
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร
คร้ังที่ 20/2562

วันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562
ณ  หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ สํานักงานอธิการบดี  ตลิ่งชัน

…………….………………..

ผูมาประชุม
1. ผศ.ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดี ประธานกรรมการ
2. ผศ.จอมภัค คลังระหัด รองอธิการบดี เพชรบุรี กรรมการ
3. ผศ.ดร.เชาวรีย อรรถลังรอง รองอธิการบดีฝายวิชาการ กรรมการ
4. อ.ดร.ประไพพิมพ สุธีวสินนนท รองอธิการบดีฝายคลัง กรรมการ
5. อ.ปญจพล เหลาพูนพัฒน รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา กรรมการ
6. อ.อํามฤทธิ์ ชูสุวรรณ รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม กรรมการ
7. ผศ.ดร.นนท คุณคํ้าชู คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร กรรมการ
8. ผศ.ชวลิต ขาวเขียว คณบดีคณะโบราณคดี กรรมการ
9. ผศ.วุฒิชัย เลิศสถากิจ คณบดีคณะดุริยางคศาสตร กรรมการ

10. อ.นฤชร สังขจันทร ผูรักษาการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ
และการสื่อสาร

11. ผศ.ดร.สมพิศ ขัตติยพิกุล คณบดวีิทยาลัยนานาชาติ และรักษาการแทน กรรมการ
ผูอํานวยการศูนยอนุรักษศิลปกรรมนานาชาติ
มหาวิทยาลัยศิลปากร

12. ผศ.ฉัตรชัย เผาทองจีน ผูอํานวยการสํานักดิจิทัลเทคโนโลยี กรรมการ
13. อ.ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท ผูอํานวยการหอศิลป กรรมการ
14. ผศ.ดร.จรุงแสง ลักษณบุญสง รองอธิการบดีฝายบริหาร กรรมการและเลขานุการ
15. นางสาวอัปสร กิจเจริญคา ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ผูชวยเลขานุการ

ผูมาประชุมผานระบบ VDO-Conference
1. ศ.ดร.คณิต เขียววิชัย รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร กรรมการ
2. รศ.ดร.พิทักษ ศิริวงศ รองอธิการบดีฝายพัฒนากิจการเพ่ือสังคม กรรมการ
3. ผศ.ดร.สาธิต นิรัติศัย รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝายบริหาร กรรมการ

รักษาการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
4. ศ.ญาณวิทย กุญแจทอง คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ กรรมการ
5. อ.ดร.ธนาทร เจียรกุล คณบดีคณะมัณฑนศิลป กรรมการ
6. ผศ.ดร.สุมาลี ลิ้มประเสริฐ คณบดีคณะอักษรศาสตร กรรมการ
7. ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธุ คณบดีคณะศึกษาศาสตร กรรมการ
8. ผศ.ดร.นรงค ฉิมพาลี คณบดีคณะวิทยาศาสตร กรรมการ
9. รศ.ดร.ธนะเศรษฐ งาวหิรัญพัฒน คณบดีคณะเภสัชศาสตร กรรมการ

10. ผศ.ดร.อรุณศรี ลีจีรจําเนียร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ
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11. อ.ดร.ภวพล คงชุม คณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการ
12. ผศ.ดร.พีรพัฒน ยางกลาง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ
13. ผศ.ดร.ศักดิพันธ ตันวิมลรัตน ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง กรรมการ
14. อ.ดร.คุณัตว พิธพรชัยกุล ประธานสภาคณาจารยและพนักงาน กรรมการ
15. ผศ.ดร.ดิเรกฤทธิ์ บัวเวช ผูแทนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ กรรมการ
16. นายกฤษดา ไพรวรรณ ผูแทนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน กรรมการ

ผูเขารวมประชุม
1. ผศ.ดร.นพดล ชุมชอบ ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ
2. อ.ดร.ปริญญา หรุนโพธิ์ ผูชวยอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ
3. อ.ดร.ปวริส มินา ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา
4. ผศ.ดร.ไพโรจน ขาวสิทธิวงษ ผูชวยอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา
5. ผศ.ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ราชรักษ ผูชวยอธิการบดีฝายสื่อสารองคกร
6. รศ.ดร.เอกนฤน บางทาไม ผูอํานวยการศูนยนวัตกรรมการศึกษาแหงมหาวิทยาลยัศิลปากร
7. นางสุมณฑา เสรีวัตตนะ ท่ีปรึกษา (หนวยงานในสํานักงานอธิการบดีดานการเงิน

การคลัง การตรวจสอบภายใน)
8. นายสหรัฐ มณีจันทร ผูอํานวยการกองกฎหมาย
9. นางอัจฉรา ทองสงโสม ผูอํานวยการกองกลาง

10. นางสุกัญญา ตอทรัพยสิน ผูอํานวยการกองทรัพยากรมนุษย
11. นางนิรบล ตนวงศ ผูชวยผูอํานวยการกองกฎหมาย
12. นางสาวนลินรัตน ปจฉิมพัทธพงษ ผูชวยผูอํานวยการกองกลาง
13. นางสาวธณิดา มหาสวัสดิ์ ผูรักษาการผูชวยผูอํานวยการกองทรัพยากรมนุษย
14. นางสาวรัตทิกร คงทอง หัวหนางานบริหารท่ัวไป กองกลาง
15. นางสาวธันยาภรณ ทองทับทิม หัวหนางานบริหารทรัพยากรมนุษย กองทรัพยากรมนุษย

ผูเขารวมประชุมผานระบบ VDO-Conference
1. ผศ.นภนนท หอมสุด ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนากิจการเพ่ือสังคม
2. ผศ.ดร.ศุภกาญจน ผาทอง ผูอํานวยการศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษาท่ัวไปและพัฒนา

การเรียนรูภาษาอังกฤษ
3. อ.ดร.ศราวุธ แสนมี ผูอํานวยการสํานักงานบริการวิชาการ

ผูไมมาประชุม
1. รศ.ดร.นันทนิตย วานิชาชีวะ รองอธิการบดีฝายวิจัย และรักษาการแทน ไปราชการตางประเทศ

ผูอํานวยการสํานักงานบริหารการวิจัย
นวัตกรรมและการสรางสรรค

2. อ.ดร.วิชิต อ่ิมอารมย รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา ติดราชการ
3. รศ.ดร.จุไรรัตน นันทานิช คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ติดราชการ
4. อ.บุญเพชร พ่ึงยอย ผูแทนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ติดราชการ
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เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
เม่ือกรรมการครบเปนองคประชุมแลว ประธานกลาวเปดประชุมและขอใหท่ีประชุมพิจารณา

เรื่องตางๆ ดังนี้

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระท่ี 1.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร

ครั้งท่ี 19/2562 เม่ือวันอังคารท่ี 8 ตุลาคม 2562

สรุปเรื่อง
ประธานเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ศิลปากร ครั้งท่ี 19/2562 เม่ือวันอังคารท่ี 8 ตุลาคม 2562

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข

ระเบียบวาระท่ี 1.2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร
ครั้งท่ี 19/2562 เม่ือวันอังคารท่ี 8 ตุลาคม 2562 (วาระลับ)

สรุปเรื่อง
ประธานเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ศิลปากร ครั้งท่ี 19/2562 เม่ือวันอังคารท่ี 8 ตุลาคม 2562 (วาระลับ)

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องแจงเพื่อทราบ
ระเบียบวาระท่ี 2.1 เรื่องท่ีประธานแจงใหทราบ
ระเบียบวาระท่ี 2.1.1 นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรไดรับทุนการศึกษาในพระบรมราชานุเคราะห

สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปหลวง และทุนมูลนิธิสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ในปการศึกษา 2562

สรุปเรื่อง
ประธานไดแจงใหท่ีประชุมทราบวา มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาไดแจงรายชื่อนักศึกษา

มหาวิทยาลัยศิลปากรจากคณะวิชาตางๆ ท่ีไดรับทุนการศึกษาในพระบรมราชานุเคราะหสมเด็จพระนางเจา
สิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปหลวง และทุนมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ในปการศึกษา 2562 ซึ่ง
ทุนการศึกษาดังกลาวเปนทุนตอเนื่องท่ีใหจนนักศึกษาสําเร็จการศึกษา โดยนักศึกษาจะตองมีผลการศึกษาเฉลี่ย
แตละป (GPA) ไมต่ํากวา 2.5 รวมเปนทุนการศึกษาท้ังสิ้นประมาณ 1,060,000 บาท ดังนี้
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1. ทุนการศึกษาในพระบรมราชานุเคราะหสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปหลวง
จํานวน 20 ราย ดังนี้

- คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ จํานวน 1 ราย
- คณะสถาปตยกรรมศาสตร จํานวน 6 ราย
- คณะโบราณคดี จํานวน 2 ราย
- คณะศึกษาศาสตร จํานวน 4 ราย
- คณะวิทยาศาสตร จํานวน 1 ราย
- คณะเภสัชศาสตร จํานวน 1 ราย
- คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร จํานวน 2 ราย
- คณะดุริยางคศาสตร จํานวน 1 ราย
- คณะวิทยาการจัดการ จํานวน 2 ราย

2. ทุนมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา โครงการบัณฑิตคืนถ่ิน นักศึกษาจากคณะโบราณคดี
จํานวน 1 ราย

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบ ท้ังนี้ ท่ีประชุมขอความรวมมือใหคณะวิชาและกองกิจการนักศึกษาดูแล
นักศึกษาท่ีไดรับทุนดังกลาว เพ่ือใหสําเร็จการศึกษาตามวัตถุประสงคของการใหทุนการศึกษา

ระเบียบวาระท่ี 2.2 การบริหารจัดการระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
TCAS63

สรุปเรื่อง
การประชุมสามัญท่ีประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย และการประชุมสามัญสมาคม

ท่ีประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 5/2562 ระหวางวันท่ี 19-20 ตุลาคม 2562 ไดพิจารณาเก่ียวกับ
การบริหารจัดการระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา TCAS63 นั้น

ในการนี้ มหาวิทยาลัยจึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบแนวทางการบริหารจัดการระบบการ
คัดเลือกกลางบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา TCAS63 ไดแก การบริหารจัดการสิทธิ์สําหรับ TCAS63
(รอบท่ี 1 - 4 เทานั้น) และขอกําหนดการใชงานระบบ TCAS63 สําหรับสถาบันอุดมศึกษา

ท้ังนี้ รองอธิการบดีฝายวิชาการไดแจงใหท่ีประชุมทราบเพ่ิมเติมวา มหาวิทยาลัยกําหนด
จัดการประชุมชี้แจงทําความเขาใจในระดับผูบริหารและผูปฏิบัติงานในการรับนักศึกษาใหมระดับคณะวิชา
ในวันจันทรท่ี 28 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30-12.00 น. ณ หองประชุมสํานักงานอธิการบดี วิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร จึงขอเชิญผูบริหารคณะวิชาระดับรองคณบดี จํานวน 1 ราย และเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน
ซึ่งทําหนาท่ีกํากับ ดูแล และรับผิดชอบการรับนักศึกษาใหมผานระบบ TCAS63 จํานวน 1 ราย เขารวมประชุม
เพ่ือยืนยันความถูกตองของประกาศการรับสมัครนักศึกษาใหมของมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา
2563 และซักซอมความเขาใจเก่ียวกับการบริหารจัดการสิทธิ์ และขอกําหนดการใชงานระบบ TCAS63

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ
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มติ ท่ีประชุมรับทราบ ท้ังนี้ ท่ีประชุมขอใหมหาวิทยาลัยตรวจสอบสิทธิ์ของผูสมัครท่ีอยูระหวาง
ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ีประสงคสมัครสอบคัดเลือกเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร กอนการคัดเลือก
เขาศึกษาในรอบท่ี 5 รับตรงอิสระ

อนึ่ง ท่ีประชุมขอใหคณะวิชาและกองบริหารงานวิชาการกําหนดบุคลากร จํานวนคณะวิชา/
หนวยงานละ 2-3 ราย เพ่ือเปนผูประสานงานหลักและแกไขปญหาในการดําเนินการดังกลาว

ระเบียบวาระท่ี 2.3 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562

สรุปเรื่อง
ดวยสํานักงานปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) ไดมีประกาศ

สํานักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ฉบับลงวันท่ี
17 ตุลาคม พ.ศ. 2562 แจงผลการประเมินดังกลาว โดยมหาวิทยาลัยศิลปากรไดคะแนนในภาพรวม 85.26
คะแนน ผลการประเมินผาน ระดับ A ซึ่งมีผลการดําเนินงานเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่องเม่ือเทียบกับปงบประมาณ
พ.ศ. 2560 ท่ีมีผลการดําเนินงาน 75.77 คะแนน และปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ท่ีมีผลการดําเนินงาน 81.76
คะแนน

ท้ังนี้ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดใหขอเสนอแนะสําหรับมหาวิทยาลัยศิลปากร ดังนี้
1. หนวยงานมีคะแนน IIT อยูในระดับดี (Good) บงชี้ใหเห็นวาหนวยงานมีแนวโนมการ

ดําเนินงานท่ีเปนไปตามหลักการความโปรงใสและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน โดยบุคลากรสวนใหญยังเชื่อม่ัน
และแสดงความไววางใจท่ีมีตอการบริหารงานของผูบริหารท่ีมุงสูการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางมี
ประสิทธิผล อยางไรก็ดี มีสิ่งท่ีควรเปนประเด็นการพัฒนาสําหรับหนวยงานท่ีไดคะแนนในระดับดี ดังนี้

1.1 ควรปฏิบัติงาน/ใหบริการแกผูมาติดตอทุกคนอยางเทาเทียม
1.2 การสรางการรับรูเก่ียวกับแผนการใชจายงบประมาณรายจายประจําป
1.3 เปดโอกาสใหบุคลากรภายในหนวยงานมีสวนรวมในการตรวจสอบการใชจาย

งบประมาณ
1.4 จัดใหมีชองทางเพ่ือใหผูมีสวนไดสวนเสียภายในสามารถแจงเบาะแสอันควรสงสัย

โดยมีมาตรการคุมครองผูรองเรียน ขอมูลของผูรองเรียนจะตองถูกเก็บรักษาไวเปนความลับ
2. ในสวนของ EIT มีคะแนนอยูในระดับดี (Good) ชี้ใหเห็นวาประชาชนหรือผูรับบริการมี

ความเชื่อม่ันในคุณภาพการดําเนินงานของหนวยงานวายึดหลักตามมาตรฐาน ข้ันตอน และระยะเวลาท่ีกําหนด
ไว โดยมีการใหขอมูลท่ีชัดเจนแกผูรับบริการอยางตรงไปตรงมา ไมนําผลประโยชนของพวกพองอยูเหนือ
ผลประโยชนสาธารณะ และไมพบวามีการเรียกรับสินบน ท้ังท่ีเปนเงิน ทรัพยสิน และผลประโยชนอ่ืนๆ ท่ีอาจ
คํานวณเปนเงินได อยางไรก็ดี สิง่ท่ีควรเปนประเด็นการพัฒนาสําหรับหนวยงานท่ีไดคะแนนในระดับดี โดยควร
ดําเนินการอยางเขมขนมากข้ึน คือ ควรมีการเผยแพรผลงานหรือขอมูลท่ีสาธารณชนควรรับทราบอยางชัดเจน
รองลงมาคือการเผยแพรขอมูลของหนวยงานท่ีเขาถึงงาย ไมซับซอน และมีชองทางหลากหลาย นอกจากนี้
ควรพัฒนาการดําเนินงาน/การใหบริการของหนวยงาน โดยเปดโอกาสใหผูรับบริการ ผูมาติดตอหรือผูมีสวนได
สวนเสียเขาไปมีสวนรวมเพ่ือปรับปรุงการดําเนินงาน การบริการใหเกิดความโปรงใส ปรับปรุงวิธีการและ
ข้ันตอนการทํางานใหดีข้ึน
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3. หนวยงานมีคะแนน OIT อยูในระดับยอดเยี่ยม (Excellence) โดยมีการวางระบบท่ีมี
ความเปนเลิศเพ่ือเปดเผยขอมูลตางๆ ของหนวยงานใหสาธารณชนไดรับทราบอยางเปนปจจุบัน ซึ่งการเผยแพร
ขอมูลในประเด็นขางตนท้ังหมดแสดงถึงความพยายามของหนวยงานท่ีจะปองกันการทุจริตในหนวยงานใหลด
นอยลงหรือไมสามารถเกิดข้ึนได ทําใหโดยภาพรวมแลวหนวยงานสามารถเปน “ตนแบบ” ในการดําเนินงานใน
ดานความโปรงใสแกสวนราชการอ่ืนๆ ได

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระท่ี 2.4 รายงานการเขาใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (e-Document) และ
สรุปผลการลดใชทรัพยากรกระดาษในการเวียนเอกสารผานระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส (e-Document) ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประจําไตรมาสท่ี 4

สรุปเรื่อง
ตามมติท่ีประชุมคณบดี ครั้งท่ี 2/2558 เม่ือวันอังคารท่ี 27 มกราคม 2558 ไดเปลี่ยนแปลง

ความถ่ีในการรายงานการเขาใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (e-Document) ของคณะวิชา/หนวยงาน
โดยมอบหมายใหงานสารบรรณจัดทํารายงานดังกลาว เพ่ือเสนอท่ีประชุมคณบดีทราบทุกรายไตรมาส
และครั้งท่ี 20/2558 เม่ือวันอังคารท่ี 20 ตุลาคม 2558 ไดมอบหมายใหงานสารบรรณสรุปผลการลดใช
ทรัพยากรกระดาษและการลดคาใชจายในการเวียนเอกสารผานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (e-Document)
ประกอบการรายงานการเขาใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (e-Document) ประกอบกับท่ีประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 8/2559 เม่ือวันอังคารท่ี 1 พฤศจิกายน 2559 ไดมอบหมาย
ใหงานสารบรรณทําหนังสือไปยังคณะวิชา/หนวยงานท่ีมีการเขาใชระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส
(e-Document) นอยกวารอยละ 80 เพ่ือใหชี้แจงเหตุผลท่ีไมสามารถเขาใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส
(e-Document) ไดตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด นั้น

ในการนี้ กองกลางไดรายงานการเขาใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (e-Document)
ของคณะวิชา/สวนงาน รวมท้ังสรุปผลการลดใชทรัพยากรกระดาษและการลดคาใชจายในการเวียนเอกสารผาน
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (e-Document) ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประจําไตรมาสท่ี 4 (เดือน
กรกฎาคม-กันยายน 2562) โดยพิจารณาจากหนวยงานท่ีมีการเวียนเอกสารผานระบบดังกลาว จํานวน 4
หนวยงาน คือ งานบริหารท่ัวไป กองกลาง งานบริหารงานท่ัวไป กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร
กองทรัพยากรมนุษย และกองกฎหมาย ซึ่งสามารถลดการใชทรัพยากรกระดาษ จํานวน 74,258 แผน คิดเปน
คาใชจายท่ีสามารถลดได จํานวนท้ังสิ้น 37,069.45 บาท (สามหม่ืนเจ็ดพันหกสิบเกาบาทสี่สิบหาสตางค)

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบ
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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 คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโล ยี อุตสาหกรรมขออนุ มัติ จ า ง

นางสาวอรทัย วัชรกฤชกรณ เพื่อบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนง
อาจารย

สรุปเรื่อง
ตามท่ีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย

ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี 1-3-09-419 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา นั้น
คณะฯ ไดดําเนินการตามข้ันตอนแลว ผูไดรับการคัดเลือกคือ นางสาวอรทัย วัชรกฤชกรณ

วุฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาและคอมพิวเตอร (หลักสูตรนานาชาติ) จากมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี คณะฯ ประสงคขออนุมัติจาง นางสาวอรทัย วัชรกฤชกรณ เพ่ือบรรจุเปน
พนักงานมหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี 1-3-09-419 อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท
สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยมีผลการสอบคะแนน
ภาษาอังกฤษ TOEFL 513 คะแนน (เปนไปตามมติท่ีประชุม ก.บ.พ. ครั้งท่ี 25/2558 เม่ือวันท่ี 29 ธันวาคม 2558
กําหนดใหมีผลการสอบคะแนนภาษาอังกฤษ TOEFL ไมต่ํากวา 500 คะแนน) พรอมท้ังขออนุมัติแตงตั้ง
คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังนี้

1. คณบดคีณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประธานกรรมการ
2. หัวหนาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา กรรมการ

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3. อาจารย ดร.โสภณ  ผูมีจรรยา กรรมการ
4. อาจารยพรชัย  เปลี่ยมทรัพย กรรมการ
5. นางพนิดา  ตันติอํานวย เลขานุการ
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหจาง นางสาวอรทัย วัชรกฤชกรณ เพ่ือบรรจุเปน
พนักงานมหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี 1-3-09-419 อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท
สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตั้งแตวันท่ี ก.บ.ม. อนุมัติ แตไม
กอนวันรายงานตัวเขาปฏิบัติงาน พรอมท้ังอนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานใน
ตําแหนงดังกลาว ตามรายชื่อท่ีคณะฯ เสนอ ท้ังนี้ การจางครั้งแรกใหจางเปนพนักงานประจําสถานภาพ
ทดลองงาน มีระยะเวลาการจาง 1 ป ตั้งแตวันท่ีรายงานตัวเขาปฏิบัติงาน
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ระเบียบวาระท่ี 4.1.2.2 คณะโบราณคดีขออนุมัติจาง นางสาวภัทรานิษฐ ศักดิ์แสง เพื่อบรรจุเปน
พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ

สรุปเรื่อง
ตามท่ีคณะโบราณคดีมีอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษา

ปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี 2-3-02-174 สังกัดงานบริหารท่ัวไป สํานักงานคณบดี เดิมเปนอัตราของ
นางสาวฐิตาภา แกวละเอียด ซึ่งไดรับอนุญาตใหลาออก ในวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2562 นั้น

คณะฯ ไดดําเนินการตามข้ันตอนแลว ผูไดรับการคัดเลือกคือ นางสาวภัทรานิษฐ ศักดิ์แสง
วุฒิรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความสัมพันธ ระหวางประเทศ เกียรตินิยมอันดับสอง จากมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร คณะฯ จึงประสงคขออนุมัติจาง นางสาวภัทรานิษฐ ศักดิ์แสง เพ่ือบรรจุเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี 2-3-02-174 อัตราเงินเดือน
เดือนละ 19,500 บาท สังกัดงานบริหารท่ัวไป สํานักงานคณบดี คณะโบราณคดี พรอมท้ังขออนุมัติแตงตั้ง
คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังนี้

1. คณบดีคณะโบราณคดี ประธานกรรมการ
2. รองคณบดีฝายวิชาการ คณะโบราณคดี กรรมการ
3. รองคณบดฝีายศิลปวัฒนธรรมและกิจการพิเศษ กรรมการ

คณะโบราณคดี
4. รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา คณะโบราณคดี กรรมการ
5. เลขานุการคณะโบราณคดี กรรมการ
6. นางสาวดวงใจ  ตะกรุดทอง เลขานุการ
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหจาง นางสาวภัทรานิษฐ ศักดิ์แสง เพ่ือบรรจุเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี 2-3-02-174 อัตราเงินเดือน
เดือนละ 19,500 บาท สังกัดงานบริหารท่ัวไป สํานักงานคณบดี คณะโบราณคดี ตั้งแตวันท่ี ก.บ.ม. อนุมัติ แตไม
กอนวันรายงานตัวเขาปฏิบัติงาน พรอมท้ังอนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานใน
ตําแหนงดังกลาว ตามรายชื่อท่ีคณะฯ เสนอ ท้ังนี้ การจางครั้งแรกใหจางเปนพนักงานประจําสถานภาพ
ทดลองงาน มีระยะเวลาการจาง 1 ป ตั้งแตวันท่ีรายงานตัวเขาปฏิบัติงาน

ระเบียบวาระท่ี 4.1.2.3 คณะศึกษาศาสตรขออนุมัติจาง นายนที เสือกลิ่น เพื่อบรรจุเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ

สรุปเรื่อง
ตามท่ีคณะศึกษาศาสตรมีอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษา

ปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี 2-3-05-679 สังกัดงานวิชาการและบริการการศึกษา สํานักงานคณบดี เดิมเปนอัตรา
ของ นายวชิระ เจนวิทยาอมรเวช ซึ่งไดรับอนุญาตใหลาออก ในวันท่ี 1 เมษายน 2562 นั้น
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คณะฯ ไดดํ า เนินการตามข้ันตอนแล ว ผู ได รั บการคัดเลื อกคือ นายนที  เสือกลิ่ น
วุฒิครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอกคอมพิวเตอรศึกษา จากสถาบันราชภัฏนครปฐม คณะฯ จึงประสงคขออนุมัติจาง
นายนที เสือกลิ่น เพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนง
เลขท่ี 2-3-05-679 อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท สังกัดงานวิชาการและบริการการศึกษา สํานักงาน
คณบดี คณะศึกษาศาสตร พรอมท้ังขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังนี้

1. รองคณบดฝีายกิจการพิเศษ คณะศึกษาศาสตร ประธานกรรมการ
2. เลขานุการคณะศึกษาศาสตร กรรมการ
3. หัวหนางานวิชาการและบริการการศึกษา กรรมการ

คณะศึกษาศาสตร
4. นางลลิตา  รุจจนเวท เลขานุการ
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหจาง นายนที เสือกลิ่น เพ่ือบรรจุเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี 2-3-05-679 อัตราเงินเดือน
เดือนละ 19,500 บาท สังกัดงานวิชาการและบริการการศึกษา สํานักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร ตั้งแตวันท่ี
ก.บ.ม. อนุมัติ แตไมกอนวันรายงานตัวเขาปฏิบัติงาน พรอมท้ังอนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผล
การทดลองปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาว ตามรายชื่อท่ีคณะฯ เสนอ ท้ังนี้ การจางครั้งแรกใหจางเปนพนักงาน
ประจําสถานภาพทดลองงาน มีระยะเวลาการจาง 1 ป ตั้งแตวันท่ีรายงานตัวเขาปฏิบัติงาน

ระเบียบวาระท่ี 4.1.3 การประเมินการปฏิบัติงาน
ไมมี

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 รายงานผลความกาวหนาของการเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ ของ

รองศาสตราจารย ดร.เกษร จันทรศิริ สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
คณะเภสัชศาสตร

สรุปเรื่อง
ตามท่ีมหาวิทยาลัยอนุมัติให รองศาสตราจารย ดร.เกษร จันทรศิริ สังกัดภาควิชาเทคโนโลยี

เภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร ไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรูทางวิชาการเพ่ือเขียนหนังสือ เรื่อง ยาน้ําแขวน



10

ตะกอน (Suspensions) โดยมีกําหนดระยะเวลา 1 ป ตั้งแตวันท่ี 15 สิงหาคม 2561 ถึงวันท่ี 31 กรกฎาคม
2562 นั้น

ในการนี้ รองศาสตราจารย ดร.เกษร จันทรศิริ ไดสงรายงานผลความกาวหนาของการ
ไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรูทางวิชาการ ครั้งท่ี 4 แลว ซึ่งผานความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะเภสัชศาสตร ครั้งท่ี 17/2562 เม่ือวันท่ี 27 กันยายน 2562

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบรายงานผลความกาวหนาของการเพ่ิมพูนความรู
ทางวิชาการ ครั้งท่ี 4 ของรองศาสตราจารย ดร.เกษร จันทรศิริ สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
คณะเภสัชศาสตร

ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.2 รายงานผลความกาวหนาของการเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ ของ
ผูชวยศาสตราจารยอินทรธนู ฟารมขาว สังกัดภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ
คณะมัณฑนศิลป

สรุปเรื่อง
ตามท่ีมหาวิทยาลัยอนุมัติให ผูชวยศาสตราจารยอินทรธนู ฟารมขาว สังกัดภาควิชาออกแบบ

ผลิตภัณฑ คณะมัณฑนศิลป ไปปฏิบัติงานเพ่ือเขียนตําราทางวิชาการ เรื่อง “การออกแบบเฟอรนิเจอร”
โดยมีกําหนดระยะเวลา 1 ป ตั้งแตวันท่ี 3 มกราคม 2562 ถึงวันท่ี 2 มกราคม 2563 นั้น

ในการนี้ ผูชวยศาสตราจารยอินทรธนู ฟารมขาว ไดสงรายงานผลความกาวหนาของการ
ไปปฏิบัติงานเพ่ือเขียนตําราทางวิชาการ ครั้งท่ี 2 แลว ซึ่งผานความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะมัณฑนศิลป ครั้งท่ี 9/2562 เม่ือวันท่ี 26 กันยายน 2562

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมตเิห็นชอบรายงานผลความกาวหนาของการไปปฏิบัติงานเพ่ือเขียน
ตําราทางวิชาการ ครั้งท่ี 2 ของ ผูชวยศาสตราจารยอินทรธนู ฟารมขาว สังกัดภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ
คณะมัณฑนศิลป

ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.3 คณะอักษรศาสตรขออนุ มัติขยายเวลาลาศึกษาตอ ราย นางสาวพจนา
มณีย่ิงสกุล ตําแหนงอาจารย เปนกรณีพิเศษ

สรุปเรื่อง
ตามท่ีมหาวิทยาลัยไดอนุญาตให นางสาวพจนา มณียิ่งสกุล ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี

1-2-06-17 สังกัดภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร ลาหยุดราชการเพ่ือเดินทางไปศึกษาในระดับ
ปริญญาโท – เอก สาขาวิชาวรรณคดีตะวันตก เนนวรรณคดีอังกฤษ ณ University of St Andrews
สหราชอาณาจักร ดวยทุนโครงการพัฒนากําลังคนดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร
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แหงประเทศไทย) ประจําป 2554 (ทุนประเภท 1ก) มีกําหนด 6 ป 21 วัน ตั้งแตวันท่ี 8 กันยายน 2555
ถึงวันท่ี 28 กันยายน 2561 นั้น

คณะอักษรศาสตรจึงประสงคขออนุมัติให นางสาวพจนา มณียิ่งสกุล ขยายเวลาลาศึกษาตอ
ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเดิม ดวยทุนเดิม มีกําหนด 1 ป 6 เดือน ตั้งแตวันท่ี 29 กันยายน 2561 ถึงวันท่ี
28 มีนาคม 2563 เปนกรณีพิเศษ โดยไมไดรับเงินเดือน

เนื่องจากตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑการใหพนักงานมหาวิทยาลัยไป
ศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย พ.ศ. 2560 ขอ 9 กําหนดใหพนักงานมหาวิทยาลัย ท่ีไดรับอนุมัติไป
ศึกษาดวยทุนใดๆ หากประสงคจะอยูศึกษาตอดวยทุนเดิม  ทุนอ่ืน ๆ หรือทุนสวนตัว หลังจากครบกําหนด
ท่ีไดรับอนุมัติแลว ใหยื่นคําขอพรอมดวยหลักฐานเก่ียวกับผลการศึกษาท่ีผานมาแลว และคําชี้แจงเหตุผล
ความจําเปนท่ีจะตองอยูศึกษาตออีก โดยปกติไมนอยกวา 60 วัน กอนครบกําหนดเวลาท่ีไดรับอนุมัติไวเดิม
ท้ังนี้ การขอขยายระยะเวลาศึกษา สามารถกระทําไดไมเกินครั้งละ 6 เดือน เวนแตไดรับอนุมัติจาก ก.บ.ม.
เปนกรณีพิเศษเฉพาะราย เม่ือผูมีอํานาจตาม ขอ 5 อนุมัติแลว จึงจะอยูศึกษาตอไดตามระยะเวลาท่ีไดรับ
อนุมัตินั้น

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติให นางสาวพจนา มณียิ่งสกุล ขยายเวลาลาศึกษาตอระดับ
ปริญญาเอก สาขาวิชาเดิม ดวยทุนเดิม มีกําหนด 1 ป 6 เดือน ตั้งแตวันท่ี 29 กันยายน 2561 ถึงวันท่ี
28 มีนาคม 2563 เปนกรณีพิเศษ โดยไมไดรับเงินเดือน

ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.4 การขอเพิ่มวุฒิการศึกษาไวในทะเบียนประวัติพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน
9 ราย

สรุปเรื่อง
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑและวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือน

ตามคุณวุฒิและการเพ่ิมวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติ พ.ศ.2553 ประกาศ ณ วันท่ี 28 กันยายน 2553 ขอ 4
และขอ 5 กําหนดวาการปรับเงินเดือนตามคุณวุฒิหรือการเพ่ิมคุณวุฒิไวในทะเบียนประวัตินั้น ขาราชการ
และพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ท่ีไดรับคุณวุฒิเพ่ิมข้ึนนั้นจะตองเปนคุณวุฒิท่ีตรงกับลักษณะการสอน
ของภาควิชา หรือของคณะหรือหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ

และสําหรับขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายบริหารและปฏิบัติงานท่ัวไป
ท่ีไดรับคุณวุฒิเพ่ิมข้ึนนั้นจะตองเปนคุณวุฒิท่ีตรงกับมาตรฐานกําหนดตําแหนงซึ่งบุคคลนั้นดํารงตําแหนงอยู
ในขณะนั้น สวนการกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ ใหคํานึงถึงความรูความสามารถ ความรับผิดชอบ
ความประพฤติและความเหมาะสม โดยเฉพาะอยางยิ่งตองพิจารณาถึงลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ผลประโยชน
ท่ีหนวยงานจะไดรับเปนสําคัญ

นอกจากนี้ ท่ีประชุม ก.บ.พ. มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 10/2551 เม่ือวันท่ี 3 มิถุนายน 2551
ไดวางแนวปฏิบัติวา การเสนอขอกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิของผูไดรับอนุญาตใหลาศึกษา หรือผูท่ีไดรับ
วุฒิกอนบรรจุแตงตั้งจะตองเสนอเรื่องใหหนวยงานการเจาหนาท่ีของคณะหรือมหาวิทยาลัย ภายใน 60 วัน นับแต
วันรายงานตัวเขาปฏิบัติราชการ (กรณีไดรับวุฒิเพ่ิมข้ึนกอนวันรายงานตัวเขาปฏิบัติราชการ) หรือ ภายใน 60 วัน
นับแตวันท่ีสําเร็จการศึกษา (กรณีรายงานตัวเขาปฏิบัติราชการกอนวันท่ีมีหลักฐานวาสําเร็จการศึกษา) หากเสนอ
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เรื่องขอกําหนดภายหลังเวลาดังกลาวใหกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิไดไมกอนวันท่ีหนวยงานการเจาหนาท่ี
ของคณะหรือมหาวิทยาลัยไดรับเรื่อง

คณะวิชาประสงคขออนุมัติเพ่ิมวุฒิการศึกษาไวในทะเบียนประวัติ จํานวน 9 ราย ดังนี้
1. นายอดิศร ศรีเสาวนันท พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหนงอาจารย

ตําแหนงเลขท่ี 1-2-03-337 อัตราเงินเดือน เดือนละ 34,560 บาท สังกัดภาควิชาสถาปตยกรรม
คณะสถาปตยกรรมศาสตร ไดรับอนุญาตใหลาศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาสถาปตยกรรมพ้ืนถ่ิน
ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีกําหนด 4 ป ตั้งแตวันท่ี 3 มิถุนายน 2556 ถึงวันท่ี 2 มิถุนายน 2560 และไดสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอก วุฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สถาปตยกรรมพ้ืนถ่ิน) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร
ตั้งแตวันท่ี 2 กรกฎาคม 2562 โดยงานการเจาหนาท่ีของคณะฯ รับเรื่องเม่ือวันท่ี 4 กันยายน 2562 ท้ังนี้ ใหมีผล
ตั้งแตวันท่ี 4 กันยายน 2562 ซึ่งเปนวันท่ีงานการเจาหนาท่ีของคณะฯ รับเรื่อง เนื่องจากยื่นเรื่องเกินกวา 60 วัน
นับแตวันท่ีสําเร็จการศึกษา (อัตราเงินเดือน เดือนละ 34,560 บาท เกินกวาอัตราการบรรจุคุณวุฒิปริญญาเอก)

2. นางสาวกุลศิริ อรุณภาคย พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหนงผูชวย
ศาสตราจารย ตําแหนงเลขท่ี 1-2-02-5 อัตราเงินเดือน เดือนละ 43,700 บาท  สังกัดภาควิชามานุษยวิทยา
คณะโบราณคดี ไดรับอนุญาตใหลาศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาสังคมศาสตร ณ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร มีกําหนด 5 ป ตั้งแตวันท่ี 31 พฤษภาคม 2554 ถึงวันท่ี 30 พฤษภาคม 2559 และไดสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอก วุฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สังคมศาสตร) จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ตั้งแตวันท่ี
16 สิงหาคม 2562 โดยงานการเจาหนาท่ีของคณะฯ รับเรื่องเม่ือวันท่ี 26 กันยายน 2562 ท้ังนี้ ใหมีผลตั้งแตวันท่ี
16 สิงหาคม 2562 ซึ่งเปนวันท่ีสําเร็จการศึกษา (อัตราเงินเดือน เดือนละ 43,700 บาท เกินกวาอัตราการบรรจุ
คุณวุฒิปริญญาเอก)

3. ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ี 2125/2561 ลงวันท่ี 21 ธันวาคม 2561 สั่งบรรจุ
นางสาวจารุวรรณ เปยมศักดา พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษา
ปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี 2-3-04-537 อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท สังกัดงานบริหารพระราชวัง
สนามจันทร สํานักงานคณบดี คณะมัณฑนศิลป ดวยวุฒิปริญญาตรี ตั้งแตวันท่ี 3 ธันวาคม 2561 จากการ
ตรวจสอบพบวา นางสาวจารุวรรณ เปยมศักดา ไดสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท วุฒิบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
(การจัดการ) จากมหาวิทยาลัยรามคําแหง ตั้งแตวันท่ี 31 พฤษภาคม 2558 ซึ่งสําเร็จการศึกษากอนวันบรรจุ
เขาปฏิบัติงานเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ประกอบกับประกาศคณะมัณฑนศิลป เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือ
เปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงนักบริหารงานท่ัวไปปฏิบัติการ สังกัดสํานักงานคณบดี คณะมัณฑนศิลป ฉบับลง
วันท่ี 8 มีนาคม 2561 และฉบับลงวันท่ี 20 เมษายน 2561 โดยกําหนดคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง ใหสําเร็จการศึกษา
ไมต่ํากวาระดับปริญญาตรี จึงเห็นสมควรใหเพ่ิมวุฒิการศึกษาไวในทะเบียนประวัติเทานั้น ท้ังนี้ ใหมีผลตั้งแตวันท่ี
30 กันยายน 2562 ซึ่งเปนวันท่ีงานการเจาหนาท่ีของคณะฯ รับเรือ่ง

4. นางสาวปนัดดา เจริญนิติกุล พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหนง
นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี 2-3-04-177 อัตราเงินเดือน เดือนละ 29,020 บาท
สังกัดสํานักงานคณบดี คณะมัณฑนศิลป ไดรับอนุญาตใหลาศึกษานอกเวลาราชการในระดับปรญิญาโท สาขาวิชา
เทคโนโลยีการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยรามคําแหง  มีกําหนด 5 ป 8 เดือน 8 วัน ตั้งแตวันท่ี 12 กรกฎาคม 2553
ถึงวันท่ี 18 มีนาคม 2559 และไดสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท วุฒิศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยี
การศึกษา) จากมหาวิทยาลัยรามคําแหง ตั้งแตวันท่ี 19 มิถุนายน 2558 โดยยื่นเรื่องเสนอขอเพ่ิมวุฒิการศึกษาไว
ในทะเบียนประวัติใหหนวยงานการเจาหนาท่ีของคณะฯ รับเรื่องเม่ือวันท่ี 30 กันยายน 2562 ท้ังนี้ ใหมีผลตั้งแต
วันท่ี 30 กันยายน 2562 ซึ่งเปนวันท่ีงานการเจาหนาท่ีของคณะฯ รับเรื่อง เนื่องจากยื่นเรื่องเกินกวา 60 วัน
นับแตวันท่ีสําเร็จการศึกษา (อัตราเงินเดือน เดือนละ 29,020 บาท เกินกวาอัตราแรกบรรจุคุณวุฒิปริญญาโท)
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5. นางสาววิลาพัณย อุรบุญนวลชาติ พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหนง
อาจารย ตําแหนงเลขท่ี 1-2-05-351 อัตราเงินเดือน เดือนละ 37,640 บาท สังกัดภาควิชาหลักสูตรและการสอน
คณะศึกษาศาสตร ไดรับอนุญาตใหลาศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ณ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร มีกําหนด 1 ป 6 เดือน ตั้งแตวันท่ี 22 สิงหาคม 2558 ถึงวันท่ี 21 กุมภาพันธ 2562 และไดสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอก วุฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแต
วันท่ี 9 กรกฎาคม 2562 โดยงานการเจาหนาท่ีของคณะฯ รับเรื่องเม่ือวันท่ี 25 กันยายน 2562 ท้ังนี้ ใหมีผล
ตั้งแตวันท่ี 25 กันยายน 2562 ซึ่งเปนวันท่ีงานการเจาหนาท่ีของคณะฯ รับเรื่อง เนือ่งจากยื่นเรื่องเกินกวา 60 วัน
นับแตวันท่ีสําเร็จการศึกษา (อัตราเงินเดือน เดือนละ 37,640 บาท เกินกวาอัตราแรกบรรจุคุณวุฒิปริญญาเอก)

6. นายพีรวัช ตันไพบูลย พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหนงนักวิชาการ
อุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี 2-3-08-610 อัตราเงินเดือน เดือนละ 21,410 บาท สังกัดงานบริหารท่ัวไป
สํานักงานคณบดี คณะเภสัชศาสตร ไดรับอนุญาตใหลาศึกษานอกเวลาราชการในระดับปริญญาโท สาขาวิชา
หลักสูตรและการนิเทศ ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีกําหนด 10 เดือน 5 วัน ตั้งแตวันท่ี 26 กันยายน 2561
ถึงวันท่ี 31 กรกฎาคม 2562 และไดสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท วุฒิศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรและ
การนิเทศ) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแตวันท่ี 12 กรกฎาคม 2562 โดยยื่นเรื่องเสนอขอเพ่ิมวุฒิการศึกษาไวใน
ทะเบียนประวัติใหหนวยงานการเจาหนาท่ีของคณะฯ รับเรื่องเม่ือวันท่ี 16 กันยายน 2562 โดยใหมีผลตั้งแตวันท่ี
16 กันยายน 2562 ซึ่งเปนวันท่ีงานการเจาหนาท่ีของคณะฯ รับเรื่อง เนื่องจากยื่นเรื่องเกินกวา 60 วัน นับแต
วันท่ีสําเร็จการศึกษา (เนื่องจากจากบรรจุดวยคุณวุฒิปริญญาตรีและคณะเภสัชศาสตรประสงคใหเพ่ิมวุฒิ
ในทะเบียนประวัติเทานั้น)

7. นางสาวผกาทิพย ยอดม่ิงขวัญ พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหนง
นักวิทยาศาสตรปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี 2-2-10-195 อัตราเงินเดือน เดือนละ 33,030 บาท สังกัดงานกิจกรรม
พิเศษ สํานักงานคณบดี คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร ไดรับอนุญาตใหลาศึกษาในระดับปริญญาโท
สาขาวิชาสัตวศาสตร ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีกําหนด 2 ป ตั้งแตวันท่ี 18 มิถุนายน 2557 ถึงวันท่ี
17 มิถุนายน 2559 และไดสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท วุฒิวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สัตวศาสตร) จาก
มหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแตวันท่ี 24 มิถุนายน 2562 โดยงานการเจาหนาท่ีของคณะฯ รับเรื่องเม่ือวันท่ี
1 ตุลาคม 2562 ท้ังนี้ ใหมีผลตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 ซึ่งเปนวันท่ีงานการเจาหนาท่ีของคณะฯ รับเรื่อง
เนื่องจากยื่นเรื่องเกินกวา 60 วัน นับแตวันท่ีสําเร็จการศึกษา (อัตราเงินเดือน เดือนละ 33,030 บาท เกินกวา
อัตราการบรรจุคุณวุฒิปริญญาโท)

8. นางสาวจุฑาพร รัตนโชคกุล พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหนง
นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี 2-3-23-313 อัตราเงินเดือน เดือนละ 32,200 บาท สังกัด
งานบริหารท่ัวไป สํานักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ ไดรับอนุญาตใหลาศึกษานอกเวลาราชการในระดับ
ปริญญาโท สาขาวิชาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีกําหนด 2 ป ตั้งแตวันท่ี 15 สิงหาคม
2559 ถึงวันท่ี 14 สิงหาคม 2561 และไดสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท วุฒิบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
(หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแตวันท่ี 10 กรกฎาคม 2562 โดยยื่นเรื่องเสนอ
ขอเพ่ิมวุฒิการศึกษาไวในทะเบียนประวัติใหหนวยงานการเจาหนาท่ีของคณะฯ รับเรื่องเม่ือวันท่ี 30 กันยายน
2562 โดยใหมีผลตั้งแตวันท่ี 30 กันยายน 2562 ซึ่งเปนวันท่ีงานการเจาหนาท่ีของคณะฯ รับเรื่อง เนื่องจากยื่น
เรื่องเกินกวา 60 วัน นับแตวันท่ีสําเร็จการศึกษา (อัตราเงินเดือน เดือนละ 32,200 บาท เกินกวาอัตราแรกบรรจุ
คุณวุฒิปริญญาโท)

9. นายธงชัย น้ําทิพย พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหนงนักวิชาการ
โรงแรมปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี 2-6-23-110 อัตราเงินเดือน เดือนละ 28,660 บาท สังกัดงานกิจกรรมพิเศษ
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สํานักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ ไดรับอนุญาตใหลาศึกษานอกเวลาราชการในระดับปริญญาโท สาขาวิชา
บริหารธุรกิจบัณฑิต ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีกําหนด 2 ป ตั้งแตวันท่ี 15 สิงหาคม 2559 ถึงวันท่ี 15 สิงหาคม
2561 และไดสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท วุฒิบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต)
จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแตวันท่ี 10 กรกฎาคม 2562 โดยยื่นเรื่องเสนอขอเพ่ิมวุฒิการศึกษาไวในทะเบียน
ประวัติใหหนวยงานการเจาหนาท่ีของคณะฯ รับเรื่องเม่ือวันท่ี 30 กันยายน 2562 ท้ังนี้ ใหมีผลตั้งแตวันท่ี
30 กันยายน 2562 ซึ่งเปนวันท่ีงานการเจาหนาท่ีของคณะฯ รับเรื่อง เนื่องจากยื่นเรื่องเกินกวา 60 วัน นับแต
วันท่ีสําเร็จการศึกษา (อัตราเงินเดือน เดือนละ 28,660 บาท เกินกวาอัตราแรกบรรจุคุณวุฒิปริญญาโท)

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหเพ่ิมวุฒิการศึกษาไวในทะเบียนประวัติพนักงาน
มหาวิทยาลัย จํานวน 9 ราย ตามท่ีเสนอ

ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.5 ขออนุมัติยาย ตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือน รองศาสตราจารย ดร.กฤษณา
หงษอุเทน ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

สรุปเรื่อง
ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากรท่ี 1676/2562 ลงวันท่ี 24 กันยายน 2562 สั่งตอเวลา

ราชการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา นางกฤษณา หงษอุเทน ตําแหนงรองศาสตราจารย
ตําแหนงเลขท่ี 1050 สังกัดภาควิชาทฤษฎีศิลป คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ ตั้งแตวันท่ี
1 ตุลาคม 2562 นั้น

เพ่ือใหการบริหารงานวิชาการของคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ เปนไปดวย
ความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพตามคุณสมบัติของผูไดรับการตอเวลาการจาง คณะจิตรกรรม ประติมากรรม
และภาพพิมพ จึงประสงคขออนุมัติยาย ตดัโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือน นางกฤษณา หงษอุเทน ขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา วุฒิ Doctor of Philosophy จาก Osnabruck University ประเทศสหพันธ
สาธารณรัฐเยอรมนี จากตําแหนงรองศาสตราจารย ตําแหนงเลขท่ี 1050 อัตราเงินเดือน 58,590 บาท สังกัด
ภาควิชาทฤษฎีศิลป คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ เปนตําแหนงรองศาสตราจารย ตําแหนงเลขท่ี
1050 อัตราเงินเดือน 58,590 บาท ไปตั้งจายในสังกัดคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ โดยใหนับ
ระยะเวลาปฏิบัติงานตอเนื่องกัน ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี 1 ตลุาคม 2562

โดยคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ ไดพิจารณาและทบทวนภาระงานของ
รองศาสตราจารย ดร.กฤษณา หงสอุเทน ภายหลังตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนเขาสูสวนกลางแลว
โดยใหมีความสอดคลองและเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยภาระงานข้ันต่ําและผลงาน
ทางวิชาการของผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย ศาสตราจารย พ.ศ. 2559

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหยาย ตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือน นางกฤษณา
หงษอุเทน ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา วุฒิ Doctor of Philosophy จาก Osnabruck
University ประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี จากตําแหนงรองศาสตราจารย ตําแหนงเลขท่ี 1050
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อัตราเงินเดือน 58,590 บาท สังกัดภาควิชาทฤษฎีศิลป คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ เปน
ตําแหนงรองศาสตราจารย ตําแหนงเลขท่ี 1050 อัตราเงินเดือน 58,590 บาท ไปตั้งจายในสังกัดคณะจิตรกรรม
ประติมากรรมและภาพพิมพ โดยใหนับระยะเวลาปฏิบัติงานตอเนื่องกัน ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2562
โดยใหคณะฯ กํากับดูแลการดําเนินงานใหเปนไปตามแผนภาระงานทางวิชาการ

ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.6 ขออนุ มัติ เปลี่ ยน ช่ือตําแหน ง  ตัด โอนตํ าแหน งและอัตราเ งินเดือน
กรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะศึกษาศาสตร

สรุปเรื่อง
ตามท่ีคณะศึกษาศาสตรมีกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงนักพัสดุปฏิบัติการ

ตําแหนงเลขท่ี 2-3-05-613 อัตราเงินเดือน เดือนละ 30,420 บาท สังกัดงานคลังและพัสดุ สํานักงานคณบดี
คณะศึกษาศาสตร นั้น

ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารอัตรากําลังและบริหารงบบุคลากรเปนไปอยางคุมคา คณะฯ จึงประสงค
ขออนุมัติเปลี่ยนชื่อตําแหนง ตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนง
เลขท่ี 2-3-05-613  จากนักพัสดุปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน เดือนละ 30,420 บาท สังกัดงานคลังและพัสดุ
สํานักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร เปนตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน เดือนละ
30,420 บาท ไปตั้ งจายในสังกัดงานวิจัย บริการวิชาการ แผนและประกันคุณภาพ สํานักงานคณบดี
คณะศึกษาศาสตร

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหเปลี่ยนชื่อตําแหนง ตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือน
กรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงเลขท่ี 2-3-05-613  จากนักพัสดุปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน
เดือนละ 30,420 บาท สังกัดงานคลังและพัสดุ สํานักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร เปนตําแหนงนักวิชาการ
อุดมศึกษาปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน เดือนละ 30,420 บาท ไปตั้งจายในสังกัดงานวิจัย บริการวิชาการ
แผนและประกันคุณภาพ สํานักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร

ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.7 การแตงตั้งคณะกรรมการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหนาภาควิชา
ภูมิศาสตร  คณะอักษรศาสตร
(วาระลับ)

ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.8 รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงานผูมีความรูความสามารถพิเศษเปน
อาจารยในมหาวิทยาลัย จํานวน 20 ราย

สรุปเรื่อง
ตามมติ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 14/2562 เม่ือวันท่ี 30 กรกฎาคม 2562 มีมติให

แตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานผูมีความรูความสามารถพิเศษเปนอาจารยปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัย และตามความในมาตรา 82 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2559 ประกอบกับ
ขอ 10 ของระเบียบทบวงมหาวิทยาลัยวาดวยการจางผู มีความรูความสามารถพิ เศษเปนอาจารยใน
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มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2542 กําหนดใหมหาวิทยาลัยดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูมีความรู
ความสามารถพิเศษเปนอาจารย อยางนอย 1 ครั้งในรอบปหรือกอนสิ้นสุดสัญญา โดยอนุโลมตามมาตรา 74
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 โดยคณะกรรมการประเมินฯ
ตองมีจํานวนไมนอยกวา 3 คน แตไมเกิน 5 คน โดยจะตองมีหัวหนาภาควิชาหรือคณบดี หรือเทียบเทา
ซึ่งรับผิดชอบงานใกลชิดเปนกรรมการอยูดวยและมีผูทรงคุณวุฒิภายนอกภาควิชาหรือคณะวิชาอีก 1 คน
รวมพิจารณาดวย นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการประเมินฯ ไดดําเนินการประเมินผูมีความรูความสามารถพิเศษเปน
อาจารยปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเรียบรอยแลว มีผลการปฏิบัติงานและคุณลักษณะในการปฏิบัติงาน
เหมาะสม จํานวน 20 ราย ไดแก

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ จํานวน 4 ราย ไดแก
1. ศาสตราจารยเกียรติคุณอิทธิพล ตั้งโฉลก
2. ศาสตราจารยเกียรติคุณวิชัย สิทธิรัตน
3. ศาสตราจารยเกียรติคุณพิษณุ ศุภนิมิตร
4. ศาสตราจารยเกียรติคุณปรีชา  เถาทอง
คณะสถาปตยกรรมศาสตร จํานวน 8 ราย ไดแก
1. ศาสตราจารยพิเศษเสนอ นิลเดช
2. รองศาสตราจารยฤทัย ใจจงรัก
3. ศาสตราจารย ดร.วีระ อินพันทัง
4. รองศาสตราจารยอนุวิทย เจริญศุภกุล
5. อาจารยวนิดา พ่ึงสุนทร
6. ศาสตราจารยเกียรติคุณกําธร กุลชล
7. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิบูลย จินาวัฒน
8. รองศาสตราจารยมาลินี ศรีสุวรรณ
คณะมัณฑนศิลป จํานวน 2 ราย ไดแก
1. รองศาสตราจารยสน  สีมาตรัง
2. รองศาสตราจารย ดร.ไพโรจน  ชมุนี
คณะวิทยาศาสตร จํานวน 1 ราย ไดแก
1. ศาสตราจารย ดร.เสริม จันทรฉาย
คณะเภสัชศาสตร จํานวน 2 ราย ไดแก
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร. กมลพรรณ บุญกิจ
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร. วิเชียร ลีลาสงาลักษณ
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จํานวน 3 ราย ไดแก
1. รองศาสตราจารย ดร.วิโรจน กนกศิลปธรรม
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิทยา  หลิวเสรี
3. อาจารย ดร. อํานาจ สิทธัตตระกูล
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา
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มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบรายงานผลการประเมินผูมีความรูความสามารถพิเศษ
เปนอาจารยปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย จํานวน 20 ราย ตามท่ีเสนอ

ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.9 รายงานผลการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยใหดํารงตําแหนงหัวหนางาน

สรุปเรื่อง
โดยมติท่ีประชุม ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยศิลปากร ในการประชุมครั้งท่ี 17/2562 เม่ือวันท่ี

10 กันยายน 2562 มีมติแตงตั้งคณะกรรมการประเมินเพ่ือแตงตั้ง นางสาวบุษกร จินตธนาวัฒน ตําแหนง
นักการเงินปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี 2-3-06-514 อัตราเงินเดือน 32,560 บาท สังกัดงานคลังและพัสดุ
สํานักงานคณบดี  คณะอักษรศาสตร  ใหดํารงตําแหนงหัวหนางานคลังและพัสดุ  สํานักงานคณบดี
คณะอักษรศาสตร นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ไดดําเนินการประเมินเสร็จเรียบรอยแลวเห็นวา นางสาวบุษกร
จินตธนาวัฒน เปนผูมีคุณสมบัติเหมาะสมท่ีจะแตงตั้งใหดํารงตําแหนงหัวหนางานคลังและพัสดุ สํานักงาน
คณบดี คณะอักษรศาสตร

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุ ม พิจารณาแล ว  มีมติ อนุ มัติ ให น างสาวบุษกร  จิ นต ธนาวัฒน  ตํ าแหน ง
นักการเงินปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี 2-3-06-514 อัตราเงินเดือน 32,560 บาท สังกัดงานคลังและพัสดุ
สํานักงานคณบดี  คณะอักษรศาสตร  ดํารงตํ าแหน งหัวหนางานคลั งและพัสดุ  สํ านักงานคณบดี
คณะอักษรศาสตร

ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.10 ขออนุ มัติตอการจางผู มีความรูความสามารถพิ เศษเปนอาจารยใน
มหาวิทยาลัย

สรุปเรื่อง
ตามระเบียบทบวงมหาวิทยาลัยวาดวยการจางผูมีความรูความสามารถพิเศษเปนอาจารยใน

มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2542 และหนังสือทบวงมหาวิทยาลัย ท่ี ทม 0202/ว 11 ลงวันท่ี 17 กุมภาพันธ 2542
มอบอํานาจให ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยเปนผูพิจารณาอนุมัติ การจางผูมีความรูความสามารถพิเศษเปนอาจารย
ในมหาวิทยาลัย ซึ่งเปนการจางตอเนื่องกันเกิน 5 ป และหนังสือทบวงมหาวิทยาลัย ท่ี ทม 0202.5/ว 743
ลงวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2543 มอบอํานาจให ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยเปนผูพิจารณาอนุมัติการจางผูมีความรู
ความสามารถพิเศษเปนอาจารยในมหาวิทยาลัย สําหรับผูมีอายุเกินกวา 65 ป นั้น

คณะวิชาจึงประสงคขออนุมัติตอการจางผู มีความรูความสามารถพิเศษเปนอาจารยใน
มหาวิทยาลัย เปนเวลา 1 ป ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2563 ดังนี้

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ จํานวน 4 ราย ไดแก
1) ศาสตราจารยเกียรติคุณอิทธิพล ตั้งโฉลก ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี 29 อัตราเงินเดือน

33,950 บาท เปนการจางตอเนื่องกันเกิน 5 ป และมีอายุเกินกวา 65 ป
2) ศาสตราจารยเกียรติคุณวิชัย สิทธิรัตน ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี 30 อัตราเงินเดือน

33,950 บาท เปนการจางผูมีอายุเกินกวา 65 ป
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3) ศาสตราจารยเกียรติคุณพิษณุ ศุภนิมิตร ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี 22 อัตราเงินเดือน
33,950 บาท เปนการจางตอเนื่องกันเกิน 5 ป และมีอายุเกินกวา 65 ป

4) ศาสตราจารยเกียรติคุณปรีชา  เถาทอง ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี 23 อัตราเงินเดือน
33,950 บาท เปนการจางตอเนื่องกันเกิน 5 ป และมีอายุเกินกวา 65 ป

คณะมัณฑนศิลป จํานวน 1 ราย ไดแก
1) รองศาสตราจารยสน สีมาตรัง ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี 13 อัตราเงินเดือน 25,000

บาท เปนการจางตอเนื่องกันเกิน 5 ป และมีอายุเกินกวา 65 ป
คณะวิทยาศาสตร จํานวน 1 ราย ไดแก
1) ศาสตราจารย ดร.เสริม จันทรฉาย ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี 17 อัตราเงินเดือน

47,720 บาท เปนการจางผูมีอายุเกิน 65 ป
คณะเภสัชศาสตร จํานวน 2 ราย ไดแก
1) ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิเชียร ลีลาสงาลักษณ ตําแหนงเลขท่ี 37 อัตราเงินเดือน

35,000 บาท เปนการจางตอเนื่องกันเกิน 5 ป  (อายุ 62 ป)
2) รองศาสตราจารยระพีพรรณ ฉลองสุข ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี 15 อัตราเงินเดือน

35,500 บาท (อายุ 62 ป และเปนการจางใหม โดยเริ่มจางตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2562)
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จํานวน 2 ราย ไดแก
1) อาจารย ดร.อํานาจ สิทธัตตระกูล ตําแหนงอาจารยผูเชี่ยวชาญ ตําแหนงเลขท่ี 20 อัตรา

เงินเดือน 47,720 บาท เปนการจางตอเนื่องกันเกิน 5 ป และมีอายุเกินกวา 65 ป
2) ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิทยา หลิวเสรี ตําแหนงอาจารยผูเชี่ยวชาญ ตําแหนงเลขท่ี 27 อัตรา

เงินเดือน 43,980 บาท (อายุ 64 ป และจางตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2558)
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหตอการจางผูมีความรูความสามารถพิเศษเปนอาจารยใน
มหาวิทยาลัย ตามท่ีเสนอ และใหกองทรัพยากรมนุษยจัดทําสรุปจํานวนกรอบอัตราผูมีความรูความสามารถ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และรวบรวมรายชื่อผูมีความรูความสามารถพิเศษเปนอาจารยในมหาวิทยาลัย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 นําเสนอท่ีประชุม ก.บ.ม. ทราบในครั้งตอไป ท้ังนี้ ในการพิจารณาตอการจาง
ผูมีความรูความสามารถพิเศษเปนอาจารยในมหาวิทยาลัยในปตอๆ ไป ใหนําเสนอท่ีประชุม ก.บ.ม. พิจารณา
อนุมัตทุิกกรณี

ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.11 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ประจําป 2563

สรุปเรื่อง

ดวยท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ใหแก
ขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจางประจํา ครั้งท่ี 1/2562 เม่ือวันท่ี 7 ตุลาคม 2562 ไดพิจารณา
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ประจําป 2563 ในชั้นตราตางๆ ตามท่ีคณะวิชาและสวนงาน
เสนอ โดยมติท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขอพระราชทานเครื่องราชฯ เห็นชอบใหเสนอรายชื่อ
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กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิและบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร ผูสมควรจะไดรับ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ประจําป 2563 จํานวน 283 ราย โดยมีรายละเอียด ดังนี้
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

ชั้นสายสะพาย ชั้นมหาปรมาภรณชางเผือก บุรุษ - ราย สตรี 1 ราย
ชั้นประถมาภรณมงกุฎไทย บุรุษ 1 ราย สตรี - ราย

ขาราชการ
เหรียญจักรพรรดิมาลา บุรุษ 6 ราย สตรี 5 ราย
ชั้นสายสะพาย ชั้นมหาปรมาภรณชางเผือก บุรุษ 1 ราย สตรี - ราย

ชั้นมหาวชิรมงกุฎ บุรุษ - ราย สตรี 2 ราย
ชั้นประถมาภรณมงกุฎไทย บุรุษ 1 ราย สตรี - ราย

ชั้นต่ํากวาสายสะพาย ชั้นทวีติยาภรณชางเผือก บุรุษ 2 ราย สตรี 1 ราย
พนักงานมหาวิทยาลัยท่ีเปลี่ยนสถานภาพมาจากขาราชการ

ชั้นสายสะพาย ชั้นมหาวชิรมงกุฎ บุรุษ 3 ราย สตรี 3 ราย
ชั้นประถมาภรณชางเผือก บุรุษ - ราย สตรี 1 ราย
ชั้นประถมาภรณมงกุฎไทย บุรุษ 3 ราย สตรี 1 ราย

ชั้นต่ํากวาสายสะพาย ชั้นทวีติยาภรณชางเผือก บุรุษ 1 ราย สตรี 1 ราย
ชั้นทวีติยาภรณมงกุฎไทย บุรุษ 1 ราย สตรี - ราย

พนักงานมหาวิทยาลัย
ชั้นต่ํากวาสายสะพาย ชั้นทวีติยาภรณมงกุฎไทย บุรุษ - ราย สตรี 3 ราย

ชั้นตริตาภรณชางเผือก บุรุษ 17 ราย สตรี 23 ราย
ชั้นตริตาภรณมงกุฎไทย บุรุษ 29 ราย สตรี 23 ราย
ชั้นจัตุรถาภรณชางเผือก บุรุษ 12 ราย สตรี 13 ราย
ชั้นจัตุรถาภรณมงกุฎไทย บุรุษ 16 ราย สตรี 22 ราย
ชั้นเบญจมาภรณชางเผือก บุรุษ 17 ราย สตรี 39 ราย
ชั้นเบญจมาภรณมงกุฎไทย บุรุษ - ราย สตรี 9 ราย

ลูกจางประจํา
ชั้นต่ํากวาสายสะพาย ชั้นจัตุรถาภรณชางเผือก บุรุษ 10 ราย สตรี 1 ราย

ชั้นจัตุรถาภรณมงกุฎไทย บุรุษ 9 ราย สตรี 5 ราย
ชั้นเบญจมาภรณชางเผือก บุรุษ 1 ราย สตรี - ราย

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบรายชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
และบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร ผูสมควรจะไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ประจําป
2563 จํานวน 283 ราย ตามท่ีเสนอ และใหดําเนินการจัดทําเอกสารเพ่ือเสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ
ประจําป 2563 สงสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.2 แผนและการติดตามผลการดําเนินงานตามแผน
ไมมี
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ระเบียบวาระท่ี 4.3 ขอบังคับ / ระเบียบ / ประกาศ
ระเบียบวาระท่ี 4.3.1 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดอัตราคาตอบแทนท่ี

เกี่ยวของกับการเรียนการสอนในสวนของคณะวิทยาการจัดการ

สรุปเรื่อง
ดวยคณะวิทยาการจัดการประสงคกําหนดอัตราคาตอบแทนท่ีเก่ียวของกับการเรียนการสอน

ในสวนของคณะวิทยาการจัดการ โดยอาศัยอํานาจตามความในขอ 23 ของระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร
วาดวยหลักเกณฑ อัตราจาย เงื่อนไขและวิธีการในการเบิกจายเงินรายไดของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2562

ในการนี้ คณะวิทยาการจัดการจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัย
ศิลปากร เรื่อง กําหนดอัตราคาตอบแทนท่ีเก่ียวของกับการเรียนการสอนในสวนของคณะวิทยาการจัดการ
โดยใหใชบังคับตั้งแตภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2562 เปนตนไป ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากท่ีประชุม
คณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ ครั้งท่ี 16/2562 เม่ือวันท่ี 26 กันยายน 2562 และผานการพิจารณา
จากกองกฎหมายแลว

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง
กําหนดอัตราคาตอบแทนท่ีเก่ียวของกับการเรียนการสอนในสวนของคณะวิทยาการจัดการ โดยใหกองกฎหมาย
ปรับแกไขถอยคําในสวนท่ีเก่ียวของกับอํานาจกฎหมายใหเปนไปตาม (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวย
หลักเกณฑ อัตราจาย เงื่อนไข และวิธีการในการเบิกจายเงินรายไดของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. .... และให
นําเสนออธิการบดลีงนามประกาศใชตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.3.2 (ราง) ประกาศคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
เรื่อง จํานวน คุณสมบัติ ลักษณะตองหาม หลักเกณฑ วิธีการไดมา วาระและ
การพนจากตําแหนงของผูดํารงตําแหนงหัวหนาสาขาวิชาและรองหัวหนา
สาขาวิชา พ.ศ. 2562
คณบดีคณะวิทยาการจัดการขอถอนเรื่อง

ระเบียบวาระท่ี 4.3.3 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง อัตราคาธรรมเนียมการพัฒนา
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต

สรุปเรื่อง
ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 16/2562 เม่ือวันอังคารท่ี

27 สิงหาคม 2562 ไดเห็นชอบใหยกเวนคาธรรมเนียมการพัฒนาภาษาอังกฤษของนักศึกษาท่ีลาพักการศึกษา
รายดังกลาว ในอัตราภาคการศึกษาละ 500 บาท จํานวน 2 ภาคการศึกษา รวมเปนเงินจํานวนท้ังสิ้น 1,000
บาท ท้ังนี้ ท่ีประชุมมอบหมายใหผูชวยอธิการบดีฝายการจัดการศึกษาท่ัวไปพิจารณาเก่ียวกับการยกเวนการ
เก็บคาธรรมเนียมการพัฒนาภาษาอังกฤษของนักศึกษาในกรณีอ่ืนท่ีนอกเหนือจากท่ีกําหนดไวในประกาศ
มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง อัตราคาธรรมเนียมการพัฒนาภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
ฉบับลงวันท่ี 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เพ่ือจะไดปรับแกไขประกาศดังกลาวตอไป นั้น
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ในการนี้ ศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษาท่ัวไปและพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษจึงเสนอ
ท่ีประชุมพิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง อัตราคาธรรมเนียมการพัฒนาภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต โดยใหใชบังคับกับนักศึกษาท่ีเขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2562 เปนตนไป
ซึ่งผานการพิจารณาจากกองกฎหมายแลว

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง
อัตราคาธรรมเนียมการพัฒนาภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต โดยมอบหมายใหกองกฎหมาย
เพ่ิมเติมขอความใน (ราง) ประกาศดังกลาว ในสวนของบทเฉพาะกาล ขอ 5 เก่ียวกับการยกเวนการเรียกเก็บ
คาธรรมเนียมการศึกษาใหครอบคลุมกรณีนักศึกษาลาพักการศึกษา และกรณีนักศึกษามีผลการทดสอบความรู
ความสามารถทางภาษาอังกฤษผานตามเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด กอนนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใช
ตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.3.4 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง  เกณฑการเทียบคะแนนผลการ
ทดสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันทดสอบภาษาท่ีมีมาตรฐานเทียบเคียงเกณฑ
มาตรฐานของ The Common European Framework of Reference
for Languages (CEFR) ท่ีมหาวิทยาลัยศิลปากรยอมรับ

สรุปเรื่อง
ดวยศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษาท่ัวไปและพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษประสงคปรับปรุง

เกณฑการเทียบคะแนนผลการทดสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันทดสอบภาษาท่ีมีมาตรฐานเทียบเคียงเกณฑ
มาตรฐานของ The Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) ท่ีมหาวิทยาลัย
ศิลปากรยอมรับ เพ่ือใหคณะวิชาหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของใชเปนเกณฑการเทียบคะแนนผลการทดสอบ
ภาษาอังกฤษเพ่ือเขาศึกษา เพ่ือสําเร็จการศึกษา หรือเพ่ือวัตถุประสงคอ่ืนของมหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือใหการ
ดําเนินงานตามระบบและกลไกเพ่ือสงเสริมการเรียนรูและทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร
เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ ประกอบกับประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ระบบและกลไก
เพ่ือสงเสริมการเรียนรูและทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ลงวันท่ี 29 สิงหาคม พ.ศ.
2561 ไดกําหนดใหนักศึกษาสามารถใชคะแนนสอบ อาทิ TOEFL iBT, IELTS, TOEIC ทดแทนผลการทดสอบวัด
สมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษไดตามเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด นั้น

ในการนี้ ศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษาท่ัวไปและพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษจึงเสนอท่ีประชุม
พิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง  เกณฑการเทียบคะแนนผลการทดสอบภาษาอังกฤษจาก
สถาบันทดสอบภาษาท่ีมีมาตรฐานเทียบเคียงเกณฑมาตรฐานของ The Common European Framework of
Reference for Languages (CEFR) ท่ีมหาวิทยาลัยศิลปากรยอมรับ โดยใหใชบังคับกับนักศึกษาระดับปริญญา
บัณฑิตท่ีเขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2561 และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2562
เปนตนไป ซึ่งผานการพิจารณาจากกองกฎหมายแลว

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา
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มติ ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง
เกณฑการเทียบคะแนนผลการทดสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันทดสอบภาษาท่ีมีมาตรฐานเทียบเคียงเกณฑ
มาตรฐานของ The Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) ท่ีมหาวิทยาลัย
ศิลปากรยอมรับ และใหนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป

ท้ังนี้ กรณีการเทียบคะแนนผลการทดสอบภาษาอังกฤษของนักศึกษาพิเศษจาก Lucerne
University of Applied Sciences and Arts - Institute of Management and Regional Economics (IBR)
สมาพันธรัฐสวิส ขอใหคณะวิทยาการจัดการเสนอเรื่องไปยังคณะกรรมการพัฒนามาตรฐานภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยศิลปากร พิจารณาเปนกรณีพิเศษ

ระเบียบวาระท่ี 4.3.5 (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑ อัตราจาย เง่ือนไข
และวิธีการในการเบิกจายเงินรายไดของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ....

สรุปเรื่อง
ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 16/2562 เม่ือวันอังคารท่ี

27 สิงหาคม 2562 ไดใหความเห็นชอบในหลักการของ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑ
อัตราจาย เงื่อนไขและวิธีการในการเบิกจายเงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. .... ท้ังนี้
มหาวิทยาลัยจะปรับแกไขวิธีการเบิกจายคาตอบแทนการสอนในขอ 18 ใหมอีกครั้ง โดยจะระบุคณะวิชาตาม
วิธีการเบิกจายคาตอบแทนการสอนอยางชัดเจน หากคณะวิชาประสงคแกไข/เพ่ิมเติมขอมูล ขอใหสงไปยังกอง
กฎหมายเพ่ือปรับแกไขใน (ราง) ระเบียบดังกลาว และนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใชใหแลวเสร็จกอน
เปดภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2562 ตอไป นั้น

ในการนี้ มหาวิทยาลัยประสงคปรับปรุงหลักเกณฑ อัตราจาย เงื่อนไขและวิธีการในการเบิก
จายเงินรายไดของมหาวิทยาลัยศิลปากร กองกฎหมายจึงไดจัดทํา (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวย
หลักเกณฑ อัตราจาย เงื่อนไขและวิธีการในการเบิกจายเงินรายไดของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. .... เพ่ือใหมี
ความชัดเจนยิ่งข้ึนในประเด็น ดังนี้

1. การจายคาตอบแทนการสอน
2. คาใชจายในการดําเนินการดานหลักสูตร
3. คาใชจายในการดําเนินการดานการประเมินคุณภาพการศึกษา
4. คาใชจายในการสอบคัดเลือกเขาศึกษา
5. การจายคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
6. คาสาธารณูปโภค
7. การจําแนกตําแหนงตางๆ ของผูมีสิทธิเบิกคาใชจายเพ่ิมเติม
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวย
หลักเกณฑ อัตราจาย เงื่อนไขและวิธีการในการเบิกจายเงินรายไดของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. .... โดยให
ปรับแกขอความใน (ราง) ระเบียบดังกลาว ดังนี้
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1. หนาท่ี 5 ขอ 19
- (1) วรรคสอง แกไขเปน “คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและ

คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร ใหเบิกจายคาตอบแทนการสอนแกผูท่ีมีภาระงานสอนในระดับปริญญา
ตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ในหลักสูตรปกติหรือหลักสูตรโครงการพิเศษอยางใดอยางหนึ่งหรือรวมกันเกิน 150
หนวยชั่วโมง ตอภาคการศึกษา”

- (2) เพ่ิมเติมขอความ “คณะดุริยางคศาสตรใหเบิกจายคาตอบแทนการสอนแกผูท่ีมีภาระ
งานสอนในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาอยางใดอยางหนึ่งหรือรวมกันเกิน 150 หนวยชั่วโมง
ตอภาคการศึกษา

2. หนาท่ี 7 ขอ 25 วรรคสอง จาก “...คณะอนุกรรมการรางหลักสูตรตามขอ 23 (1)...” เปน “...
คณะอนุกรรมการรางหลักสูตรตามขอ 24 (1)...”

3. ตารางอัตราแนบทายระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑ อัตราจาย เงื่อนไขและ
วิธีการในการเบิกจายเงินรายไดของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2562

- ขอ 1 ในชองตารางตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย/ผูดํารงตําแหนงอ่ืน
กลุม 1 จาก “ผูชวยศาสตราจารย” เปน “ผูชวยศาสตราจารยลงมา”
กลุม 2 จาก “ตําแหนงระดับเชี่ยวชาญข้ึนไป” เปน “ตําแหนงระดับเชี่ยวชาญ”

- ขอ 2.1 ในชองตารางตําแหนง
จาก “พนักงานมหาวิทยาลัย กลุม 2 และกลุม 3 รวมท้ังผูดํารงตําแหนงอ่ืนในกลุม 3”

เปน “พนักงานมหาวิทยาลัย กลุม 2 และกลุม 3”
กอนนําเสนออธิการบดลีงนามประกาศใชตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.4 โครงสรางสวนงานและหนวยงานภายใน
ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 4.5 การบริหารการเงินและทรัพยสิน
ระเบียบวาระท่ี 4.5.1 คาลิขสิทธิ์ซอฟตแวรโครงการ Campus Agreement และระบบรักษา

ความปลอดภัยของเครื่องลูกขายสําหรับใหบริการนักศึกษา (Antivirus)

สรุปเรื่อง
ตามท่ีมหาวิทยาลัยไดมอบหมายใหสํานักดิจิทัลเทคโนโลยีดําเนินโครงการ Campus

Agreement และการจัดซื้อซอฟตแวรระบบรักษาความปลอดภัยของเครื่องลูกขายสําหรับใหบริการนักศึกษา
(Antivirus) โดยมีกําหนดระยะเวลา 1 ป นั้น

เนื่องจากใกลสิ้นสุดระยะเวลาการอนุญาตใชซอฟตแวรในโครงการดังกลาว สํานักดิจิทัล
เทคโนโลยีจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาคาลิขสิทธิ์ซอฟตแวร โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. โครงการ Campus Agreement (1 year) ของบริษัท Microsoft โดยบริษัท เอสวีโอเอ
จํากัด (มหาชน) ไดเสนอราคา จํานวนเงิน 951,016.00 บาท (เกาแสนหาหม่ืนหนึ่งพันสิบหกบาทถวน) โดย
สํานักดิจิทัลเทคโนโลยีไดสรุปจํานวนเงินคาซอฟตแวรจําแนกตามหนวยงาน ซึ่งคิดจํานวนผูใชคอมพิวเตอร
20% คาใชจายคิดในอัตรา 2,200 บาท/คน ดังนี้
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1.1 สํานักดิจิทัลเทคโนโลยีสนับสนุนจํานวนเงินคาลิขสิทธิ์ซอฟตแวร 50% ของทุก
หนวยงาน และสํานักดิจิทัลเทคโนโลยีจายคาลิขสิทธิ์ซอฟตแวรของหนวยงาน รวมเปนเงิน 488,455 บาท
(สี่แสนแปดหม่ืนแปดพันสี่รอยหาสิบหาบาทถวน)

1.2 หนวยงานมีคาใชจายคาลิขสิทธิ์ซอฟตแวร 50% รวมทุกหนวยงานเปนเงิน 462,561
บาท (สี่แสนหกหม่ืนสองพันหารอยหกสิบเอ็ดบาทถวน)

2. ระบบรักษาความปลอดภัยของเครื่องลูกขายสําหรับใหบริการนักศึกษา (Antivirus) โดยให
คณะวิชา/หนวยงานสนับสนุนคาใชจาย โดยจําแนกตามหนวยงานซึ่งคิดจํานวนผูใชคอมพิวเตอร 20% โดย
บริษัท แอมโปไมโครซิส จํากัด ไดเสนอราคา จํานวนเงิน 604,817.50 บาท (หกแสนสี่พันแปดรอยสิบเจ็ดบาท
หาสิบสตางค) โดยสํานักดิจิทัลเทคโนโลยีไดสรุปจํานวนเงินคาซอฟตแวรจําแนกตามหนวยงาน ซึ่งคิดจํานวน
ผูใชคอมพิวเตอร 20% คาใชจายคิดในอัตรา 1,399.133 บาท/คน ดังนี้

2.1 สํานักดิจิทัลเทคโนโลยีสนับสนุนจํานวนเงินคาลิขสิทธิ์ซอฟตแวร 50% ของทุก
หนวยงาน และสํานักดิจิทัลเทคโนโลยีจายคาลิขสิทธิ์ซอฟตแวรของหนวยงาน รวมเปนเงิน 310,642.65 บาท
(สามแสนหนึ่งหม่ืนหกรอยสี่สิบสองบาทหกสิบหาสตางค)

2.2 หนวยงานมีคาใชจายคาลิขสิทธิ์ซอฟตแวร  50% รวมทุกหนวยงานเปนเงิน
294,174.85 บาท (สองแสนเกาหม่ืนสี่พันหนึ่งรอยเจ็ดสิบสี่บาทแปดสิบหาสตางค)

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว มีมตใิหความเห็นชอบตามท่ีสํานักดิจิทัลเทคโนโลยีเสนอ ดังนี้
1. คาลิขสิทธิ์ซอฟตแวรโครงการ Campus Agreement ของบริษัท เอสวีโอเอ จํากัด

(มหาชน) จํานวนเงิน 951,016.00 บาท (เกาแสนหาหม่ืนหนึ่งพันสิบหกบาทถวน)
2. คาลิขสิทธิ์ซอฟตแวรระบบรักษาความปลอดภัยของเครื่องลูกขายสําหรับใหบริการ

นักศึกษา (Antivirus) ของบริษัท แอมโปไมโครซิส จํากัด จํานวนเงิน 604,817.50 บาท (หกแสนสี่พันแปดรอย
สิบเจ็ดบาทหาสิบสตางค)

ระเบียบวาระท่ี 4.5.2 คณะเภสัชศาสตรขอแยกระบบงบประมาณ การเงิน การบัญชี และการพัสดุ
ของศูนยภูมิปญญาทางเภสัชศาสตร “ประโชติ เปลงวิทยา” ศูนยเครือขาย
เภสัชสนเทศ “ประชานาถ” และศูนยบริการสุขภาพคณะเภสัชศาสตร ออก
จากระบบของมหาวิทยาลัย

สรุปเรื่อง
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการบริหารงานศูนยหรือหนวยงานภายในท่ีเรียกชื่อ

อยางอ่ืนซึ่งจัดตั้งข้ึนตามภารกิจเฉพาะหรือตามยุทธศาสตรของคณะ พ.ศ. 2562 กําหนดใหคณะท่ีมีศูนยซึ่งจัด
ตั้งอยูกอนวันท่ีระเบียบนี้ใชบังคับตามขอ 39 ไดแก ศูนยภูมิปญญาทางเภสัชศาสตร “ประโชติ เปลงวิทยา”
ศูนยเครือขายเภสัชสนเทศ “ประชานาถ” และศูนยบริการสุขภาพคณะเภสัชศาสตร กําหนดระบบงบประมาณ
การเงิน การบัญชีของศูนย และใหโอนบรรดากิจการ ทรัพยสิน สิทธิ หนี้ ภาระผูกพัน งบประมาณ และรายได
ของศูนยมาเปนของศูนยตามระเบียบนี้ ใหแลวเสร็จภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 นั้น

ในการนี้ เพ่ือใหการดําเนินงานสอดคลองกับภารกิจท่ีไดรับมอบหมาย มีความสะดวกคลองตัว
และเปนไปตามขอ 17 ของระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการบริหารงานศูนยหรือหนวยงานภายในท่ี
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เรียกชื่ออยางอ่ืนซึ่งจัดตั้งข้ึนตามภารกิจเฉพาะหรือตามยุทธศาสตรของคณะ พ.ศ. 2562 คณะเภสัชศาสตรจึง
เสนอท่ีประชุมพิจารณาการแยกระบบงบประมาณ การเงิน การบัญชี และการพัสดุออกจากระบบของ
มหาวิทยาลัย จํานวน 3 ศูนย ซึ่งผานความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะเภสัชศาสตร ครั้งท่ี
17/2562 เม่ือวันท่ี 27 กันยายน 2562 ดังนี้

1. ศูนยภูมิปญญาทางเภสัชศาสตร “ประโชติ เปลงวิทยา”
2. ศูนยเครือขายเภสัชสนเทศ “ประชานาถ”
3. ศูนยบริการสุขภาพคณะเภสัชศาสตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหคณะเภสัชศาสตรแยกระบบงบประมาณ การเงิน
การบัญชี และการพัสดุของศูนยภูมิปญญาทางเภสัชศาสตร “ประโชติ เปลงวิทยา” ศูนยเครือขายเภสัชสนเทศ
“ประชานาถ” และศูนยบริการสุขภาพคณะเภสัชศาสตร ออกจากระบบของมหาวิทยาลัย และใหจัดทําเปน
ประกาศของมหาวิทยาลัยตอไป

ท้ังนี้ ขอใหท้ัง 3 ศูนยดังกลาวของคณะเภสัชศาสตรจัดทํางบการเงิน และบัญชีรายรับและ
รายจายของศูนยสงสํานักงานตรวจสอบภายในหรือผูสอบบัญชีรับอนุญาตซึ่งไดรับความเห็นชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือทําการตรวจสอบบัญชีของศูนยภายใน 45 วัน นับแต
วันสิ้นปงบประมาณ พรอมท้ังนําสงเงินรายไดท่ีเหลือใหหนวยงานตนสังกัดดวย

ระเบียบวาระท่ี 4.5.3 สํานักงานบริการวิชาการขอแยกระบบงบประมาณ การเงิน และการบัญชี
ออกจากระบบของมหาวิทยาลัย

สรุปเรื่อง
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการบริหารงานศูนยหรือหนวยงานภายในท่ีเรียกชื่อ

อยางอ่ืนซึ่งจัดตั้งข้ึนตามภารกิจเฉพาะหรือตามยุทธศาสตรของสํานักงานอธิการบดี พ.ศ. 2562 ไดมีการ
ปรับเปลี่ยนสถานะของสํานักงานบริการวิชาการใหเปนศูนยท่ีมีหนาท่ีภารกิจเฉพาะหรือตามยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัย โดยมีหนาท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการจัดหารายไดและผลประโยชนใหแกมหาวิทยาลัยโดยการ
ใหบริการทางวิชาการแกสังคมในเชิงธุรกิจเปนหลัก ทําหนาท่ีดานการติดตอเจรจาเชิงธุรกิจ การจัดการเก่ียวกับ
เงื่อนไขของสัญญาและขอตกลงในการรับทําโครงการ การบริหารโครงการ การดูแลผลประโยชนท่ีมหาวิทยาลัย
พึงไดจากการดําเนินงานโครงการบริการทางวิชาการในรูปแบบตางๆ เชน การจัดฝกอบรม การจัด
ประชุมสัมมนา หรือการประชุมเชิงปฏิบัติการ การวิจัย การคนควา การศึกษา สํารวจ วางแผนท่ีไดรับเงิน
สนับสนุนจากแหลงทุนภายนอก เปนตน รวมท้ังใหบริการในฐานะท่ีปรึกษาท่ีมีการข้ึนทะเบียนกับศูนยขอมูล
ท่ีปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง นั้น

ในการนี้ เพ่ือใหการดําเนินงานของสํานักงานบริการวิชาการสอดคลองกับภารกิจท่ีไดรับ
มอบหมาย มีความสะดวกคลองตัว และเปนไปตามขอ 25 ของระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการ
บริหารงานศูนยหรือหนวยงานภายในท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนซึ่งจัดตั้งข้ึนตามภารกิจเฉพาะหรือตามยุทธศาสตรของ
สํานักงานอธิการบดี พ.ศ. 2562 สํานักงานบริการวิชาการจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาการขอแยกระบบ
งบประมาณ การเงิน และการบัญชี ออกจากระบบของมหาวิทยาลัย โดยสํานักงานบริการวิชาการจะจัดสง
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รายงานการเงินท่ีทําการปดงวดบัญชีในแตละเดือนใหมหาวิทยาลัยภายในวันท่ี 5 ของเดือนถัดไป เพ่ือ
ประกอบการจัดทํางบการเงินภายใตระบบบริหารทรัพยากรองคกรของมหาวิทยาลัยตอไป

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหสํานักงานบริการวิชาการแยกระบบงบประมาณ
การเงิน และการบัญชี ออกจากระบบของมหาวิทยาลัย และใหจัดทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัยตอไป

ท้ังนี้ ขอใหสํานักงานบริการวิชาการจัดทํางบการเงิน และบัญชีรายรับและรายจายสงสํานักงาน
ตรวจสอบภายในหรือผูสอบบัญชีรับอนุญาตซึ่งไดรับความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบประจํา
มหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือทําการตรวจสอบบัญชีภายใน 45 วัน นับแตวันสิ้นปงบประมาณ พรอมท้ังนําสงเงิน
รายไดท่ีเหลือใหหนวยงานตนสังกัดดวย

ระเบียบวาระท่ี 4.6 เรื่องอ่ืนๆ ตามท่ีอธิการบดีปรึกษา
ระเบียบวาระท่ี 4.6.1 (ราง) บันทึกความเขาใจการตออายุความรวมมือทางวิชาการระหวาง

มหาวิทยาลัยศิลปากรกับ Indian Council for Cultural Relations
(ICCR) สาธารณรัฐอินเดีย

สรุปเรื่อง
ดวยคณะโบราณคดีประสงคตออายุขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับ Indian Council

for Cultural Relations (ICCR) สาธารณรัฐอินเดีย โดยเปนขอตกลงระดับมหาวิทยาลัย ระดับของผูลงนาม
ของมหาวิทยาลัยศิลปากร คือ อธิการบดี และระดับของผูลงนามของ Indian Council for Cultural
Relations (ICCR) สาธารณรัฐอินเดีย คือ เอกอัครราชทูต วิสามัญผูมีอํานาจเต็ม และตัวแทนถาวรแหง
สหประชาชาติ ขอตกลงมีระยะเวลา 6 ป นับตั้งแตวันท่ี 20 มิถุนายน 2562 เปนตนไป ซึ่งไดผานความเห็นชอบ
จากท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะโบราณคดี ครั้งท่ี 15/2562 เม่ือวันท่ี 26 กันยายน 2562 โดยคณะ
โบราณคดไีดเสนอเอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณา ดังนี้

1. แบบเสนอการทําขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับสถาบันตางประเทศ
2. (ราง) ขอตกลงฉบับภาษาอังกฤษ และฉบับแปลเปนภาษาไทย โดยมีผูรับรองการแปล
3. ประวัติของ Indian Council for Cultural Relations (ICCR) สาธารณรัฐอินเดีย
4. รายงานกิจกรรมท่ีไดดําเนินการรวมกัน
5. แผนการดําเนินงาน
ท้ังนี้ เนื่องจากขอตกลงดังกลาวเปนขอตกลงความรวมมือกับสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศ

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

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา
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มติ ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) บันทึกความเขาใจการตออายุความ
รวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ Indian Council for Cultural Relations (ICCR)
สาธารณรัฐอินเดีย และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.6.2 การกําหนดวันหยุดราชการเปนกรณีพิเศษในเขตกรุงเทพมหานคร
และนนทบุรี เนื่องในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งท่ี 35
และการประชุมสุดยอดท่ีเกี่ยวของ

สรุปเรื่อง
ตามมติท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 15 ตุลาคม 2562 ไดมีมติอนุมัติใหวันจันทรท่ี 4 และ

วันอังคารท่ี 5 พฤศจิกายน 2562 เปนวันหยุดราชการเปนกรณีพิเศษ ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและจังหวัด
นนทบุรี เนื่องในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งท่ี 35 และการประชุมสุดยอดท่ีเก่ียวของ เพ่ือบรรเทาปญหา
ดานการจราจรและเพ่ืออํานวยความสะดวกในการเดินทางของผูเขารวมการประชุม รวมท้ังเพ่ือใหการอารักขา
และการรักษาความปลอดภัยผูนําตางประเทศเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ ในสวนของ
รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และภาคเอกชน ใหรัฐวิสาหกิจแตละแหง ธนาคารแหงประเทศไทย และกระทรวง
แรงงาน พิจารณาความเหมาะสมของการกําหนดเปนวันหยุดใหสอดคลองกับขอกฎหมายท่ีเก่ียวของในแตละ
กรณีไป นอกจากนี้ ในกรณีหนวยงานใดท่ีมีภารกิจใหบริการประชาชนหรือมีความจําเปนหรือราชการสําคัญใน
วันหยุดดังกลาวโดยไดกําหนดหรือนัดหมายไวกอนแลว ซึ่งหากยกเลิกหรือเลื่อนไปจะเกิดความเสียหาย หรือ
กระทบตอการใหบริการประชาชน ใหหัวหนาหนวยงานนั้นพิจารณาดําเนินการตามท่ีเห็นสมควร โดยมิใหเกิด
ความเสียหายแกทางราชการและการใหบริการประชาชน นั้น

เนื่องจากมหาวิทยาลัยศิลปากรมีการจัดการเรียนการสอนและการบริหารงานพ้ืนท่ีวังทาพระ
เขตพระนคร พ้ืนท่ีเขตตลิ่งชัน พ้ืนท่ีเขตบางรัก กรุงเทพมหานคร และพ้ืนท่ี City campus เมืองทองธานี
จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเปนพ้ืนท่ีท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนดวันหยุดราชการเปนกรณีพิเศษในวันจันทรท่ี 4 และวัน
อังคารท่ี 5 พฤศจิกายน 2562 มหาวิทยาลัยจึงประสงคขอหารือเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนและการ
บริหารงานของมหาวิทยาลัยศิลปากรในพ้ืนท่ีจังหวัดนครปฐม และจังหวัดเพชรบุรี ในวันดังกลาว

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหจัดการเรียนการสอนและการบริหารงานทุกพ้ืนท่ีของ
มหาวิทยาลัยตามปกติในวันจันทรท่ี 4 และวันอังคารท่ี 5 พฤศจิกายน 2562 โดยยกเวนพ้ืนท่ี City campus
เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เนื่องจากไดรับผลกระทบจากการปดเสนทางการจราจร และมอบหมายใหกองกลาง
จัดทําเปนประกาศตอไป

อนึ่ง สําหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยท่ีไดรับผลกระทบดังกลาวสามารถทําเรื่องขออนุญาต
หยุดงานไดโดยไมถือเปนวันลา
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ระเบียบวาระท่ี 4.6.3 (ราง) บันทึกความเขาใจระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ Lucerne
University of Applied Sciences and Arts - Institute of
Management and Regional Economics (IBR) สมาพันธรัฐสวิส

สรุปเรื่อง
ดวยคณะวิทยาการจัดการประสงคตออายุขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับ Lucerne

University of Applied Sciences and Arts - Institute of Management and Regional Economics
(IBR) สมาพันธรัฐสวิส โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมความกาวหนาทางดานการศึกษาและการวิจัย ขอตกลง
ดังกลาวเปนขอตกลงระดับมหาวิทยาลัย ระดับของผูลงนามของมหาวิทยาลัยศิลปากร คือ อธิการบดี
และระดับของผูลงนามของ IBR คือ รองผูอํานวยการ ขอตกลงมีระยะเวลา 5 ป นับตั้งแตวันลงนาม ซึ่งไดผาน
ความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ ครั้งท่ี 17/2562 เม่ือวันท่ี 10 ตุลาคม
2562 โดยคณะวิทยาการจัดการไดเสนอเอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณา ดังนี้

1. แบบเสนอการทําขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับสถาบันตางประเทศ
2. (ราง) MOU ฉบับภาษาอังกฤษ และฉบับแปลเปนภาษาไทย โดยมีผูรับรองการแปล
3. ประวัติของ Lucerne University of Applied Sciences and Arts - Institute of

Management and Regional Economics (IBR) สมาพันธรัฐสวิส
4. รายงานกิจกรรมท่ีไดดําเนินการรวมกัน
5. แผนการดําเนินงาน
ท้ังนี้ เนื่องจากขอตกลงดังกลาวเปนขอตกลงความรวมมือกับสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศ

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

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) บันทึกความเขาใจระหวางมหาวิทยาลัย
ศิลปากรกับ Lucerne University of Applied Sciences and Arts - Institute of Management and
Regional Economics (IBR) สมาพันธรัฐสวิส และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป

อนึ่ง หากคณะวิชา/หนวยงานใดประสงคจัดทําใบเสร็จรับเงินและใบรายงานผลการศึกษา
(Transcript) ฉบับภาษาอังกฤษ และฉบับภาษาจีน ขอใหแจงไปยังผูชวยอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ
โดยผูชวยอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธจะประสานงานกับรองอธิการบดีฝายคลังเพ่ือใหความชวยเหลือในการ
จัดทําตอไป
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ระเบียบวาระท่ี 4.6.4 สรุปสถิติ SU-TCAS63 ประจําปการศึกษา 2563

สรุปเรื่อง
ตามท่ีมหาวิทยาลัยไดดําเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย

ศิลปากร ระดับปริญญาบัณฑิต (SU-TCAS) ประจําปการศึกษา 2563 นั้น
ในการนี้ กองบริหารงานวิชาการไดจัดทําสรุปสถิติจํานวนนักศึกษา SU-TCAS ของ

มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 2563 สํารวจขอมูล ณ วันท่ี 15 ตุลาคม 2562 โดยจําแนกตามคณะ
วิชาและสาขาวิชาของหลักสูตร

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว มีมตใิหความเห็นชอบสรุปสถิติ SU-TCAS63 ประจําปการศึกษา 2563
ตามท่ีกองบริหารงานวิชาการเสนอ

เลิกประชุมเวลา 11.50 น.

(นางสาวกันยพินันท  สิริปญญาธร)
ผูจดรายงานการประชุม

(นางสาวสิริวัลลิ์  พฤกษาอุดมชัย)
ผูจดรายงานการประชุม

(นางสาวเอมอร  ชีราวุฒธิพันธ)
ผูจดรายงานการประชุม

รายงานการประชุมฉบับนี้
ไดรับรองโดยไมมีการแกไข


