมฉบับน้ี 
ได้รับรองโดยไม่มีการแก้ไข 


