
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร
คร้ังที่ 15/2562

วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562
ณ  หองประชุมสํานักงานอธิการบดี  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร

…………….………………..

ผูมาประชุม
1. ผศ.ชัยชาญ ถาวรเวช ผูรักษาการแทนอธิการบดี ประธานกรรมการ
2. ศ.ดร.คณิต เขียววิชัย รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร กรรมการ
3. ผศ.จอมภัค คลังระหัด รองอธิการบดี เพชรบุรี กรรมการ
4. ผศ.ดร.เชาวรีย อรรถลังรอง รองอธิการบดีฝายวิชาการ กรรมการ
5. รศ.ดร.นันทนิตย วานิชาชีวะ ผูชวยอธิการบดีฝายวิจัย กรรมการ

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝายวิจัย
6. อ.ดร.ประไพพิมพ สุธีวสินนนท รองอธิการบดีฝายคลัง กรรมการ
7. อ.ปญจพล เหลาพูนพัฒน รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา กรรมการ
8. อ.ดร.วิชิต อ่ิมอารมย รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา กรรมการ
9. รศ.ดร.จุไรรัตน นันทานิช คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ

10. ศ.ญาณวิทย กุญแจทอง คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ กรรมการ
11. อ.ดร.นนท คุณคํ้าชู คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร กรรมการ
12. ผศ.ชวลิต ขาวเขียว คณบดีคณะโบราณคดี กรรมการ
13. อ.ดร.ธนาทร เจียรกุล คณบดีคณะมัณฑนศิลป กรรมการ
14. ผศ.ดร.สุมาลี ลิ้มประเสริฐ คณบดีคณะอักษรศาสตร กรรมการ
15. ผศ.ดร.วรรณวิสา บุญมาก รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษาและองคกรสัมพันธ กรรมการ

รักษาการแทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร
16. ผศ.ดร.นรงค ฉิมพาลี คณบดีคณะวิทยาศาสตร กรรมการ
17. รศ.ดร.ธนะเศรษฐ งาวหิรัญพัฒน คณบดีคณะเภสัชศาสตร กรรมการ
18. ผศ.ดร.อรุณศรี ลีจีรจําเนียร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ
19. ผศ.วุฒิชัย เลิศสถากิจ คณบดีคณะดุริยางคศาสตร กรรมการ
20. อ.นฤชร สังขจันทร ผูรักษาการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ

และการสื่อสาร
21. อ.ดร.สุดาวดี จันทรภิวัฒน รองคณบดีฝายวิชาการ กรรมการ

รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
22. ผศ.อติวรรธน วิรุฬหเพชร รองผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง กรรมการ

รักษาการแทนผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง
23. ผศ.ฉัตรชัย เผาทองจนี ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร กรรมการ
24. อ.ดร.คุณัตว พิธพรชัยกุล ประธานสภาคณาจารยและพนักงาน กรรมการ
25. ผศ.ดร.ดิเรกฤทธิ์ บัวเวช ผูแทนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ กรรมการ
26. อ.บุญเพชร พ่ึงยอย ผูแทนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ กรรมการ
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27. นายกฤษดา ไพรวรรณ ผูแทนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน กรรมการ
28. ผศ.ดร.จรุงแสง ลักษณบุญสง รองอธิการบดีฝายบริหาร กรรมการและเลขานุการ
29. นางสาวอัปสร กิจเจริญคา ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ผูชวยเลขานุการ

ผูมาประชุมผานระบบ VDO-Conference
1. รศ.ดร.พิทักษ ศิริวงศ รองอธิการบดีฝายพัฒนากิจการเพ่ือสังคม กรรมการ
2. อ.ดร.ภวพล คงชุม คณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการ
3. ผศ.ดร.พีรพัฒน ยางกลาง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ

ผูเขารวมประชุม
1. รศ.ดร.ธีระวัฒน จันทึก ผูชวยอธิการบดีฝายวางแผนงบประมาณและยุทธศาสตร
2. อ.ดร.ปริญญา หรุนโพธิ์ ผูชวยอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ
3. ผศ.ดร.ไพโรจน ขาวสิทธิวงษ ผูชวยอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา
4. ผศ.ดร.ศุภกาญจน ผาทอง ผูชวยอธิการบดีฝายการจัดการศึกษาท่ัวไป
5. อ.ดร.สุภาพ เกิดแสง ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาองคกร
6. รศ.ดร.เอกนฤน บางทาไม ผูชวยอธิการบดีฝายนวัตกรรมการศึกษา
7. นายสหรัฐ มณีจันทร ผูอํานวยการกองกฎหมาย
8. นางสุกัญญา ตอทรัพยสิน ผูอํานวยการกองทรัพยากรมนุษย
9. นางสุมณฑา เสรีวัตตนะ ผูอํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน

10. นางมุจลินท สังขจุย ผูชวยผูอํานวยการกองกฎหมาย
11. นางสาวนลินรัตน ปจฉิมพัทธพงษ ผูชวยผูอํานวยการกองกลาง
12. นางสาวธณิดา มหาสวัสดิ์ ผูรักษาการผูชวยผูอํานวยการกองทรัพยากรมนุษย
13. นางสาวธันยาภรณ ทองทับทิม หัวหนางานบริหารทรัพยากรมนุษย กองทรัพยากรมนุษย

ผูเขารวมประชุมผานระบบ VDO-Conference
1. ผศ.นภนนท หอมสุด ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนากิจการเพ่ือสังคม

ผูไมมาประชุม
1. อ.อํามฤทธิ์ ชูสุวรรณ รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม ติดราชการ
2. ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธุ คณบดีคณะศึกษาศาสตร ไปราชการตางประเทศ
3. ผศ.ดร.สมพิศ ขัตติยพิกุล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ติดราชการ
4. ผศ.ดร.ศักดิพันธ ตันวิมลรัตน ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง ติดราชการ
5. อ.ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท ผูอํานวยการหอศิลป ติดราชการ

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
เม่ือกรรมการครบเปนองคประชุมแลว ประธานกลาวเปดประชุมและขอใหท่ีประชุมพิจารณา

เรื่องตางๆ ดังนี้
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ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระท่ี 1.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร

ครั้งท่ี 14/2562 เม่ือวันอังคารท่ี 30 กรกฎาคม 2562

สรุปเรื่อง
ประธานเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ศิลปากร ครั้งท่ี 14/2562 เม่ือวันอังคารท่ี 30 กรกฎาคม 2562

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องแจงเพื่อทราบ
ระเบียบวาระท่ี 2.1 เรื่องท่ีประธานแจงใหทราบ
ระเบียบวาระท่ี 2.1.1 ขอแสดงความยินดีกับผู ไดรับการเลือกใหดํารงตําแหนงประธานสภา

คณาจารยและพนักงาน รองประธานสภาคณาจารยและพนักงาน คนท่ี 1
และรองประธานสภาคณาจารยและพนักงาน คนท่ี 2

สรุปเรื่อง
ประธานกลาวแสดงความยินดีกับผูไดรับการเลือกใหดํารงตําแหนงประธานสภาคณาจารยและ

พนักงาน รองประธานสภาคณาจารยและพนักงาน คนท่ี 1 และรองประธานสภาคณาจารยและพนักงาน คนท่ี 2
ดังนี้

1. อาจารย ดร.คุณัตว  พิธพรชัยกุล ประธานสภาคณาจารยและพนักงาน
2. อาจารย ดร.รัชฎาพร ฤทธิจันทร รองประธานสภาคณาจารยและพนักงาน คนท่ี 1
3. นายกฤษดา  ไพรวรรณ รองประธานสภาคณาจารยและพนักงาน คนท่ี 2
ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี 2 สิงหาคม 2562 จนถึงวันท่ี 29 กรกฎาคม 2564
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระท่ี 2.1.2 ขอใหผูบริหารเขารวมประชุมสภามหาวิทยาลัย

สรุปเรื่อง
ประธานไดแจงให ท่ีประชุมทราบวา ขอใหผูบริหารท่ีนําเสนอเรื่องให ท่ีประชุมสภา

มหาวิทยาลัยพิจารณา เขารวมประชุมเพ่ือใหขอมูลและตอบขอซักถามในท่ีประชุมในแตละครั้ง
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบ
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ระเบียบวาระท่ี 2.2 สรุปผลการประชุมช้ีแจงการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2563

สรุปเรื่อง
ดวยกองแผนงานไดเขารวมประชุมชี้แจงการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ

พ.ศ. 2563 เพ่ือทําความเขาใจถึงการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เม่ือวันพุธท่ี
30 กรกฎาคม 2562 โดยไดสรุปสาระสําคัญท่ีเก่ียวของกับมหาวิทยาลัยจากการเขารวมประชุม ดังนี้

1. งบประมาณรายจายของแผนดินตองทําเปนพระราชบัญญัติ ถาพระราชบัญญัติรายจาย
ประจําปออกไมทัน ใหใชงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณท่ีลวงแลวไปพลางกอน

2. กําหนดใหหนวยรับงบประมาณจัดสงรายงานเก่ียวกับเงินนอกงบประมาณ รวมท้ังแผนการ
ใชจาย เพ่ือประกอบการจัดทํางบประมาณและเสนองบประมาณรายจาย (ท้ังเงินรายไดและเงินสะสม)

3. กําหนดใหสามารถโอนงบประมาณรายจายแผนงานบูรณาการและงบประมาณรายจาย
บุคลากรไปใชสําหรับหนวยรับงบประมาณอ่ืนไดภายใตแผนงานบูรณาการท่ีอนุมัติและงบประมาณรายจาย
บุคลากรภายใตแผนงานบุคลากรภาครัฐ

4. หนวยรับงบประมาณตองจัดใหมีระบบการติดตามและประเมินผลในหนวยงาน
5. ผูท่ีกระทําการฝาฝนกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณจะตองรับผิดชดใชเงินท่ีหนวยรับ

งบประมาณไดจายไปหรือตองผูกพันจะตองจาย โดยเพ่ิมความคุมครองใหเจาหนาท่ีไมตองรับผิด หากไดมีการ
ทักทวงคําสัง่ของผูบังคับบัญชาหรือไดบันทึกขอโตแยงไวเปนหนังสือวาการปฏิบัติดังกลาวไมชอบดวยกฎหมาย
หรือระเบียบ

6. หลักเกณฑการจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ท่ี
เก่ียวของ

6.1 เชื่อมโยงยุทธศาสตรชาติ แผนแมบท แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
แผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายรัฐบาล รวมท้ังยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ โดยใหมีการทบทวน
วิสัยทัศน พันธกิจ ผลผลิต โครงการ กิจกรรมท่ีสะทอนผลสัมฤทธิ์ของหนวยงาน และมีการจัดลําดับความสําคัญ
ของโครงการ/กิจกรรม หรือรายการท่ีขอรับจัดสรร

6.2 งบประมาณรายจายเก่ียวกับบุคลากรภาครัฐและรายจายประจําใหตั้งคําขอ
งบประมาณเทาท่ีจําเปน และใหพิจารณานําเงินนอกงบประมาณท่ีมีอยูมาสมทบอยางเหมาะสม

6.3 แผนงานบูรณาการควรมีลักษณะเปนโครงการสําคัญ มีความจําเปนเรงดวน
มีเปาหมายและตัวชี้วัดของแผนงานท่ีสอดคลองเชื่อมโยงกัน และตอบสนองตอเปาหมายของแผนงาน  มีหนวย
รับงบประมาณตั้งแต 2 หนวยข้ึนไป ซึ่งไมอยูในกระทรวงเดียวกัน มีการแสดงใหเห็นข้ันตอนการดําเนินงาน
ตั้งแตตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา สามารถนําสงผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดของแผนงานบูรณาการ โดยไมนํา
คาใชจายท่ีมีลักษณะงานประจําหรือภารกิจพ้ืนฐานมากําหนดไว

6.4 พิจารณาและตรวจสอบความพรอมของรายการ ความพรอมของพ้ืนท่ี และ
ขอกําหนดท่ีเก่ียวของใหครบถวนกอนการยื่นคําขอตั้งงบประมาณ มีการนําผลการใชจายงบประมาณในปท่ีผาน
มาใชประกอบการพิจารณา

6.5 ใหยื่นคําขอตั้งงบประมาณมายังสํานักงบประมาณ โดยตองผานความเห็นชอบจาก
รัฐมนตรีเจาสังกัด พรอมบันทึกในระบบ e-budgeting ใหครบถวน ภายในวันท่ี 9 สิงหาคม 2562
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7. แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
7.1 พิจารณาแผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายเงินท่ีครอบคลุมทุกแหลงเงิน รวมท้ัง

จัดทําแผนงาน/โครงการท่ีสอดคลองกับแผนในระดับตางๆ
7.2 พิจารณาประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณของหนวยงาน แผน/ผลการเบิกจายเงิน

งบประมาณ ใหความสําคัญกับแผนงาน/โครงการท่ีมีความพรอมในการดําเนินงาน
7.3 ใหความสําคัญกับการปฏิรูปกระบวนการทํางานเพ่ือประสิทธิภาพการทํางานและลด

รายจายประจํา
7.4 ผลสัมฤทธิ์ท่ีคาดวาจะไดรับจากการใชจายงบประมาณ โดยขอใหมีลักษณะเปน

รูปธรรมสามารถวัดผลไดจริงอยางนอย 1 ผลสัมฤทธิ์
8. ปฏิทินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  (ปรับปรุง)

ระยะเวลา กิจกรรม
9 ส.ค. 62 เสนอรัฐมนตรีเจาสังกัด เห็นชอบรายละเอียดคําของบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และสงสํานักงบประมาณ
13-26 ส.ค. 62 สํานักงบประมาณพิจารณารายละเอียดงบประมาณเสนอคณะรัฐมนตรี

3 ก.ย. 62 คณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบรายละเอียด
3-18 ก.ย. 62 รับฟงความคิดเห็นและสรุปรายงานนําเสนอคณะรัฐมนตรี
24 ก.ย. 62 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบขอเสนอ ราง พ.ร.บ. งบประมาณฯ
8 ต.ค. 62 คณะรัฐมนตรีนําเสนอราง พ.ร.บ. งบประมาณฯ ใหสภาผูแทนราษฎร

17 ต.ค. 62 - 5 ม.ค. 63 คณะกรรมาธิการฯ พิจารณา วาระท่ี  1
8-9 ม.ค. 63 คณะกรรมาธิการฯ พิจารณา วาระท่ี  2-3
20 ม.ค. 63 วุฒิสภาพิจารณาราง พ.ร.บ.
27 ม.ค. 63 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นําราง พ.ร.บ. งบประมาณฯ ข้ึนทูลเกลาฯ

ถวายเพ่ือประกาศใช

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระท่ี 2.3 รายงานผลการศึกษาคางสงและรายวิชาติดคาสัญลักษณ (X) ปการศึกษา
2561 ขอมูล ณ วันท่ี 6 สิงหาคม 2562

สรุปเรื่อง
ตามปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2561 ไดกําหนดใหวันศุกรท่ี 17

พฤษภาคม 2561 เปนวันสุดทายท่ีคณะวิชาสงรายงานผลการศึกษาภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2561
ไปยังกองบริหารงานวิชาการ นั้น
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ในการนี้ กองบริหารงานวิชาการไดรายงานผลการศึกษาคางสงและรายวิชาติดคาสัญลักษณ (X)
ปการศึกษา 2561 ในรายวิชาท่ีคณะวิชารับผิดชอบของระดับปริญญาบัณฑิตและบัณฑิตศึกษา จํานวนท้ังสิ้น
14 รายวิชา ท้ังนี้ ขอมูล ณ วันท่ี 6 สิงหาคม 2562

อนึ่ง ตามขอ 40 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
พ.ศ. 2560 ไดกําหนดใหการวัดผลการศึกษาอาจกระทําไดหลายวิธีในระหวางภาคการศึกษา แตเม่ือสิ้นภาค
การศึกษาจะมีการสอบทุกรายวิชาท่ีไดลงทะเบียนวิชาเรียนไวในภาคการศึกษานั้น รายวิชาใดท่ีไมมีการสอบ
เม่ือสิ้นภาคการศึกษา ใหคณบดีเปนผูประกาศใหนักศึกษาทราบกอนการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้น
ท้ังนี้ ใหคณะวิชารายงานผลการศึกษาใหมหาวิทยาลัยภายใน 14 วันนับแตวันปดภาคการศึกษา หรือตามท่ีปฏิทิน
การศึกษากําหนด หากพนกําหนดดังกลาวแลว มหาวิทยาลัยยังไมไดรับรายงานผลการศึกษาจะบันทึกสัญลักษณ X
ในรายวิชาดังกลาว และใหคณะวิชาท่ีรับผิดชอบรายวิชาดําเนินการใหไดผลการศึกษารายวิชานั้นและสงให
มหาวิทยาลัยโดยเร็วท่ีสุด ท้ังนี้ ใหอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาชี้แจงเหตุผลความจําเปนท่ีไมสามารถรายงานผล
การศึกษาไดทันภายในกําหนดเวลาตอคณะกรรมการประจําคณะและรายงานตอสภาวิชาการดวย ในกรณีท่ี
คณะวิชาท่ีรับผิดชอบรายวิชาไดรายงานผลการศึกษาในรายวิชาใดมายังมหาวิทยาลัยแลว และอาจารย
ผูรับผิดชอบรายวิชามีความประสงคจะขอแกไขผลการศึกษารายวิชานั้น ใหอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาจัดทํา
คําชี้แจงพรอมแนบสมุดคําตอบหรือหลักฐานการใหคะแนนท้ังกอนแกไขและหลังแกไข นําเสนอคณะกรรมการ
ประจําคณะพิจารณาใหความเห็นชอบกอนนําเสนออธิการบดีหรือผูท่ีไดรับมอบหมายพิจารณาอนุมัติ และรายงาน
ใหสภาวิชาการทราบตอไป

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบ ท้ังนี้ ใหกองบริหารงานวิชาการเพ่ิมรายชื่ออาจารยผูสอนไวในรายงานผล
การศึกษาคางสง สําหรับการรายงานผลใหท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากรทราบในครั้ง
ตอไป

ระเบียบวาระท่ี 2.4 ผลการพิจารณาเขารวมโครงการ EdPEx200 รุนท่ี 6 และอาจารยไดรับ
คัดเลือกเปน TQA Assessor

สรุปเรื่อง
ตามมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 10/2561 วันท่ี 14 พฤศจิกายน 2561 ไดกําหนดให

มหาวิทยาลัยใชระบบเกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการท่ีเปนเลิศ (Education Criteria for
Performance Excellence : EdPEx) ท่ัวท้ังองคกรตั้งแตปการศึกษา 2562 เปนตนไป เพ่ือพัฒนาและ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถาบัน นั้น

ในการนี้ มหาวิทยาลัยไดขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศครอบคลุม
ทุกมิติรวมถึงการสงคณะนํารองสมัครเขารวมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศ : EdPEx200
รุนท่ี 6 ของสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สปอว. (สกอ.เดิม))
จํานวน 6 คณะวิชา ไดแก
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(1) คณะโบราณคดี
(2) คณะเภสัชศาสตร
(3) คณะวิทยาศาสตร
(4) คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร
(5) คณะดุริยางคศาสตร
(6) คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
โดยผานการคัดกรองเบื้องตน (screening) จํานวน 3 คณะวิชา ไดแก คณะโบราณคดี คณะ

ดุริยางคศาสตร และคณะเภสัชศาสตร ซึ่งคณะเภสัชศาสตรไดผานการคัดเลือกใหเขารวมโครงการ EdPEx200
รุนท่ี 6 กลุมแรก

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยไดสงเสริมอาจารยเขารับการอบรมและคัดเลือกเปนผูตรวจประเมิน
รางวัลคุณภาพแหงชาติรายใหม ประจําป 2562 (New TQA Assessor Training 2019) โดยสํานักงานรางวัล
คุณภาพแหงชาติ สถาบันเพ่ิมผลผลิตแหงชาติ เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการเปนผูตรวจประเมินรางวัลคุณภาพ
แหงชาติ (TQA Assessor) ถือวาเปนประโยชนตอตนเองและองคกรในการนําความรูไปประยุกตใชในการ
บริหารจัดการองคกร ซึ่งเภสัชกรหญิง รองศาสตราจารย ดร.สุชาดา พิริยะประสาธน รองคณบดีฝายวางแผน
และประกันคุณภาพการศึกษา คณะเภสัชศาสตร ไดผานการคัดเลือกเปนผูตรวจประเมินรางวัลคุณภาพ
แหงชาติ (TQA Assessor)

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน
ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระท่ี 4.1 การบริหารงานบุคคล
ระเบียบวาระท่ี 4.1.1 การสอบแขงขัน / คัดเลือก

ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 4.1.2 การขออนุมัติบรรจุบุคคล / การโอนยาย
ระเบียบวาระท่ี 4.1.2.1 คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพขออนุมัติจาง นายอานนท

เลิศพูลผล เพื่อบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย

สรุปเรื่อง
ตามท่ีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพมีกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย

ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี 1-2-01-719 สังกัดภาควิชาจิตรกรรม นั้น
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คณะฯ ไดดําเนินการตามข้ันตอนแลว ผู ไดรับการคัดเลือกคือ นายอานนท เลิศพูลผล
วุฒิปริญญาโท วุฒิศิลปมหาบัณฑิต (ทัศนศิลป) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร และวุฒิปริญญาตรี วุฒิศิลปบัณฑิต
(ทัศนศิลป) (5 ป) เกียรตินิยมอันดับ 2 จากมหาวิทยาลัยศิลปากร คณะฯ จึงประสงคขออนุมัติจาง
นายอานนท เลิศพูลผล เพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี 1-2-01-719
อัตราเงินเดือน เดือนละ 27,770 บาท สังกัดภาควิชาจิตรกรรม คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ
และขอยกเวนผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง มาตรฐานความสามารถ
ทางดานภาษาอังกฤษของอาจารยประจําท่ีรับเขาใหม  ตามขอ 4 (6) ผูซึ่งมีผลงานเปนท่ียอมรับอยางกวางขวางใน
ระดับชาติหรือในระดับนานาชาติ โดย นายอานนท เลิศพูลผล เปนผูมีประสบการณและมีความรูความเชี่ยวชาญ
ดานจิตรกรรมสรางสรรค นับตั้งแตยังศึกษาอยูในคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ ประกอบกับ
มีผลงานสรางสรรคท่ีไดรับการยอมรับท้ังในระดับชาติและระดับนานาชาติ เชน รางวัลชมเชยการประกวด
วาดภาพศรีราชา เมืองนาอยู เมืองนาเท่ียว ครั้งท่ี 19 ระดับอาชีวศึกษา อุดมศึกษา รางวัลยอดเยี่ยมอันดับ 3
การประกวดผลงานจิตรกรรมรวมสมัยพานาโซนิค ครั้งท่ี 20 และรางวัลยอดเยี่ยมอันดับ 1 การประกวดผลงาน
จิตรกรรมรวมสมัยพานาโซนิค ครั้งท่ี 21 รวมถึงผลงานสรางสรรคยังไดรับการคัดเลือกใหรวมแสดงอีกหลาย
รายการ เชน นิทรรศการผลงานจิตรกรรมรวมสมัยพานาโซนิค ครั้งท่ี 17 และ 19 นิทรรศการจิตรกรรมยูโอบี
ครั้งท่ี 9 นิทรรศการศิลปกรรมกรุงไทย ครั้งท่ี 4 พรอมท้ังขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลอง
ปฏิบัติงาน ดังนี้

1. คณบดคีณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ ประธานกรรมการ
2. หัวหนาภาควิชาจิตรกรรม กรรมการ

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ
3. หัวหนาภาควิชาภาพพิมพ กรรมการ

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ
4. นายรัชภูมิ  ทรงสําราญ เลขานุการ
5. นางสาวจุรารัตน  คนทน ผูชวยเลขานุการ
ท้ังนี้ ท่ีประชุม ก.บ.พ. ครั้งท่ี 8/2557 เม่ือวันท่ี 22 เมษายน 2557 ใหดําเนินการตามมติของ

สภามหาวิทยาลัยศิลปากร คือ กลุมสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบใหใชวุฒิปริญญาไมต่ํากวาปริญญาโทหรือ
เทียบเทา

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหจาง นายอานนท เลิศพูลผล เพ่ือบรรจุเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี 1-2-01-719 อัตราเงินเดือน เดือนละ 27,770 บาท สังกัด
ภาควิชาจิตรกรรม คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ ตั้งแตวันท่ี ก.บ.ม. อนุมัติ แตไมกอนวันรายงานตัว
เขาปฏิบัติงาน พรอมท้ังอนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาว
ตามรายชื่อท่ีคณะฯ เสนอ ท้ังนี้ การจางครั้งแรกใหจางเปนพนักงานประจําสถานภาพทดลองงานมีระยะเวลา
การจาง 1 ป ตั้งแตวันท่ีรายงานตัวเขาปฏิบัติงาน
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ระเบียบวาระท่ี 4.1.2.2 กองคลัง สํานักงานอธิการบดี ขออนุมัติจางบุคคลเพื่อบรรจุเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย จํานวน  2 ราย

สรุปเรื่อง
ตามท่ีกองคลัง สํานักงานอธิการบดี มีอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 2 อัตรา

ตําแหนงนักบัญชีปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี 2-2-16-1218 เดิมเปนอัตราของ นางสาวจิระประไพ พุทธมนต
ซึ่งไดรับอนุญาตใหลาออกในวันท่ี 1 กรกฎาคม 2562  และตําแหนงนักการเงินปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี
2-3-07-535 เดิมเปนอัตราของ นายวงศกร นิ่มวิลัย ซึ่งไดรับอนุญาตใหลาออกในวันท่ี 1 กรกฎาคม 2562 นั้น

เพ่ือใหการดําเนินงานภายในกองคลัง สํานักงานอธิการบดี เปนไปดวยความเรียบรอย
กองคลัง สํานักงานอธิการบดี จึงประสงคขออนุมัติจางบุคคลเพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 2 ราย ดังนี้

1. นางสาวจิตสุภา สุคนธ วุฒิบัญชีบัณฑิต (การบัญชี) เกียรตินิยมอันดับ 2 จากมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตําแหนงนักบัญชีปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี 2-2-16-1218 อัตราเงินเดือน
เดือนละ 19,500 บาท สังกัดงานบัญชี กองคลัง สํานักงานอธิการบดี

2. นางสาวณัฐธิดา อ่ิมสมบูรณ วุฒิบัญชีบัณฑิต วิชาเอกการบัญชีและการเงิน จาก
มหาวิทยาลัยรามคําแหง ตําแหนงนักการเงินปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี 2-3-07-535 อัตราเงินเดือน เดือนละ
19,500 บาท สังกัดงานการเงิน กองคลัง สํานักงานอธิการบดี

พรอมท้ังขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน จํานวน 2 ราย ดังนี้
คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน นางสาวจิตสุภา สุคนธ
1. รองอธิการบดีฝายคลัง ประธานกรรมการ
2. ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี กรรมการ
3. ผูอํานวยการกองคลัง กรรมการ
4. หัวหนางานพัสดุ กองคลัง กรรมการ
5. หัวหนางานบริหารงบประมาณ กองคลัง กรรมการ
6. หัวหนางานการเงิน กองคลัง กรรมการ
7. หัวหนางานบัญชี กองคลัง กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน นางสาวณัฐธิดา อ่ิมสมบูรณ
1. รองอธิการบดีฝายคลัง ประธานกรรมการ
2. ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี กรรมการ
3. ผูอํานวยการกองคลัง กรรมการ
4. หัวหนางานพัสดุ กองคลัง กรรมการ
5. หัวหนางานบริหารงบประมาณ กองคลัง กรรมการ
6. หัวหนางานบัญชี กองคลัง กรรมการ
7. หัวหนางานการเงิน กองคลัง กรรมการและเลขานุการ
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา
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มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหจางบุคคลทั ้ง  2 ราย เ พื ่อบรรจุเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตั้งแตวันท่ี ก.บ.ม. อนุมัติ แตไมกอนวันรายงานตัวเขาปฏิบัติงาน พรอมท้ังอนุมัติใหแตงตั้ง
คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาว ตามรายชื่อท่ีคณะฯ เสนอ ท้ังนี้ การจาง
ครั้งแรกใหจางเปนพนักงานประจําสถานภาพทดลองงานมีระยะเวลาการจาง 1 ป ตั้งแตวันท่ีรายงานตัว
เขาปฏิบัติงาน

ระเบียบวาระท่ี 4.1.3 การประเมินการปฏิบัติงาน
ระเบียบวาระท่ี 4.1.3.1 รายงานผลการประเมินทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน

4 ราย

สรุปเรื่อง
ตามท่ีมหาวิทยาลัยศิลปากรไดมีคําสั่งบรรจุบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย โดยใหทดลอง

ปฏิบัติงานในตําแหนงเปนเวลา 6 เดือน จํานวน 4 ราย คือ
1. นายพิสิฐ ตั้งพรประเสริฐ วุฒิศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี 1-2-05-597 อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท สังกัดคณะศึกษาศาสตร
ตั้งแตวันท่ี 3 ธันวาคม 2561

2. นางสาวสุธารา ขันทศกร วุฒิศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 สาขาวิชาภาษาไทย:
ภาษาและวรรณคดีไทย จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี 1-6-05-126
อัตราเงินเดือน เดือนละ 22,500 บาท สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
คณะศึกษาศาสตร ตั้งแตวันท่ี 3 มกราคม 2562

3. นางสาวคนธรส ประสมศิลป วุฒิศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผูนํานันทนาการ จาก
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดํารงตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี 2-6-29-58
อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท สังกัดสํานักงานบริการวิชาการ ตั้งแตวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2562

4. นางสาวนฤมล โหราเรือง วุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต จาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา ดํารงตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี
2-6-29-158 อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท สังกัดสํานักงานบริการวิชาการ ตั้งแตวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2562

บัดนี้ คณะกรรมการประเมินฯ ไดดําเนินการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัยดังกลาวแลว เห็นวาพนักงานมหาวิทยาลัย ท้ัง 4 ราย เปนผู มีความรูความสามารถ
ความรับผิดชอบและความประพฤติเหมาะสม เห็นควรใหปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาวตอไป

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบรายงานผลการประเมินทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัย จํานวน 4 ราย และใหปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาวตอไป
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ระเบียบวาระท่ี 4.1.4 การขอเปลี่ยน / เพิ่มเง่ือนไขการบรรจุ
ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 4.1.5 การพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ชํานาญงาน ชํานาญงานพิเศษ ชํานาญการ
ชํานาญการพิเศษ เช่ียวชาญ เช่ียวชาญพิเศษฯ
ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 4.1.6 เรื่องอ่ืนๆ
ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.1 ขออนุมัติตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนอัตราวาง ยายและเปลี่ยนเลขท่ี

ตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย  ราย นางสาวจงจันทร มหาดเล็ก

สรุปเรื่อง
ตามท่ีคณะเภสัชศาสตรจะมีอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณ

แผนดิน ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ตําแหนงเลขท่ี 1-2-08-239 อัตราเงินเดือน เดือนละ 48,360 บาท
สังกัดภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร เนื่องจาก นางสาวทิพาพร พงษเมษา ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย
ผูครองอยูเดิมประสงคขออนุญาตลาออกลาออกจากงาน และคณะฯ เห็นสมควรอนุญาตใหลาออกจากงาน
ตั้งแตวันท่ี 1 กันยายน 2562 นั้น

ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารอัตรากําลังและบริหารงบบุคลากรเปนไปอยางคุมคา คณะฯ
จึงประสงคขออนุมัติ ดังนี้

1. ขออนุมัติตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจางดวย
เงินงบประมาณแผนดิน ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ตําแหนงเลขท่ี 1-2-08-239 อัตราเงินเดือน เดือนละ
48,360 บาท จากสังกัดภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร ไปตั้งจายในสังกัดคณะเภสัชศาสตร ท้ังนี้ ตั้งแต
วันท่ี 1 กันยายน 2562

2. ขออนุมัติยายและเปลี่ยนเลขท่ีตําแหนง นางสาวจงจันทร มหาดเล็ก ตําแหนงอาจารย
อัตราเงินเดือน เดือนละ 40,920 บาท สังกัดคณะเภสัชศาสตร จากตําแหนงเลขท่ี 1-3-08-639 เปนตําแหนง
เลขท่ี 1-2-08-239 ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี 1 กันยายน 2562 โดยใหนับระยะเวลาการปฏิบัติงานตอเนื่องกัน และให
คณะวิชา/หนวยงานตนสังกัดรับผิดชอบเงินเดือนสวนตางพรอมกับเงินสวัสดิการ รอยละ 18 จากจํานวนเงิน
สวนตางดังกลาวเพ่ือใหมหาวิทยาลัยนําเขากองทุนพนักงานและกองทุนสวัสดิการ

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติดังนี้
1. อนุมัติใหตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจางดวย

เงินงบประมาณแผนดิน ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ตําแหนงเลขท่ี 1-2-08-239 อัตราเงินเดือน เดือนละ
48,360 บาท จากสังกัดภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร ไปตั้งจายในสังกัดคณะเภสัชศาสตร ท้ังนี้
ตั้งแตวันท่ี 1 กันยายน 2562
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2. อนุมัติใหยายและเปลี่ยนเลขท่ีตําแหนง นางสาวจงจันทร มหาดเล็ก ตําแหนงอาจารย
อัตราเงินเดือน เดือนละ 40,920 บาท สังกัดคณะเภสัชศาสตร จากตําแหนงเลขท่ี 1-3-08-639 เปนตําแหนง
เลขท่ี 1-2-08-239 ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี 1 กันยายน 2562 โดยใหนับระยะเวลาการปฏิบัติงานตอเนื่องกัน และให
คณะวิชา/หนวยงานตนสังกัดรับผิดชอบเงินเดือนสวนตางพรอมกับเงินสวัสดิการ รอยละ 18 จากจํานวนเงิน
สวนตางดังกลาวเพ่ือใหมหาวิทยาลัยนําเขากองทุนพนักงานและกองทุนสวัสดิการ

ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.2 ขออนุมัติผอนผันการขอเพิ่มวุฒิการศึกษาของลูกจางประจําและลูกจางช่ัวคราว
รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทรขอถอนเรื่อง

ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.3 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขออนุมัติขยายเวลาลาศึกษาตอ ราย
นางสาวนิสาชล รัตนสาชล ตําแหนงอาจารย เปนกรณีพิเศษ

สรุปเรื่อง
ตามท่ีมหาวิทยาลัยไดอนุญาตให นางสาวนิสาชล รัตนสาชล ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี

1-3-25-601 สังกัดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ลาศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาวิชา
นิเทศศาสตรและนวัตกรรม ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ดวยทุนสวนตัว มีกําหนด 1 ป ตั้ งแตวันท่ี
1 สิงหาคม 2561 ถึงวันท่ี 31 กรกฎาคม 2562 นั้น

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจึงประสงคขออนุมัติให นางสาวนิสาชล รัตนสาชล
ขยายเวลาลาศึกษาตอระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเดิม ดวยทุนสวนตัว มีกําหนด 1 ป ตั้งแตวันท่ี 1 สิงหาคม
2562 ถึงวันท่ี 31 กรกฎาคม 2563 เปนกรณีพิเศษ แตเนื่องจากตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวย
หลักเกณฑการใหพนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย พ.ศ. 2560 ขอ 9
กําหนดใหพนักงานมหาวิทยาลัย ท่ีไดรับอนุมัติไปศึกษาดวยทุนใดๆ หากประสงคจะอยูศึกษาตอดวยทุนเดิม
ทุนอ่ืน ๆ หรือทุนสวนตัว หลังจากครบกําหนดท่ีไดรับอนุมัติแลว ใหยื่นคําขอพรอมดวยหลักฐานเก่ียวกับ
ผลการศึกษาท่ีผานมาแลว และคําชี้แจงเหตุผลความจําเปนท่ีจะตองอยูศึกษาตออีก โดยปกติไมนอยกวา
60 วัน กอนครบกําหนดเวลาท่ีไดรับอนุมัติไวเดิม ท้ังนี้ การขอขยายระยะเวลาศึกษา สามารถกระทําไดไมเกิน
ครั้งละ 6 เดือน เวนแตไดรับอนุมัติจาก ก.บ.ม. เปนกรณีพิเศษเฉพาะราย เม่ือผูมีอํานาจตาม ขอ 5 อนุมัติแลว
จึงจะอยูศึกษาตอไดตามระยะเวลาท่ีไดรับอนุมัตินั้น

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติให นางสาวนิสาชล รัตนสาชล ขยายเวลาลาศึกษาตอระดับ
ปริญญาเอก สาขาวิชาเดิม ดวยทุนสวนตัว มีกําหนด 1 ป ตั้งแตวันท่ี 1 สิงหาคม 2562 ถึงวันท่ี 31 กรกฎาคม 2563
เปนกรณีพิเศษ
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ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.4 คณะศึกษาศาสตรขออนุมัติจายคาประสบการณโดยไมรวมเขาในฐานเงินเดือน
แกพนักงานมหาวิทยาลัย ราย นายพิสิฐ  ตั้งพรประเสริฐ

สรุปเรื่อง
ตามท่ีมหาวิทยาลัยไดมีคําสั่งบรรจุแตงตั้ง นายพิสิฐ  ตั้งพรประเสริฐ เปนพนักงานมหาวิทยาลัย

ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี 1-2-05-597 อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท สังกัดคณะศึกษาศาสตร
ตั้งแตวันท่ี 3 ธันวาคม 2561 นั้น

คณะศึกษาศาสตรพิจารณาแลวเห็นวา นายพิสิฐ ตั้งพรประเสริฐ เปนผู มีประสบการณ
การทํางานซึ่งเปนประโยชนและตรงกับความตองการของคณะฯ โดยเคยมีประสบการณการทํางาน
เคยดํารงตําแหนงอาจารย ประจําคณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยสยาม ตั้งแตวันท่ี 5 สิงหาคม 2559 ถึงวันท่ี
16 พฤษภาคม 2560 รวมเปนระยะเวลาท่ีสามารถนับไดและไมซอนกันเพ่ือปรับคาประสบการณท้ังสิ้น 285 วัน

คณะฯ พิจารณาแลวเห็นสมควรใหไดรับคาประสบการณโดยไมรวมเขาในฐานเงินเดือน
เดือนละ 500 บาท ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี 3 ธันวาคม 2561 ซึ่งเปนวันท่ีรายงานตัวเขาปฏิบัติงาน และ ก.บ.ม. ครั้งท่ี
15/2562 เม่ือวันท่ี 13 สิงหาคม 2562 มีมติอนุมัติใหพนักงานมหาวิทยาลัย ราย นายพิสิฐ ตั้งพรประเสริฐ
ผานการประเมินทดลองปฏิบัติงานแลว

โดยท่ีประชุม ก.บ.พ. มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 5/2548 เม่ือวันท่ี 8 มีนาคม 2548
ครั้งท่ี 9/2551 เม่ือวันท่ี 20 พฤษภาคม 2551 ครั้งท่ี 10/2551 เม่ือวันท่ี 3 มิถุนายน 2551 ครั้งท่ี 15/2558
เม่ือวันท่ี 4 สิงหาคม 2558 และครั้งท่ี 2/2560 เม่ือวันท่ี 24 มกราคม 2560 มีมติอนุมัติหลักเกณฑการบรรจุ
พนักงานมหาวิทยาลัยผูมีประสบการณการทํางาน  โดยใหคณะ/หนวยงานหรือเทียบเทา เปนผูพิจารณา
ใหความเห็ นชอบในการ กําหนดเ งินค าประสบการณ  ส วนจํ านวนเ งิน ท่ี ใช ในการจ าย เป น เ งิ น
คาประสบการณใหใชจากเงินรายไดและหรือเงินโครงการพิเศษของคณะ/หนวยงานหรือเทียบเทา ท้ังนี้
ท่ีประชุมวางแนวปฏิบัติวาหากคณะวิชา/หนวยงานประสงคใหจายคาประสบการณ ใหดําเนินการเสนอ
ขออนุมัติตอ ก.บ.พ. อยางชาไมเกิน 30 วัน หลังจากวันท่ี ก.บ.พ. มีมติอนุมัติใหพนักงานมหาวิทยาลัยผูนั้นผาน
การประเมินทดลองปฏิบัติงานแลวและนําเสนอท่ีประชุม ก.บ.พ. พิจารณา อนึ่ง ใหคณะวิชา/หนวยงาน
ท่ีประสงคเสนอขออนุมัติจายคาประสบการณจัดสงประกาศของคณะวิชา/หนวยงาน เก่ียวกับหลักเกณฑ
การจายคาประสบการณใหมหาวิทยาลัยเพ่ือใชประกอบการพิจารณาตอไปดวย

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหจายคาประสบการณแกพนักงานมหาวิทยาลัย ราย
นายพิสิฐ ตั้งพรประเสริฐ โดยไมรวมเขาในฐานเงินเดือน เดือนละ 500 บาท ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี 3 ธันวาคม 2561
ซึ่งเปนวันท่ีรายงานตัวเขาปฏิบัติงาน
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ระเบียบวาระท่ี 4.2 แผนและการติดตามผลการดําเนินงานตามแผน
ระเบียบวาระท่ี 4.2.1 รายงานแผนกลยุทธปองกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบเดือนตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562)

สรุปเรื่อง
ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 9/2562 เม่ือวันอังคารท่ี

14 พฤษภาคม 2562 ไดใหความเห็นชอบแผนกลยุทธปองกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ใหม) นั้น

ในการนี้ กองกฎหมายจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณารายงานแผนกลยุทธปองกันและปราบปราม
การทุจริต มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบเดือนตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562)

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมตใิหความเห็นชอบรายงานแผนกลยุทธปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบเดือนตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562)
ตามท่ีกองกฎหมายเสนอ

ระเบียบวาระท่ี 4.3 ขอบังคับ / ระเบียบ / ประกาศ
ระเบียบวาระท่ี 4.3.1 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดคาลงทะเบียนวิชาเรียน

รายวิชาพิเศษอ่ืนๆ ตามหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2555 (เพิ่มเติม)

สรุปเรื่อง
ตามมตท่ีิประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 10/2559 เม่ือวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2559 ไดอนุมัติ

การปรับปรุงแกไขหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (6 ป) ฉบับป พ.ศ. 2555 โดยเพ่ิมรายวิชาในรายวิชาเลือกวิชาชีพ
สาขาวิทยาการทางเภสัชศาสตร จํานวน 1 รายวิชา นั้น

ในการนี้ คณะเภสัชศาสตรจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร
เรื่อง กําหนดคาลงทะเบียนวิชาเรียนรายวิชาพิเศษอ่ืนๆ ตามหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2555 (เพ่ิมเติม) โดยใหใชบังคับกับนักศึกษาท่ีเขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2556 ถึงปการศึกษา 2558
ท่ีใชหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555 (เพ่ิมเติม) ตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา
2562 เปนตนไป ซึ่งผานการพิจารณาจากกองกฎหมายแลว

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง
กําหนดคาลงทะเบียนวิชาเรียนรายวิชาพิเศษอ่ืนๆ ตามหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555
(เพ่ิมเติม) และใหนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป
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ระเบียบวาระท่ี 4.3.2 (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑ อัตราจาย เง่ือนไข
และวิธีการในการเบิกจายเงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ....

สรุปเรื่อง
ตามขอ 34 และขอ 35 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการบริหารการเงินและ

ทรัพยสินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 ซึ่งไดกําหนดใหหลักเกณฑ อัตราจาย เงื่อนไขและวิธีการในการเบิก
จายเงินใหเปนไปตามระเบียบท่ีอธิการบดีโดยมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากรกําหนด
และการอนุมัติใหจายเงินใหเปนอํานาจหนาที่ของอธิการบดีหรือผูที่ไดรับมอบหมายตามคําสั่งใหเปนผู มี
อํานาจอนุมัติแลวแตกรณี เวนแตจะมีขอบังคับหรือระเบียบกําหนดไวเปนอยางอ่ืน นั้น

ในการนี ้ กองกฎหมายจึงเสนอที่ประชุมพิจารณา (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร
วาดวยหลักเกณฑ อัตราจาย เงื ่อนไขและวิธีการในการเบิกจายเงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยศิลปากร
พ.ศ. ....

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมตมิอบหมายดังนี้
1. ใหกองกฎหมายตรวจสอบชื่อ (ราง) ระเบียบดังกลาวใหถูกตอง
2. ใหคณะวิชาระบุการกําหนดวิธีการเบิกจายคาตอบแทนการสอนแกคณาจารยประจําท่ี

สังกัดคณะท่ีมีภาระงานสอน วาจะดําเนินการภายใตหลักเกณฑอยางใดอยางหนึ่งตามขอ 18 หากคณะวิชา
ประสงคดําเนินการเบิกจายคาตอบแทนเปนอยางอ่ืนขอใหกําหนดหลักเกณฑเพ่ิมเติม พรอมท้ังพิจารณา
รายละเอียดของ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑ อัตราจาย เงื่อนไขและวิธีการในการ
เบิกจายเงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. .... หากประสงคแกไข/เพ่ิมเติมขอมูล ขอใหสงไปยัง
กองกฎหมายเพ่ือปรับแกไขใน (ราง) ระเบียบดังกลาวกอนนําเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร
พิจารณาในการประชุมครั้งถัดไป

ระเบียบวาระท่ี 4.3.3 (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา ในลักษณะโครงการพิเศษ และระดับบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรนานาชาติ โครงการพิเศษ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....

สรุปเรื่อง
ดวยคณะคณะดุริยางคศาสตรประสงคขอกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคีตวิจัยและพัฒนา (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2562)
โครงการพิเศษ นั้น

ในการนี้ บัณฑิตวิทยาลัยจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร
วาดวยอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในลักษณะโครงการพิเศษ และระดับบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรนานาชาติ โครงการพิเศษ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... เพ่ือใหเปนไปตามขอ 4 ของขอบังคับมหาวิทยาลัย
ศิลปากรวาดวยคาธรรมเนียมในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 ซึ่งผานการพิจารณาจากกอง
กฎหมายแลว พรอมท้ังไดเสนอขอมูลหลักการและเหตุผลในการกําหนดคาธรรมเนียม ประมาณการรายรับ/
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รายจายเบื้องตน และเปรียบเทียบคาธรรมเนียมในการจัดการหลักสูตรท่ีใกลเคียงกับสถาบันอ่ืนตามแบบฟอรม
เสนอเรื่องคาธรรมเนียมเพ่ือพิจารณาในคณะกรรมการท่ีปรึกษาเก่ียวกับการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย

ท้ังนี้ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยไดแจงใหท่ีประชุมทราบเพ่ิมเติมวา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาสังคีตวิจัยและพัฒนา (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2562) ไดผานความเห็นชอบจากท่ีประชุมสภาวิชาการ
มหาวิทยาลัยศิลปากรแลว และอยูระหวางนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัตหิลักสูตร

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมตใิหความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยอัตรา
คาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในลักษณะโครงการพิเศษ และระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร
นานาชาติ โครงการพิเศษ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... และใหนําเสนอคณะกรรมการท่ีปรึกษาเก่ียวกับการเงินและ
ทรัพยสินของมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.4 โครงสรางสวนงานและหนวยงานภายใน
ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 4.5 การบริหารการเงินและทรัพยสิน
ระเบียบวาระท่ี 4.5.1 แนวทางการเบิกจายคาโปรแกรมการตรวจสอบการคัดลอกผลงานวิชาการ

Turnitin

สรุปเรื่อง
ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 6/2561 เม่ือวันอังคารท่ี

20 มีนาคม 2561 ไดเห็นชอบใหสํานักหอสมุดกลางรับผิดชอบคาใชจายโปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกผลงาน
ทางวิชาการ Turnitin สําหรับระยะเวลาตามสัญญา 1 ป ตั้งแตวันท่ี 1 สิงหาคม 2561 - 31 กรกฎาคม 2562
จํานวนเงินท้ังสิ้น 738,300 บาท (เจ็ดแสนสามหม่ืนแปดพันสามรอยบาทถวน) ท้ังนี้ ขอใหสํานักหอสมุดกลาง
พิจารณาแนวทางการปนสวนคาใชจายของโปรแกรมดังกลาวเพ่ือใหคณะวิชา/หนวยงานสนับสนุนคาใชจายใน
การดําเนินการสําหรับการตอสัญญาในครั้งถัดไป นั้น

เนื่องจากมหาวิทยาลัยจําเปนตองใชโปรแกรมในการตรวจสอบการคัดลอกผลงานงานวิชาการ
ในการตรวจสอบคุณภาพของวิทยานิพนธ/ผลงานทางวิชาการของอาจารย และคุณภาพผลงานท่ีจะตีพิมพใน
วารสาร Science, Engineering and Health Studies ซึ่งปจจุบันวารสารไดรับคัดเลือกเขาสูฐานขอมูล
Scopus แลว รวมถึงวารสารอ่ืนๆ ท่ีมหาวิทยาลัยดูแล กองประกันคุณภาพการศึกษาจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา
แนวทางการเบิกจายคาโปรแกรมการตรวจสอบการคัดลอกผลงานวิชาการ Turnitin กับบริษัทเดิม หรือ
โปรแกรมเทียบเทาอ่ืน

ท้ังนี้ บริษัท Promotion & Service Co., LTD. ไดเสนอราคาโปรแกรมดังกลาว เปนจํานวน
เงินท้ังสิ้น 775,215 บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหม่ืนหาพันสองรอยสิบหาบาทถวน) โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. Subscription period : Annual Year subscription (1 August 2019 - 31 July 2020)
2. Product by Turnitin
3. FTEs base on 2,000 students and 200 instructor
4. Foreign Hosted Server
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหสํานักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค
จัดทําระเบียบ/ประกาศ กําหนดอัตราคาใชจายสําหรับคณะวิชาท่ีประสงคใชโปรแกรมตรวจสอบการคัดลอก
ผลงานทางวิชาการ Turnitin

ระเบียบวาระท่ี 4.6 เรื่องอ่ืนๆ ตามท่ีอธิการบดีปรึกษา
ระเบียบวาระท่ี 4.6.1 ผลการดําเนินงานตามนโยบายในการยกระดับสูมหาวิทยาลัยช้ันนําท่ีมี

มาตรฐานสากล

สรุปเรื่อง
ตามท่ีมหาวิทยาลัยศิลปากรได มีนโยบายในการยกระดับสูมหาวิทยาลัยชั้นนํา ท่ี มี

มาตรฐานสากล โดยการเขารับการประเมินตามเกณฑ QS Stars Ratings นั้น
ในการนี้ กองประกันคุณภาพการศึกษาจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาผลการดําเนินงานตาม

นโยบายในการยกระดับสูมหาวิทยาลัยชั้นนําท่ีมีมาตรฐานสากล ดังนี้
1. ผลการประเมินตามเกณฑ QS Stars Ratings ซึ่งไดรวบรวมขอมูลจากคณะวิชาและ

หนวยงาน และสงขอมูลผลการดําเนินงานใหกับ QS เม่ือเดือนมีนาคม 2562 โดย QS ไดแจงผลการประเมิน
ดังนี้

หมวด คะแนน คะแนนเต็ม ดาว
Teaching 99.00 150 4

Employability 130.00 150 5
Research 60.00 150 3

Internationalization 106.00 150 5
Facilities 67.00 100 4

Program strength 82.00 150 3
Arts & Culture 49.00 50 5

Innovation 42.00 50 5
Overall 635.00 1,000 4

2. แนวทางในการประชาสัมพันธผลการประเมิน และการใชตราสัญลักษณของ QS เพ่ือแสดง
ใหเห็นถึงจุดเดนของมหาวิทยาลัย และจุดแข็งของคณะวิชา เชน ผลดาน Innovation ผลดาน Art and
Culture และผลดานความเปนนานาชาติ
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3. การใหทุนสนับสนุนการดําเนินการของคณะวิชา จากงบประมาณสนับสนุนจาก
มหาวิทยาลัยภายใตโครงการ Silpakorn International Training and Short Courses 2019 เพ่ือสนับสนุน
การรับนักศึกษาตางชาติ ประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยสูระดับนานาชาติ สรางประสบการณการเรียนรูท่ีดีแก
นักศึกษาตางชาติ และเปนการเตรียมสูการเปนศูนยกลางดานการศึกษา/วิชาการในระดับภูมิภาคอาเซียน โดย
ขณะนี้มีคณะวิชาแจงความประสงคในการขอรับทุนสนับสนุนในปงบประมาณ 2562 (ปการศึกษา 2562 ภาค
การศึกษาตน) จํานวน 7 คณะวิชา นักศึกษาตางชาติ จํานวน 210 คน และแจงความประสงคในการขอรับทุน
สนับสนุนโดยการขยายวงเงินไปตั้งเบิกจายในปงบประมาณ 2563 (ภาคการศึกษาปลาย) จํานวน 7 คณะวิชา
และไมประสงคขอรับการสนับสนุน 1 คณะวิชา

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว มีมตใิหความเห็นชอบผลการดําเนินงานตามนโยบายในการยกระดับ
สูมหาวิทยาลัยชั้นนําท่ีมีมาตรฐานสากล ตามท่ีกองประกันคุณภาพการศึกษาเสนอ

ท้ังนี้ ขอใหคณะวิชาท่ีมีนักศึกษาตางชาติประชาสัมพันธผลการประเมินตามเกณฑ QS Stars
Ratings และการใชตราสัญลักษณของ QS เพ่ือแสดงใหเห็นถึงจุดเดนของมหาวิทยาลัย และจุดแข็งของคณะวิชา
เชน ผลดาน Innovation ผลดาน Art and Culture และผลดานความเปนนานาชาติ

ระเบียบวาระท่ี 4.6.2 (ราง) บันทึกความเขาใจระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ Universiti
Teknologi MARA สหพันธรัฐมาเลเซีย

สรุปเรื่อง
ดวยคณะมัณฑนศิลปประสงคจะตออายุขอตกลงความเขาใจกับ Universiti Teknologi

MARA (UiTM) สหพันธรัฐมาเลเซีย โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมความกาวหนาทางดานการศึกษาและการ
วิจัย รวมท้ังสนับสนุนการแลกเปลี่ยนอาจารยนักศึกษา และวัสดุอุปกรณและขอมูลทางวิชาการ ขอตกลง
ดังกลาวเปนขอตกลงระดับมหาวิทยาลัย ระดับของผูลงนามของมหาวิทยาลัยศิลปากร คือ อธิการบดี ระดับของ
ผูลงนามของ UiTM คือ Vice-Chancellor ขอตกลงมีระยะเวลา 3 ป นับแตวันลงนาม ซึ่งไดผานความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการประจําคณะมัณฑนศิลป ครั้งท่ี 12/2561 เม่ือวันท่ี 27 ธันวาคม 2561 โดยคณะมัณฑนศิลปได
เสนอเอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณา ดังนี้

1. แบบเสนอการทําขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับสถาบันตางประเทศ
2. (ราง) MOU ฉบับภาษาอังกฤษ  และฉบับแปลเปนภาษาไทย โดยมีผูรับรองการแปล
3. รายงานผลการดําเนินงานภายใตกรอบขอตกลงความรวมมือ
4. แผนการจัดกิจกรรมความรวมมือทางวิชาการระหวาป 2562-2566
5. ประวัติของ Universiti Teknologi MARA สหพันธรัฐมาเลเซีย
ท้ังนี้ เนื่องจากขอตกลงดังกลาวเปนขอตกลงความรวมมือกับสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศ

ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินการเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางความตกลงรวมมือทาง
วิชาการระหวางสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศ พ.ศ. 2550 โดยมีสาระสําคัญขอ 6
ขอบเขตความรวมมือ และขอ 6.1 การเรียน การสอน ซึ่งจะครอบคลุมถึงการแลกเปลี่ยนคณาจารย นักศึกษา
และการจัดการเรียนการสอนรวมกันเพ่ือใหปริญญาการจัดหลักสูตรรวม จึงเห็นควรเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณากอนท่ีจะดําเนินการตอไป
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) บันทึกความเขาใจระหวางมหาวิทยาลัย
ศิลปากรกับ Universiti Teknologi MARA สหพันธรัฐมาเลเซีย และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.6.3 (ราง) ปฏิทินและ (ราง) แผนปฏิทินปฏิบัติการการประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําป พ.ศ. 2563

สรุปเรื่อง
เพ่ือใหการดําเนินงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําป

พ.ศ. 2563 เปนไปดวยความเรียบรอยและตอเนื่อง กองกลางจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา (ราง) ปฏิทินและ (ราง)
แผนปฏิทินปฏิบัติการการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําป พ.ศ. 2563

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ปฏิทินและ (ราง) แผนปฏิทินปฏิบัติการ
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําป พ.ศ. 2563 ตามท่ีกองกลางเสนอ

ระเบียบวาระท่ี 4.6.4 ผลการพิจารณามอบเครื่องหมายเกียรติคุณและของท่ีระลึก ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม)

สรุปเรื่อง
ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 10/2562 เม่ือวันอังคารท่ี

28 พฤษภาคม 2562 ไดใหความเห็นชอบการมอบเครื่องหมายเกียรติคุณและของท่ีระลึก ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ใหแกขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจางซึ่งเกษียณอายุราชการ ลาออกจากราชการหรือ
ถึงแกกรรม จํานวน 52 ราย และท่ีขอเพ่ิมเติมเปนกรณีพิเศษ จํานวน 8 ราย นั้น

ในการนี้ กองกลางไดเสนอรายชื่อขาราชการท่ีถึงแกกรรม และพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีลาออก
จากงาน (เพ่ิมเติม) ซึ่งเปนผูมีคุณสมบัติ ท่ีจะไดรับเครื่องหมายเกียรติคุณและของท่ีระลึก ตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยเครื่องหมายเกียรติคุณ พ.ศ. 2547 และประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง
หลักเกณฑการมอบเครื่องหมายเกียรติคุณและของท่ีระลึก ฉบับลงวันท่ี 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 จํานวน
2 ราย ดังนี้

คณะเภสัชศาสตร
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทิพาพร พงษเมษา ลาออกจากราชการ เม่ือวันท่ี 1 กันยายน 2562
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เอกพันธ แกวมณีชัย ถึงแกกรรม เม่ือวันท่ี 2 กรกฎาคม 2562
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ท้ังนี้ กองกฎหมายไดตรวจสอบรายชื่อขาราชการท่ีถึงแกกรรม และพนักงานมหาวิทยาลัยท่ี
ลาออกจากงาน จํานวน 2 ราย ดังกลาวแลว ไมปรากฏรายชื่อผูซึ่งเคยไดรับโทษทางวินัยระหวางรับราชการท่ี
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการมอบเครื่องหมายเกียรติคุณและของ
ท่ีระลึก ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพ่ิมเติม) จํานวน 2 ราย ตามท่ีกองกลางเสนอ

เลิกประชุมเวลา 11.00 น.

(นางสาวกันยพินันท  สิริปญญาธร)
ผูจดรายงานการประชุม

(นางสาวสิริวัลลิ์  พฤกษาอุดมชัย)
ผูจดรายงานการประชุม

(นางสาวเอมอร  ชีราวุฒธิพันธ)
ผูจดรายงานการประชุม

รายงานการประชุมฉบับนี้
ไดรับรองตามท่ีไดแกไขแลว


