
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร
คร้ังที่ 24/2562

วันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2562
ณ  หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ  สํานักงานอธิการบดี  ตลิ่งชัน

…………….………………..

ผูมาประชุม
1. ผศ.ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดี ประธานกรรมการ
2. รศ.ดร.นันทนิตย วานิชาชีวะ รองอธิการบดีฝายวิจัย กรรมการ
3. อ.ดร.ประไพพิมพ สุธีวสินนนท รองอธิการบดีฝายคลัง กรรมการ
4. อ.ปญจพล เหลาพูนพัฒน รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา กรรมการ
5. อ.อํามฤทธิ์ ชูสุวรรณ รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม กรรมการ
6. ผศ.ดร.นนท คุณคํ้าชู คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร กรรมการ
7. ผศ.ชวลิต ขาวเขียว คณบดีคณะโบราณคดี กรรมการ
8. อ.ดร.ธนาทร เจียรกุล คณบดีคณะมัณฑนศิลป 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. อ.ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท ผูอํานวยการหอศิลป กรรมการ
13. อ.ดร.คุณัตว พิธพรชัยกุล ประธานสภาคณาจารยและพนักงาน 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. ผศ.จอมภัค คลังระหัด รองอธิการบดี เพชรบุรี กรรมการ
3. อ.ดร.วิชิต อ่ิมอารมย รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา กรรมการ
4. รศ.ดร.จุไรรัตน นันทานิช คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ
5. ศ.ญาณวิทย กุญแจทอง คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ กรรมการ
6. ผศ.ดร.สุมาลี ลิ้มประเสริฐ คณบดีคณะอักษรศาสตร กรรมการ
7. ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธุ คณบดีคณะศึกษาศาสตร กรรมการ
8. ผศ.ดร.นรงค ฉิมพาลี คณบดีคณะวิทยาศาสตร กรรมการ
9. ผศ.ดร.สุรสิทธิ์ ลอจิตรอํานวย รองคณบดีฝายบริหาร รักษาการแทน กรรมการ

คณบดีคณะเภสัชศาสตร
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.ฉัตรชัย เผาทองจีน ผูอํานวยการสํานักดิจิทัลเทคโนโลยี กรรมการ
14. ผศ.ดร.ดิเรกฤทธิ์ บัวเวช ผูแทนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ กรรมการ
15. อ.บุญเพชร พ่ึงยอย ผูแทนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ กรรมการ
16. นายกฤษดา ไพรวรรณ ผูแทนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน กรรมการ

ผูเขารวมประชุม
1. รศ.ดร.ธีระวัฒน จันทึก ผูชวยอธิการบดีฝายวางแผนงบประมาณและยุทธศาสตร
2. ผศ.ดร.นพดล ชุมชอบ ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ
3. ผศ.ปองพล ยาศรี ผูชวยอธิการบดีฝายวางแผนกายภาพ
4. ผศ.ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ราชรักษ ผูชวยอธิการบดีฝายสื่อสารองคกร
5. ผศ.พีระพัฒน สําราญ ผูรักษาการแทนผูอํานวยการสถาบันศิลปสถาปตยกรรมไทย

เฉลิมพระเกียรติ
6. ผศ.ดร.ศุภกิจ สุทธิเรืองวงศ ผูอํานวยการสํานักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและ

การสรางสรรค
7. รศ.ดร.เอกนฤน บางทาไม ผูอํานวยการศูนยนวัตกรรมการศึกษาแหงมหาวิทยาลัยศิลปากร
8. นางสุมณฑา เสรีวัตตนะ ท่ีปรึกษา (หนวยงานในสํานักงานอธิการบดีดานการเงิน

การคลัง การตรวจสอบภายใน)
9. นายสหรัฐ มณีจันทร ผูอํานวยการกองกฎหมาย

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

ผูเขารวมประชุมผานระบบ VDO-Conference
1. อ.ดร.ปริญญา หรุนโพธิ์ ผูชวยอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ
2. ผศ.ศุภวัฒน วัฒนภิโกวิท ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา วังทาพระ
3. รศ.ดร.สาโรช พูลเทพ ผูชวยอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร
4. อ.ดร.ศรายุทธ แสนมี ผูอํานวยการสํานักงานบริการวิชาการ
5. ผศ.นภนนท หอมสุด ผูอํานวยการสํานักงานจัดการทรัพยสิน มหาวิทยาลัยศิลปากร
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ผูไมมาประชุม
1. ผศ.ดร.เชาวรีย อรรถลังรอง รองอธิการบดีฝายวิชาการ ติดราชการ
2. รศ.ดร.พิทักษ ศิริวงศ รองอธิการบดีฝายพัฒนากิจการเพ่ือสังคม ติดราชการ
3. รศ.ดร.ธนะเศรษฐ งาวหิรัญพัฒน คณบดีคณะเภสัชศาสตร ติดราชการ
4. ผศ.นันทพล จั่นเงิน ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง ติดราชการ

หมายเหตุ
ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.2 การเสนอขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจําป

2563 ศาสตราจารยญาณวิทย กุญแจทอง ไดรับอนุญาตใหออกจากหองประชุม

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
เม่ือกรรมการครบเปนองคประชุมแลว ประธานกลาวเปดประชุมและขอใหท่ีประชุมพิจารณา

เรื่องตางๆ ดังนี้

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระท่ี 1.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร

ครั้งท่ี 23/2562 เม่ือวันอังคารท่ี 3 ธันวาคม 2562

สรุปเรื่อง
ประธานเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ศิลปากร ครั้งท่ี 23/2562 เม่ือวันอังคารท่ี 3 ธันวาคม 2562

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องแจงเพื่อทราบ
ระเบียบวาระท่ี 2.1 เรื่องท่ีประธานแจงใหทราบ

สรุปเรื่อง
ประธานไดแจงใหท่ีประชุมทราบ จํานวน 2 เรื่อง ดังนี้
1. เนื่องดวยใกลเทศกาลปใหม จึงขอความรวมมือใหผูบริหารทุกวิทยาเขตกําชับเจาหนาท่ี

รักษาความปลอดภัยใหดูแลความเรียบรอยภายในวิทยาเขตชวงวันหยุดตอเนื่องดังกลาว
2. อธิการบดีไดเปนประธานในพิธีเปดนิทรรศการ “ชุมชน คน วัด มัสยิด” เม่ือวันท่ี 16

ธันวาคม 2562 เวลา 16.00 น. ณ ศูนยการคาไอคอนสยาม โดยนิทรรศการดังกลาวไดเลาเรื่องราวของชุมชน
เกาบริเวณโดยรอบไอคอนสยาม ท่ีถูกถายทอดในรูปแบบแผนท่ีวัฒนธรรม ซึ่งเปนการดําเนินงานรวมกันของ
นักศึกษาคณะสถาปตยกรรมศาสตรและคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ในโครงการไอคอนสยาม
เด็กทุนปนยาน โดยกําหนดจัดนิทรรศการระหวางวันท่ี 16-22 ธันวาคม 2562 จึงขอเชิญผูสนใจเขารวมชม
นิทรรศการดังกลาว
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จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระท่ี 2.2 การจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

สรุปเรื่อง
ตามท่ีมหาวิทยาลัยศิลปากรไดเสนอคําของบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.

2563 ตามหลักเกณฑการปรับปรุงคําขอตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยเสนอแบบ
สรุปคํางบประมาณรายจายประจําปตอสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม เม่ือวันท่ี 5 สิงหาคม 2562 จํานวนท้ังสิ้น 2,880.1956 ลานบาท ซึ่งคณะรัฐมนตรีไดใหความ
เห็นชอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยเบื้องตน เม่ือวันท่ี 3 กันยายน
2562 จํานวน 1,904.7053 ลานบาท ซึ่งเพ่ิมข้ึนจากปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ท่ีไดรับจัดสรรงบประมาณ
1,803.7801 ลานบาท เปนจํานวน 100.9251 ลานบาท คิดเปนรอยละ 5.59

ท้ังนี้ ท่ีประชุมคณะอนุกรรมาธิการดานการศึกษาและทุนหมุนเวียนดานการศึกษาพิจารณา
รางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ เม่ือวันท่ี 3 ธันวาคม 2562 และท่ีประชุม
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
เม่ือวันพุธท่ี 4 ธันวาคม 2562 ไดใหความเห็นชอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของมหาวิทยาลัย จํานวน 1,904.7053 ลานบาท นั้น

ในการนี้ กองแผนงานจึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยจําแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจาย ดังนี้

หนวย : ลานบาท

แผนงานผลผลิต/โครงการ งบบุคลากร
งบเงินอุดหนุน

รวมงบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน อุดหนุน
1. แผนงาน :  บุคลากร
ภาครัฐ

139.9117 1,279.9564 - - - 1,419.8681

2. แผนงาน :  พ้ืนฐานดาน
การพัฒนาและเสริมสราง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย

- - 107.4415 369.0971 - 476.5386

ผลผลติที่ 1 : ผูสาํเร็จ
การศึกษาดานสังคมศาสตร

- - 95.4090 313.6276 - 409.0366

ผลผลติที่ 2 : ผูสาํเร็จ
การศึกษาดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

- - 10.6761 52.8535 - 63.5296

ผลผลติที่ 3 : ผูสาํเร็จ
การศึกษาดานวิทยาศาสตร
สุขภาพ

- - 1.3564 2.6160 - 3.9724
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แผนงานผลผลิต/โครงการ งบบุคลากร
งบเงินอุดหนุน

รวมงบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน อุดหนุน
3. แผนงาน :  ยุทธศาสตร
สรางความเสมอภาคทาง
การศึกษา

- - - - 8.2986 8.2986

โครงการที่ 1 : โครงการ
สนับสนนุคาใชจายในการ
จัดการศึกษาตั้งแตระดบั
อนุบาลจนจบการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน

- - - - 8.2986 8.2986

รวมทั้งสิ้น 139.9117 1,279.9564 107.4415 369.0971 8.2986 1,904.7053

เม่ือจําแนกงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรในเบื้องตนตามภารกิจพ้ืนฐานและภารกิจยุทธศาสตร
จะมีงบประมาณสําหรับภารกิจพ้ืนฐาน จํานวน 1,896.4067 ลานบาท (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวน
1,770.9168 ลานบาท) ภารกิจตามยุทธศาสตร จํานวน 8.2986 ลานบาท (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวน
29.9433 ลานบาท)

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบวงเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ไดรับ
จัดสรร จํานวน 1,904.7053 ลานบาท และใหคณะวิชา/หนวยงาน เตรียมความพรอมดําเนินการในสวนท่ี
เก่ียวของตอไป

ระเบียบวาระท่ี 2.3 รายงานผลการศึกษาคางสง ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2562  (ครั้งท่ี 1)
ขอมูล ณ วันท่ี 16 ธันวาคม 2562

สรุปเรื่อง
ตามปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2562 ไดกําหนดใหวันศุกรท่ี 29

พฤศจิกายน 2562 เปนวันสุดทายท่ีคณะวิชาสงรายงานผลการศึกษาภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2562
ไปยังกองบริหารงานวิชาการ นั้น

ในการนี้ กองบริหารงานวิชาการไดรายงานผลการศึกษาคางสงภาคการศึกษาตน ปการศึกษา
2562 (ครั้งท่ี 1) ในรายวิชาท่ีคณะวิชารับผิดชอบของระดับปริญญาบัณฑิตและบัณฑิตศึกษา จํานวนท้ังสิ้น 59
รายวิชา ท้ังนี้ ขอมูล ณ วันท่ี 16 ธันวาคม 2562

อนึ่ง ตามขอ 40 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
พ.ศ. 2560 ไดกําหนดใหการวัดผลการศึกษาอาจกระทําไดหลายวิธีในระหวางภาคการศึกษา แตเม่ือสิ้นภาค
การศึกษาจะมีการสอบทุกรายวิชาท่ีไดลงทะเบียนวิชาเรียนไวในภาคการศึกษานั้น รายวิชาใดท่ีไมมีการสอบ
เม่ือสิ้นภาคการศึกษา ใหคณบดีเปนผูประกาศใหนักศึกษาทราบกอนการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้น
ท้ังนี้ ใหคณะวิชารายงานผลการศึกษาใหมหาวิทยาลัยภายใน 14 วัน นับแตวันปดภาคการศึกษา หรือตามท่ีปฏิทิน
การศึกษากําหนด หากพนกําหนดดังกลาวแลว มหาวิทยาลัยยังไมไดรับรายงานผลการศึกษาจะบันทึกสัญลักษณ (X)
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ในรายวิชาดังกลาว และใหคณะท่ีรับผิดชอบรายวิชาดําเนินการใหไดผลการศึกษารายวิชานั้นและสงให
มหาวิทยาลัยโดยเร็วท่ีสุด ท้ังนี้ ใหอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาชี้แจงเหตุผลความจําเปนท่ีไมสามารถรายงานผล
การศึกษาไดทันภายในกําหนดเวลาตอคณะกรรมการประจําคณะและรายงานตอสภาวิชาการดวย ในกรณีท่ีคณะท่ี
รับผิดชอบรายวิชาไดรายงานผลการศึกษาในรายวิชาใดมายังมหาวิทยาลัยแลว และอาจารยผูรับผิดชอบ
รายวิชามีความประสงคจะขอแกไขผลการศึกษารายวิชานั้น ใหอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาจัดทําคําชี้แจง
พรอมแนบสมุดคําตอบหรือหลักฐานการใหคะแนนท้ังกอนแกไขและหลังแกไข นําเสนอคณะกรรมการประจํา
คณะพิจารณาใหความเห็นชอบกอนนําเสนออธิการบดี หรือผูท่ีไดรับมอบหมายพิจารณาอนุมัติ และรายงานให
สภาวิชาการทราบตอไป

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบ และขอใหคณะวิชา/หนวยงานดําเนินการ ดังนี้
1. ใหกองบริหารงานวิชาการตรวจสอบขอมูลรายงานผลการศึกษาคางสงของคณะ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหเปนปจจุบัน
2. ใหคณะวิชารายงานผลการศึกษาใหมหาวิทยาลัยทราบตามกําหนดระยะเวลาเพ่ือใหเปนไป

ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2560
3. ใหคณะวิทยาการจัดการตรวจสอบจํานวนรายวิชาท่ีคางสง พรอมท้ังกําชับอาจารย

ผูรับผิดชอบรายวิชาใหรายงานผลการศึกษาใหเปนไปตามกําหนดระยะเวลา

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน
ระเบียบวาระท่ี 3.1 ขอถอนเรื่องการเขารับการคัดเลือกเขาสูระดับตําแหนงท่ีสูงข้ึน ระดับชํานาญการ

ราย นางสาวพิมพใจ มีตุม

สรุปเรื่อง
ตามท่ี นางสาวพิมพใจ มีตุ ม ตําแหนงนักวิทยาศาสตรปฏิบัติการ สังกัดงานกิจกรรม

พิเศษ สํานักงานคณบดี คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร ไดเสนอขอกําหนดตําแหนงใหสูงข้ึน
ระดับชํานาญการ และท่ีประชุม ก.บ.ม. ครั้งท่ี 23/2562 เม่ือวันท่ี 3 ธันวาคม 2562 มีมติ ใหชี้แจงวา
ผลงานวิจัยท่ีเสนอมาเปนผูดําเนินการหลักหรือเปนผูวิจัยรวมในผลงานวิจัย เนื่องจาก ตามเกณฑกําหนดให
ผลงานวิจัยซึ่งเปนประโยชนกับหนวยงานหรือมหาวิทยาลัยอยางนอย 1 เรื่อง ตองเปนผลงานท่ีผูขอเปนเจาของ
และเปนผูดําเนินการหลัก โดยผูขอจะตองมีสวนรวมไมนอยกวารอยละ 50 และ หากนางสาวพิมพใจ มีตุม
ประสงคจะเสนอคูมือปฏิบัติงานหลักเพ่ือใชในการเสนอขอกําหนดระดับตําแหนงเพ่ิมเติม คูมือปฏิบัติงานหลัก
ท่ีเสนอจะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะและสงมายังมหาวิทยาลัยภายในวันท่ี
13 ธันวาคม 2562 นั้น

คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตรขอถอนเรื่องการเขารับการคัดเลือกเขาสูระดับ
ตําแหนงท่ีสูงข้ึน ระดับชํานาญการ ราย นางสาวพิมพใจ มีตุม

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบ
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระท่ี 4.1 การบริหารงานบุคคล
ระเบียบวาระท่ี 4.1.1 การสอบแขงขัน / คัดเลือก

ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 4.1.2 การขออนุมัติบรรจุบุคคล / การโอนยาย
ไมมี

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. นางสาวอริ ศ า  จิ ร ะ ศิ ริ โ ชติ  วุฒิ วิ ทย าศาสตรมหาบัณฑิต  (ภู มิ ศ าสตร )  จ าก

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ดํารงตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี A-1-1107-057 อัตราเงินเดือน เดือนละ
26,250 บาท สังกัดภาควิชาภูมิศาสตร คณะอักษรศาสตร ตั้งแตวันท่ี 1 พฤษภาคม 2562

2. นางสาวอริสรา บัณฑิตภิรมย วุฒิ Master of Arts สาขาวิชา Ancient Chinese
Literature จาก Yanbian University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ดํารงตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี
A-2-1807-009 อัตราเงินเดือน เดือนละ 26,250 บาท สังกัดสาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา
คณะวิทยาการจัดการ ตั้งแตวันท่ี 1 พฤษภาคม 2562

3. นางสาววทันยา ดูงาม วุฒิศึกษาศาสตรบัณฑิต (การศึกษาตลอดชีวิต) จากมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ดํารงตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี S-1-0303-045 อัตราเงินเดือน เดือนละ
19,500 บาท สังกัดงานสงเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา สํานักงานอธิการบดี ตั้งแตวันท่ี
1 พฤษภาคม 2562

4. นายศศิวิมล ใจซื่อ วุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตรประยุกต ) จากมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ดํารงตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี S-2-0303-006 อัตราเงินเดือน เดือนละ
19,500 บาท สังกัดงานสงเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา สํานักงานอธิการบดี ตั้งแตวันท่ี
1 พฤษภาคม 2562

บัดนี้ คณะกรรมการประเมินฯ ไดดําเนินการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาว ิทยาล ัยดังกลาวแลว เห็นวาพน ักงานมหาว ิทยาล ัย 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 การแตงตั้งประธานกรรมการเลือกตั้งกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนง

คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ประเภทคณาจารยประจํา และประเภทหัวหนา
ภาควิชา หัวหนาสาขาวิชาหรือหัวหนาหนวยงานท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมีฐานะ
เทียบเทาภาควิชาหรือสาขาวิชาของคณะ

สรุปเรื่อง
ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ี 658/2559 ลงวันท่ี 3 มิถุนายน 2559 สั่งแตงตั้ง

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมพิศ ขัตติยพิกุล ดํารงตําแหนงผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ (ปจจุบันตําแหนงคณบดี
วิทยาลัยนานาชาติ) โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 4 ป ตั้งแตวันท่ี 15 กรกฎาคม 2559 เปนตนมา นั้น

เนื่องจาก ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมพิศ ขัตติยพิกุล จะครบวาระการดํารงตําแหนงคณบดี
วิทยาลัยนานาชาติ ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 ซึ่งขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการสรรหาคณบดี
พ.ศ. 2560 ขอ 5 กําหนดใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดี
กอนวาระการดํารงตําแหนงจะสิ้นสุดลงไมนอยกวา 120 วัน ฉะนั้น จึงใหแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาผูสมควร
ดํารงตําแหนงคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ กอนวาระการดํารงตําแหนงจะสิ้นสุดลงไมนอยกวา 120 วัน ท้ังนี้
ตามขอบังคับฯ ขอ 7 กําหนดใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการ โดยประกอบดวย

1. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิหนึ่งคน เปนประธานกรรมการ
2. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิหนึ่งคน เปนกรรมการ
3. อธิการบดี เปนกรรมการ
4 คณาจารยประจําของคณะซึ่งมิใชกรรมการตามขอ 3 หรือขอ 5

หนึ่งคน เปนกรรมการ
5. หัวหนาภาควิชา หัวหนาสาขาวิชาหรือหัวหนาหนวยงานท่ีเรียกชื่อ

อยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาภาควิชาหรือสาขาวิชา หนึ่งคน เปนกรรมการ
6. ประธานสภาคณาจารยและพนักงาน หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ประเภทคณาจารยประจํา หนึ่งคน เปนกรรมการ
ใหผูอํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย หรือผูท่ีผูอํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัยมอบหมายเปน
เลขานุการ และอาจแตงตั้งผูชวยเลขานุการไดไมเกินสองคน

และตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑและวิธีการเลือกตั้งกรรมการสรรหา
ผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดี ประเภทคณาจารยประจํา และประเภทหัวหนาภาควิชา หัวหนาสาขาวิชาหรือ
หัวหนาหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาภาควิชาหรือสาขาวิชาของคณะ พ.ศ. 2560 ขอ 5
กําหนดใหอธิการบดีแตงตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดี ประเภท
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คณาจารยประจํา และประเภทหัวหนาภาควิชา หัวหนาสาขาวิชาหรือหัวหนาหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมี
ฐานะเทียบเทาภาควิชาหรือสาขาวิชาของคณะ โดยประกอบดวย

(1) คณบดีหรือหัวหนาสวนงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะซึ่งไมใชคณบดี
ของคณะท่ีไดรับการเสนอจาก ก.บ.ม. จํานวนหนึ่งคน เปนประธานกรรมการ

(2) รองคณบดีของคณะท่ีไดรับการเสนอชื่อจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
จํานวนหนึ่งคน เปนกรรมการ

(3) เลขานุการคณะ เปนกรรมการ
หากคณะไมมีผูดํารงตําแหนงเลขานุการคณะ หรือผูท่ีปฏิบัตหินาท่ีเลขานุการคณะเปนบุคลากร

สายวิชาการ ใหบุคลากรซึ่งมิใชคณาจารยประจําของคณะท่ีไดรับการเสนอชื่อจากท่ีประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะ จํานวนหนึ่งคน เปนกรรมการ

(4) ใหบุคลากรสายสนับสนุนจํานวนหนึ่งคน ทําหนาท่ีเลขานุการ และจะใหมีผูชวยเลขานุการ
จากบุคลากรสายสนับสนุนดวยก็ได โดยความเห็นชอบของท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะ

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหแตงตั้งคณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร เปนประธาน
กรรมการเลือกตั้งกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ประเภทคณาจารยประจํา
และประเภทหัวหนาภาควิชา หัวหนาสาขาวิชาหรือหัวหนาหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทา
ภาควิชาหรือสาขาวิชาของคณะ

ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.2 การเสนอขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจําป 2563

สรุปเรื่อง
ดวย คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ ประสงคขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา

เข็มศิลปวิทยา ประจําป 2563 ในสาขาวิชาวิจิตรศิลป ใหแกผูซึ่งมีผลงานสมควรจะไดรับการพิจารณาเสนอขอ
พระราชทาน จํานวน 3 ราย ดังนี้

1. ศาสตราจารยเกียรติคุณปริญญา ตันติสุข ขาราชการบํานาญ ตําแหนงศาสตราจารย สังกัด
ภาควิชาศิลปไทย คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ

2. ศาสตราจารยถาวร โกอุดมวิทย ขาราชการบํานาญ และปจจุบันเปนพนักงานมหาวิทยาลัย
ตําแหนงศาสตราจารย สังกัดภาควิชาภาพพิมพ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ

3. ศาสตราจารยญาณวิทย กุญแจทอง ขาราชการบํานาญ และปจจุบันเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตําแหนงศาสตราจารย สังกัดคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ และดํารงตําแหนง
คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ

โดยมีรายละเอียดตามแบบคําขอพระราชทานฯ และเอกสารผลงานการเสนอขอตามเอกสาร
ซึ่งแจกใหท่ีประชุม ท้ังนี้ ท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ ครั้งท่ี
11/2562  เม่ือวันท่ี 16 ตุลาคม 2562 และครั้งท่ี 12/2562 เม่ือวันท่ี 20 พฤศจิกายน 2562 ไดมีมติเห็นชอบ
แลว และตามแนวทางปฏิบัติในการเสนอขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดมี
ระเบียบวาดวยการขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา พ.ศ. 2521 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมโดย
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ระเบียบฯ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2532 ขอ 6(4) ไดกําหนดไววา ผูเสนอชื่อผูซึ่งสมควรไดรับการพิจารณาขอ
พระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ตอคณะกรรมการพิจารณาการขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา
เข็มศิลปวิทยา จะตองกระทําโดยสภามหาวิทยาลัยหรือสภาสถาบันอุดมศึกษาท่ีเทียบเทามหาวิทยาลัยเปนผู
เสนอขอ

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติ เห็นชอบการเสนอขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา
เข็มศิลปวิทยา ประจําป 2563 ในสาขาวิชาวิจิตรศิลป ใหแกผูซึ่งมีผลงานสมควรจะไดรับการพิจารณาเสนอขอ
พระราชทาน จํานวน 3 ราย ตามท่ีเสนอ และใหนําเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.3 ขออนุมัติจัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา
สายสนับสนุน ซ่ึงจางดวยเงินงบประมาณรายได จํานวน 1 อัตรา

สรุปเรื่อง
ตามท่ีท่ีประชุม ก.บ.ม. มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี 16/2562 เม่ือวันท่ี 27 สิงหาคม 2562

มีมติอนุมัติใหจัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายวิชาการ ซึ่งจางดวยเงิน
งบประมาณแผนดิน ตําแหนงอาจารย เพ่ือทดแทนอัตราเกษียณ จํานวน 37 อัตรา และพนักงานมหาวิทยาลัย
ประเภทพนักงานประจํา สายสนับสนุน ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน เพ่ือทดแทนอัตราเกษียณ จํานวน
27 อัตรา ท้ังนี้ การทดแทนอัตราเกษียณดังกลาว เปนการทดแทนการเกษียณจนถึงสิ้นปงบประมาณพ.ศ. 2561
(วันท่ี 30 กันยายน 2561) และอนุมัติจัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา
สายวิชาการ จํานวน 30 อัตรา และสายสนับสนุน จํานวน 20 อัตรา ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณรายได โดยจัดสรร
รวมไวท่ีสวนกลางของมหาวิทยาลัย เพ่ือใหคณะวิชาและสวนงานเสนอขอจัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย
โดยแสดงเหตุผลและความจําเปน และเสนอตอ ก.บ.ม. เปนกรณีไป ซึ่งตอมาท่ีประชุม ก.บ.ม.มหาวิทยาลัยศิลปากร
ในการประชุมครั้งท่ี 23/2562 เม่ือวันท่ี 3 ธันวาคม 2562 มีมติอนุมัติใหจัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย
ประเภทพนักงานประจํา สายสนับสนุน จํานวน 4 อัตรา ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน (เงินรายไดสมทบ)
ใหคณะวิชา/สวนงาน ฉะนั้น จึงเหลือกรอบฯ 16 อัตรา นั้น

ในการนี้ คณะวิทยาการจัดการประสงคขออนุมัติจัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย
ประเภทพนักงานประจํา สายสนับสนุน จํานวน 1 อัตรา ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณรายได ตําแหนงผูชวยสอน
ปฏิบัติการ สังกัดงานบริหารและพัฒนาวิชาการ สํานักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ โดยแสดงเหตุผล
และความจําเปน ดังนี้

- เนื่องจาก เดิมคณะวิทยาการจัดการมีกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา
สายสนับสนุน จํานวน 1 อัตรา ตําแหนงเลขท่ี 2-3-23-688 ตําแหนงผูชวยสอนปฏิบัติการ สังกัดคณะวิทยาการ
จัดการ เนื่องจาก นายชนุต มณีมรกฏ ผูครองตําแหนงเดิมไดรับอนุญาตใหลาออกจากงาน ตั้งแตวันท่ี
1 พฤศจิกายน 2554

- ในการบริหารกรอบอัตรากําลังสําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2563  เพ่ือใหเปนไปตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยแผนอัตรากําลังบุคลากร การกําหนดกรอบอัตรากําลังบุคลากร และการบริหาร
กรอบอัตรากําลัง พ.ศ. 2561 และตามท่ีท่ีประชุม ก.บ.ม. มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี 16/2562 เม่ือวันท่ี
27 สิงหาคม 2562 มีมตไิมจัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ใหคณะวิทยาการจัดการ ดังนี้
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คณะฯ ไมไดรับอนุมัติจัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา
สายวิชาการ ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน (เงินรายไดสมทบ) และพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงาน
ประจํา สายสนับสนุน ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน (เงินรายไดสมทบ) และเม่ือเดือนกรกฎาคม 2562
มหาวิทยาลัยไดสอบถามไปยังคณะวิทยาการจัดการวามีกรอบอัตราวางท่ีอยูระหวางการดําเนินการสรรหา
ใหแลวเสร็จภายในเดือนกันยายน 2562 หรือไม อยางไร โดยไดรับแจงจากคณะฯ วามีกรอบอัตราวางพนักงาน
มหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายวิชาการ ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน (เงินรายไดสมทบ) ตําแหนง
อาจารย ท่ีอยูระหวางการสรรหา จํานวน 3 อัตรา และไมมีพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา
สายสนับสนุน ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน (เงินรายไดสมทบ) ท่ีอยูระหวางการสรรหา จึงสงผลให
คณะวิทยาการจัดการไมมีกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายสนับสนุน ซึ่งจางดวย
เงินงบประมาณแผนดิน (เงินรายไดสมทบ) แลว

- ตอมาคณะวิทยาการจัดการมีประกาศฯ ลงวันท่ี 12 กันยายน 2562 เรื่อง รับสมัครผูชวยสอน
เพ่ือพัฒนาเปนอาจารยดานภาษาญี่ปุน ในตําแหนงเลขท่ี 2-3-23-688 ซึ่งขณะนี้อยูระหวางการคัดเลือกและ
มีผูสมัครฯ จํานวน 1 ราย

- มหาวิทยาลัยไดมีคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ี 1974/2562 ลงวันท่ี 30 ตุลาคม 2562
เรื่อง เปลี่ยนตําแหนงเลขท่ีพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา เพ่ือใชในการบริหารอัตรากําลัง
พนักงานมหาวิทยาลัย ตามโครงการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรองคกรดานทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัย
ศิลปากร (SU-ERP HRM) ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 เปนตนไป พบวา กรอบอัตราซึ่งจะใชดําเนินการคัดเลือกฯ
ดังกลาวขางตน ไมปรากฏในคําสั่งฯ คณะฯ จึงมีความจําเปนตองขอรับการจัดสรรกรอบอัตราพนักงาน
มหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายสนับสนุน จํานวน 1 อัตรา ตําแหนงผูชวยสอนปฏิบัติการ สังกัด
งานบริหารและพัฒนาวิชาการ สํานักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ

ท้ังนี้ จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการตอบุคลากรสายวิชาการ เทากับ 0.725(966/1333
เปนกรอบท่ีมีคนครองและเปนอัตราวางอยูในกระบวนการสรรหา) ซึ่งเปนสัดสวนท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนดไว

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหจัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท
พนักงานประจํา สายสนับสนุน ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณรายได ไดแก ตําแหนงเลขท่ี S-2-1801-010
ตําแหนงผูชวยสอนปฏิบัติการ สังกัดงานบริหารและพัฒนาวิชาการ สํานักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ
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ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.4 ขออนุมัติกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา

สรุปเรื่อง
ตามท่ีกองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี มีกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงาน

ประจํา ตําแหนงเลขท่ี 2-2-18-81 เนื่องจาก นายสนทรรศน ทองโฉม ตําแหนงวิศวกรปฏิบัติการ สังกัดงานวางแผน
และพัฒนากายภาพ กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี ไดรับอนุญาตใหลาออกจากงานตั้งแตวันท่ี 17 เมษายน
2561 และกองแผนงานไดขออนุมัติดําเนินการประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหนงวิศวกรปฏิบัติการ (ไฟฟา) อัตราคาจางเดือนละ 19,500 บาท
จํานวน 1 อัตรา เพ่ือปฏิบัติงานในสังกัดงานวางแผนและพัฒนากายภาพ กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี
ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับลงวันท่ี 30 ตุลาคม 2561 และขยายเวลารับสมัครสอบออกไปอีก
เนื่องจากไมมีผูสมัคร ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับลงวันท่ี 4 มกราคม 2562 ลงวันท่ี 28 กุมภาพันธ
2562 ลงวันท่ี 26 เมษายน 2562 ลงวันท่ี 10 มิถุนายน 2562 ลงวันท่ี 9 สิงหาคม 2562 และลงวันท่ี 9 ตุลาคม
2562 โดยรับสมัครถึงวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2562 นั้น

กองแผนงานแจงวา บัดนี้การรับสมัครไดสิ้นสุดลงแลว ปรากฏวามีผูมายื่นใบสมัคร จํานวน
1 ราย แตเนื่องดวยท่ีประชุม ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 16/26562 เม่ือวันท่ี 27 สิงหาคม 2562
ไดพิจารณาจัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2562 และพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
โดยตัดโอนกรอบอัตราวาง ตําแหนงวิศวกรปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี 2-2-18-81 (ปจจุบันตําแหนงเลขท่ี
S-1-0300-226) จากกองแผนงานมาสังกัดภายใตสํานักงานอธิการบดี ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 เปนตนมา
ทําใหปจจุบันกองแผนงานไมมีกรอบอัตราวางตําแหนงดังกลาวแลว กองแผนงานจึงมีความประสงคขออนุมัติ
กรอบอัตราวางดังกลาว เพ่ือเปดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงาน
ประจํา ตําแหนงวิศวกรปฏิบัติการ (ไฟฟา) ตอเนื่องจากท่ีดําเนินการมา ดังนี้

1. ขออนุมัติใชกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหนงเลขท่ี
S-1-0300-226 ของสํานักงานอธิการบดี

2. ขออนุมัติตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย
จากตําแหนงเลขท่ี S-1-0300-226 สังกัดสํานักงานอธิการบดี เปน ตําแหนงวิศวกรปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี
S-1-0310-226 ไปตั้งจายในสังกัดงานวางแผนและพัฒนากายภาพ กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหใชกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท
พนักงานประจํา ตําแหนงเลขท่ี S-1-0300-226 ของสํานักงานอธิการบดี และอนุมัติใหตัดโอนตําแหนงและ
อัตราเงินเดือนกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย จากตําแหนงเลขท่ี S-1-0300-226 สังกัดสํานักงาน
อธิการบดี เปน ตําแหนงวิศวกรปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี S-1-0310-226 ไปตั้งจายในสังกัดงานวางแผนและ
พัฒนากายภาพ กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี
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ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.5 รายช่ือพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายสนับสนุน
ท่ีย่ืนเสนอขอกําหนดระดับตําแหนงใหสูงข้ึน ระดับชํานาญการ ป พ.ศ. 2562

สรุปเรื่อง
ดวยท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักงานอธิการบดี ในการประชุมครั้งท่ี 10/2562

เม่ือวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2562 ไดพิจารณาการยื่นเสนอขอกําหนดระดับตําแหนงของพนักงานมหาวิทยาลัย
ประเภทพนักงานประจํา สายสนับสนุน เพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน ระดับชํานาญการ จํานวน 19 ราย ไดแก

1. กรณีกลุมหัวหนางาน จํานวน 1  ราย
2. กลุมปฏิบัติการ จํานวน 18  ราย
โดยท่ีประชุมมีมติใหความเห็นชอบคูมือปฏิบัติงานหลักและประเมินความรูความสามารถ

ทักษะและท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงของพนักงานมหาวิทยาลัย ในการเสนอขอกําหนดระดับตําแหนงชํานาญ
การ กลุมปฏิบัติการ จํานวน 7 ราย และระดับชํานาญการ กรณีกลุมหัวหนางาน จํานวน 1 ราย และเห็นควร
ใหเสนอท่ีประชุม ก.บ.ม.พิจารณาตอไป ซึ่งไดนําเสนอท่ีประชุม ก.บ.ม.ครั้งท่ี 23/2562 เม่ือวันท่ี 3 ธันวาคม
2562 พิจารณารายชื่อผูยื่นเสนอขอกําหนดระดับตําแหนงในสวนของสํานักงานอธิการบดีเรียบรอยแลว สําหรบัผูยื่น
เสนอขอกําหนดระดับตําแหนงอีกจํานวน 11 ราย ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักงานอธิการบดีพิจารณา
มีมติปรับแกคูมือปฏิบัติงานหลักกอนนําเสนอท่ีประชุมใหความเห็นชอบอีกครั้ง

ในการนี ้ ที ่ประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักงานอธิการบดี ในการประช ุมครั ้ง ท่ี
11/2562 เม่ือวันท่ี 13 ธันวาคม 2562 ไดพิจารณาคูมือปฏิบัติงานหลักท่ีผูยื่นเสนอขอกําหนดระดับตําแหนงได
ปรับแกไขเรียบรอยแลว จํานวน 9 ราย โดยท่ีประชุมมีมติเห็นชอบคูมือปฏิบัติงานหลักและประเมินความรู
ความสามารถ  ทักษะและท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงของพนักงานมหาวิทยาลัย กลุมปฏิบัติการ จํานวน 7 ราย
และมีมติเห็นควรใหเสนอท่ีประชุม ก.บ.ม. พิจารณา ดังนี้

1. สํานักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค จํานวน 1 ราย ไดแก
(1) นักวิชาการอุดมศึกษา จํานวน 1 ราย

2. สํานักงานบริการวิชาการ จํานวน 2 ราย ไดแก
(1) นักวิชาการอุดมศึกษา จํานวน 2 ราย

3. กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร จํานวน 4 ราย ดังนี้
(1) นักวิชาการอุดมศึกษา จํานวน 2 ราย
(2) นักพัสดุ จํานวน 1 ราย
(3) นักวิชาการโสตทัศนศึกษา จํานวน 1 ราย

ท้ังนี้ กองทรัพยากรมนุษยไดตรวจสอบคุณสมบัติและผลงานทางวิชาชีพในเบื้องตนแลว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบรายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา
สายสนับสนุน ท่ียื่นเสนอขอกําหนดระดับตําแหนงใหสูงข้ึน ระดับชํานาญการ ป พ.ศ. 2562 จํานวน 7 ราย
ตามท่ีเสนอ
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ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.6 ก า ร ร าย ง าน ผล ง าน ทา ง วิช าก า รของผู ดํ า ร ง ตํ า แ หน ง อ า จ า ร ย
ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย ของป พ.ศ.
2560 - 2562

สรุปเรื่อง
ตามท่ีมหาวิทยาลัยไดออกขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการกําหนดภาระงานและ

ผลงานทางวิชาการของผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย
พ.ศ. 2559 โดยขอ 13 กําหนดใหคณะวิชามีหนาท่ีติดตามการปฏิบัติงาน ภาระงาน และผลงานทางวิชาการของ
คณาจารยในสังกัด พรอมท้ังรายงานภาระงานและผลงานทางวิชาการใหมหาวิทยาลัยทราบภายในหกสิบวัน
นับแตวันถัดจากวันสิ้นป ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.บ.ม. หรือ ก.บ.พ. กําหนด นั้น

ในการนี้ เพ่ือใหการรายงานผลงานทางวิชาการของผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย
รองศาสตราจารย และศาสตราจารย ของป พ.ศ. 2560 - 2562 เปนไปดวยความเรียบรอย ประกอบกับในป
พ.ศ. 2562 คณาจารยท่ีมีตําแหนงทางวิชาการในระดับผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย
จะครบกําหนดระยะเวลาที่ตองมีผลงานทางวิชาการเปนไปตามที่ขอบังคับกําหนด จึงขอเสนอแนวทาง
การดําเนินการเพ่ือใหเปนไปตามขอบังคับฯ ดังนี้

1. ใหคณาจารยรายงานผลงานทางวิชาการท่ีดําเนินการแลวเสร็จของป พ.ศ. 2560 - 2562
2. ผูดํารงตําแหนงผูบริหารและผูทํางานบริหารสามารถเทียบภาระงานดานบริหารกับผลงาน

ทางวิชาการไดตามขอ 12 ของขอบังคับ และใหดําเนินการดังนี้
2.1 กรณีผูบริหารท่ีดํารงตําแหนงระยะเวลามากกวา 3 เดือนข้ึนไปในปใด ใหไดรับ

การยกเวนระยะเวลาสําหรับการคํานวณภาระงานดานผลงานทางวิชาการตามขอ 6 ขอ 7 ขอ 8 หรือขอ 9 ในปนั้น
2.2 กรณีผูทํางานบริหารท่ีปฏิบัติหนาท่ีบริหารระยะเวลามากกวา 3 เดือนข้ึนไปในปใด

สามารถรายงานผลงานทางวิชาการท่ีอยูระหวางดําเนินการเพ่ือประกอบการพิจารณาได
2.3 กรณีผูบริหารและผูทํางานบริหารท่ีปฏิบัติหนาท่ีบริหารระยะเวลานอยกวา 3 เดือน

ในปใด ใหรายงานผลงานทางวิชาการ ตามขอ 6 ขอ 7 ขอ 8 หรือขอ 9 ของขอบังคับ
ท้ังนี้  ไดแนบกําหนดการรายงานผลงานทางวิชาการของผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวย

ศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย ของป พ.ศ. 2560 – 2562 มาพรอมนี้ โดยสามารถดาวน
โหลดเอกสารท่ีเก่ียวของไดท่ี http://bit.ly/2PbaEES หรือ QR Code ท่ีอยูดานลางนี้

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบกําหนดการรายงานผลงานทางวิชาการของผูดํารง
ตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย ของป พ.ศ. 2560 – 2562
ตามท่ีเสนอ

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

ท่ีเกี่ยวของกับการเรียนการสอนในสวนของคณะวิศวกรรมศาสตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

สรุปเรื่อง
ดวยคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมประสงคขอปรับปรุงอัตราคาตอบแทน

ท่ีเก่ียวของกับการเรียนการสอนในสวนของคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยอาศัยอํานาจ
ตามความในขอ 23 ของระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑ อัตราจาย เงื่อนไขและวิธีการในการ
เบิกจายเงินรายไดของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2562

ในการนี้ คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา (ราง)
ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดอัตราคาตอบแทนท่ีเก่ียวของกับการเรียนการสอนในสวนของคณะ
วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยใหใชบังคับตั้งแตวันท่ี 1 ธันวาคม 2562
เปนตนไป ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ครั้งท่ี 10/2562 เม่ือวันท่ี 15 ตุลาคม 2562 และผานการพิจารณาจากกองกฎหมายแลว

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง
กําหนดอัตราคาตอบแทนท่ีเก่ียวของกับการเรียนการสอนในสวนของคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร แลวใหนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.3.2 (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยเบ้ียประชุม คาใชจายในการ
เดินทาง และคาตอบแทน ในการพิจารณาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทาง
วิชาการของบุคลากรสายวิชาการ และตําแหนงระดับชํานาญงาน ชํานาญงาน
พิเศษ ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เช่ียวชาญ และระดับเช่ียวชาญพิเศษ
ของบุคลากรสายสนับสนุน พ.ศ. ....

สรุปเรื่อง
โดยท่ีเปนการสมควรกําหนดการจายเบี้ยประชุม คาใชจายในการเดินทาง และคาตอบแทน

ในการพิจารณาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ และตําแหนงระดับชํานาญงาน
ชํานาญงานพิเศษ ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ของบุคลากรสาย
สนับสนุน โดยอาศัยอํานาจตามความในขอ 34 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการบริหารการเงิน
และทรัพยสินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560

ในการนี้ กองกฎหมายจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวย
เบี้ยประชุม คาใชจายในการเดินทาง และคาตอบแทน ในการพิจารณาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการของ
บุคลากรสายวิชาการ และตําแหนงระดับชํานาญงาน ชํานาญงานพิเศษ ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ
เชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ของบุคลากรสายสนับสนุน พ.ศ. .... โดยใหใชบังคับสําหรับการจายเบี้ย
ประชุม คาใชจายในการเดินทาง และคาตอบแทน ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2563 เปนตนไป
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยเบี้ย
ประชุม คาใชจายในการเดินทาง และคาตอบแทน ในการพิจารณาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการของ
บุคลากรสายวิชาการ และตําแหนงระดับชํานาญงาน ชํานาญงานพิเศษ ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ
เชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ของบุคลากรสายสนับสนุน พ.ศ. .... แลวใหนําเสนออธิการบดีลงนาม
ประกาศใชตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.3.3 (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการบริหารการเงินและทรัพยสิน
ของมหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....

สรุปเรื่อง
ตามท่ีท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 11/2562 เม่ือวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2562 ไดมี

ขอเสนอใหแกไของคประกอบของคณะกรรมการท่ีปรึกษาเก่ียวกับการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย โดย
เพ่ิมผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย นั้น

ในการนี้ กองกฎหมายจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวย
การบริหารการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี ..)  พ.ศ. .... โดยไดปรับแกไของคประกอบของ
คณะกรรมการดังกลาวเรียบรอยแลว

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมตใิหความเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการ
บริหารการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี ..)  พ.ศ. .... แลวใหนําเสนอคณะกรรมการกลั่นกรอง
ขอกฎหมายดานบริหาร เพ่ือการขับเคลื่อนและพัฒนามหาวิทยาลัยของสภามหาวิทยาลัย และสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.3.4 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑการใหใชและอัตรา
คาบริการในการใชหองบรรยาย หองปฏิ บัติการ และหองประชุม
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. .... และ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร
เรื่อง หลักเกณฑการใหใชและอัตราคาบริการในการใชหองบรรยาย และหอง
ประชุมของสํานักงานอธิการบดี ในสวนของวังทาพระ และตลิ่งชัน พ.ศ. ....

สรุปเรื่อง
ดวยมหาวิทยาลัยประสงคกําหนดหลักเกณฑใหเปนไปแนวทางเดียวกันและมีความเหมาะสม

สําหรับการใหบริการทางวิชาการแกหนวยงานภายนอกในสวนท่ีเก่ียวของกับการใหใชหองบรรยาย
หองปฏิบัติการ และหองประชุม ของสวนงานและของมหาวิทยาลัย รวมถึงหองบรรยาย และหองประชุมของ
สํานักงานอธิการบดี ในสวนของวังทาพระ และตลิ่งชัน เพ่ือประโยชนในการบริหารจัดการอาคารและสถานท่ี
ในการใชประโยชนรวมกันของสวนงานตางๆ และของมหาวิทยาลัย นั้น
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ในการนี้ กองกฎหมายจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง
หลักเกณฑการใหใชและอัตราคาบริการในการใชหองบรรยาย หองปฏิบัติการ และหองประชุม มหาวิทยาลัย
ศิลปากร พ.ศ. .... และ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑการใหใชและอัตราคาบริการใน
การใชหองบรรยาย และหองประชุมของสํานักงานอธิการบดี ในสวนของวังทาพระ และตลิ่งชัน พ.ศ. ....

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง
หลักเกณฑการใหใชและอัตราคาบริการในการใชหองบรรยาย หองปฏิบัติการ และหองประชุม มหาวิทยาลัย
ศิลปากร พ.ศ. .... และ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑการใหใชและอัตราคาบริการใน
การใชหองบรรยาย และหองประชุมของสํานักงานอธิการบดี ในสวนของวังทาพระ และตลิ่งชัน พ.ศ. .... แลวให
นําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป

ท้ังนี้ ขอใหวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร วิทยาเขตเพชรบุรี และคณะวิชาเรงดําเนินการ
กําหนดหลักเกณฑการใหใชและอัตราคาบริการในการใชหองบรรยาย หองปฏิบัติการ และหองประชุมตางๆ ใน
ความดูแลของวิทยาเขตและคณะวิชา แลวสงไปยังมหาวิทยาลัยโดยดวน

ระเบียบวาระท่ี 4.3.5 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ปฏิ ทินการศึกษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา ประจําปการศึกษา 2563

สรุปเรื่อง
ดวยกองบริหารงานวิชาการประสงคเสนอท่ีประชุมพิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัย

ศิลปากร เรื่อง ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปการศึกษา 2563 เพ่ือใหการดําเนินงานดาน
การเรียนการสอนเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ ซึ่งผานความเห็นชอบจากท่ีประชุม
คณะกรรมการวิชาการ ครั้งท่ี 12/2562 เม่ือวันท่ี 12 ธันวาคม 2562

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง
ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปการศึกษา 2563 แลวใหนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใช
ตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.3.6 (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา และระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ (ฉบับท่ี ..)
พ.ศ. ....

สรุปเรื่อง
ดวยคณะเภสัชศาสตรประสงคขอปรับแกไขเพ่ิมเติมอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษาในสวนของจํานวนภาคการศึกษาท่ีเรียกเก็บคาลงทะเบียนเรียนของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม (หลักสูตรนานาชาติ/ปรับปรุง พ.ศ. 2561) ภาคปกติ ตามระเบียบ
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มหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร
นานาชาติ พ.ศ. 2562 เนื่องจากจํานวนภาคการศึกษาตามท่ีกําหนดไวในระเบียบดังกลาวไมสอดคลองกับ
ระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตรตามท่ีกําหนดไวใน มคอ.2 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) โดยผานความเห็นชอบ
จากท่ีประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งท่ี 11/2562 เม่ือวันท่ี 5 พฤศจิกายน 2562 นัน้

ในการนี้ บัณฑิตวิทยาลัยจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร
วาดวยอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ (ฉบับท่ี ..)
พ.ศ. .... โดยใหใชบังคับกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเขาศึกษาตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2562
เปนตนไป เพ่ือใหเปนไปตามขอ 4 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยคาธรรมเนียมในการจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 ซึ่งผานการพิจารณาจากกองกฎหมายแลว พรอมท้ังไดเสนอขอมูลหลักการและ
เหตุผลในการกําหนดคาธรรมเนียม เปรียบเทียบคาธรรมเนียมในการจัดการหลักสูตรท่ีใกลเคียงกับสถาบันอ่ืน และ
คํานวณจุดคุมทุนโดยประมาณ ตามแบบฟอรมเสนอเรื่องคาธรรมเนียมการศึกษาเพ่ือพิจารณาในคณะกรรมการ
ท่ีปรึกษาเก่ียวกับการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวย
อัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ (ฉบับท่ี ..)
พ.ศ. .... แลวใหนําเสนอคณะกรรมการท่ีปรึกษาเก่ียวกับการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย และสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.4 โครงสรางสวนงานและหนวยงานภายใน
ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 4.5 การบริหารการเงินและทรัพยสิน
ระเบียบวาระท่ี 4.5.1 คณะอักษรศาสตรขอยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษาใหแกนักศึกษาพิเศษ

สรุปเรื่อง
ดวยคณะอักษรศาสตรประสงคขอยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษาและคาธรรมเนียมพิเศษอ่ืนๆ

ใหแกนักศึกษาพิเศษโครงการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมไทยสําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยโอซากา ประจําป
การศึกษา 2562 จํานวน 18 ราย โดยนักศึกษาเขาศึกษาระหวางวันท่ี 14-21 กันยายน 2562 ภาคการศึกษา
ตน ปการศึกษา 2562 ซึ่งมีรายละเอียดคาธรรมเนียมการศึกษาและคาธรรมเนียมพิเศษอ่ืนๆ ดังนี้

1. คาบํารุงมหาวิทยาลัย จํานวน 4,000 บาท
2. คาข้ึนทะเบียนนักศึกษา จํานวน 1,000 บาท
3. คาเบี้ยประกันของเสียหายมหาวิทยาลัย จํานวน 1,500 บาท
4. คาเบี้ยประกันอุบัติเหตุ จํานวน 350 บาท
5. คาลงทะเบียนเรียนรายวิชา 400 004 จํานวน 2,100 บาท

วัฒนธรรมไทยสําหรับชาวตางประเทศ
รวมเปนเงินตอหัวนักศึกษา จํานวน 8,950 บาท
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ในการนี้ กองบริหารงานวิชาการจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาการยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษา
ท้ังหมด และคาธรรมเนียมอ่ืนๆ ใหแกนักศึกษาพิเศษ จํานวนท้ังสิ้น 18 ราย ตามท่ีคณะอักษรศาสตรเสนอ ตาม
ความในหมวด 3 และหมวด 4 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับ
ปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2558 โดยไมยกเวนคาเบี้ยประกันอุบัติเหตุ จํานวน 350 บาท ตอป เนื่องจากจะเปน
ประโยชนแกนักศึกษาเองหากไดรับอุบัติเหตุในขณะศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษาท้ังหมด
และคาธรรมเนียมอ่ืนๆ ใหแกนักศึกษาพิเศษ จํานวนท้ังสิ้น 18 ราย ตามท่ีคณะอักษรศาสตรเสนอ ตามความใน
หมวด 3 และหมวด 4 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญา
บัณฑิต พ.ศ. 2558 โดยไมยกเวนคาเบี้ยประกันอุบัติเหตุ จํานวน 350 บาท ตอป เนื่องจากจะเปนประโยชนแก
นักศึกษาเองหากไดรับอุบัติเหตุในขณะศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร

ระเบียบวาระท่ี 4.5.2 การกําหนดอัตราคาบํารุงการศึกษาหลักสูตรสงเสริมทักษะภาษาอังกฤษ
(ระดับประถมศึกษา) (EP EDSU) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
(ปฐมวัยและประถมศึกษา) ปการศึกษา 2563-2568

สรุปเรื่อง
ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 18/2562 เม่ือวันท่ี 24 กันยายน

2562 ไดใหความเห็นชอบการเปดหลักสูตรสงเสริมทักษะภาษาอังกฤษ (ระดับประถมศึกษา) (EP EDSU) โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ปการศึกษา 2563 ตามท่ีคณะศึกษาศาสตรเสนอ แลวให
นําเสนอคณะกรรมการท่ีปรึกษาเก่ียวกับการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
ตอไป นั้น

ในการนี้ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากรจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาการกําหนดอัตรา
คาบํารุงการศึกษาหลักสูตรสงเสริมทักษะภาษาอังกฤษ (ระดับประถมศึกษา) (EP EDSU) โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ปการศึกษา 2563-2568 ซึ่งผานความเห็นชอบจากท่ีประชุม
คณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร ครั้งท่ี 24/2562 เม่ือวันท่ี 11 ธันวาคม 2562 ดังนี้

1. อัตราคาบํารุงการศึกษา ปการศึกษา 2563-2565 ภาคการศึกษาละ 55,000 บาท
2. อัตราคาบํารุงการศึกษา ปการศึกษา 2566 เปนตนไป ภาคการศึกษาละ 60,000 บาท
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการกําหนดอัตราคาบํารุงการศึกษาหลักสูตร
สงเสริมทักษะภาษาอังกฤษ (ระดับประถมศึกษา) (EP EDSU) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและ
ประถมศึกษา) ปการศึกษา 2563-2568 ตามท่ีโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากรเสนอใน ขอ 1 - ขอ 2

ท้ังนี้ ขอใหโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากรตรวจสอบประเภทคาใชจายและทบทวน
ประมาณการรายจายแตละรายการของหลักสูตรสงเสริมทักษะภาษาอังกฤษ (ระดับประถมศึกษา) (EP EDSU)
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ปการศึกษา 2563-2568 โดยเฉพาะรายจาย
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ของปการศึกษา 2563 กอนนําเสนอคณะกรรมการท่ีปรึกษาเก่ียวกับการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย
และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.6 เรื่องอ่ืนๆ ตามท่ีอธิการบดีปรึกษา
ระเบียบวาระท่ี 4.6.1 (ราง) บันทึกความเขาใจรวมกันระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากร ประเทศไทย

กับ The Institut National Polytechnique Toulouse สาธารณรัฐ
ฝรั่งเศส

สรุปเรื่อง
ดวยคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมประสงคจัดทําขอตกลงความรวมมือ

ทางวิชาการกับ The Institut National Polytechnique Toulouse สาธารณรัฐฝรั่งเศส โดยมีวัตถุประสงค
เพ่ือจัดกิจกรรมทางวิชาการ รวมท้ังสนับสนุนการแลกเปลี่ยนอาจารย นักศึกษา และโครงการวิจัย ขอตกลง
ดังกลาวเปนขอตกลงระดับมหาวิทยาลัย ระดับของผูลงนามของท้ังสองฝาย คือ อธิการบดี ขอตกลงมีระยะเวลา
5 ป นับแตวันลงนาม ซึ่งไดผานความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิศวกรรมศาสตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งท่ี 11/2562 เม่ือวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2562 โดยคณะวิศวกรรมศาสตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมไดเสนอเอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณา ดังนี้

1. แบบเสนอการทําขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับสถาบันตางประเทศ
2. (ราง) MOU ฉบับภาษาอังกฤษ และฉบับแปลเปนภาษาไทย โดยมีผูรับรองการแปล
3. ประวัติของ The Institut National Polytechnique Toulouse สาธารณรัฐฝรั่งเศส
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) บันทึกความเขาใจรวมกันระหวาง
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประเทศไทย กับ The Institut National Polytechnique Toulouse สาธารณรัฐ
ฝรั่งเศส แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ
ระเบียบวาระท่ี 5.1 การรายงานความคืบหนาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเขาศึกษาใน

มหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับปริญญาบัณฑิต (SU-TCAS) ประจําปการศึกษา
2563 รอบท่ี 1

สรุปเรื่อง
ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการไดรายงานความคืบหนาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือเขาศึกษา

ในมหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับปริญญาบัณฑิต (SU-TCAS) ประจําปการศึกษา 2563 รอบท่ี 1 (วันท่ี 2-16
ธันวาคม 2562) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ขอมูล ณ วันท่ี 16 ธันวาคม 2562

ลําดับท่ี คณะวิชา กําหนดจํานวนรับ
(คน)

จํานวนผูสมัครท่ี
ชําระเงินแลว

(คน)
1. คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ 66 150
2. คณะสถาปตยกรรมศาสตร 60 523
3. คณะโบราณคดี 25 50
4. คณะมัณฑนศิลป 293 980
5. คณะอักษรศาสตร 42 230
6. คณะศึกษาศาสตร 90 363
7. คณะวิทยาศาสตร 140 170
8. คณะเภสัชศาสตร 10 26
9. คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1,285 1,124

10. คณะดุริยางคศาสตร 105 199
11. คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 300 123
12. คณะวิทยาการจัดการ 180 344
13. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 115 337
14. วิทยาลัยนานาชาติ 150 6

รวม 2,861 4,628

ท้ังนี้ กองบริหารงานวิชาการไดจัดสงขอมูลของผูสมัครท่ีไดชําระเงินแลวไปยังท่ีประชุม
อธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.)  เรียบรอยแลว เพ่ือเปนขอมูลสําหรับระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเขา
ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาตอไป

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบ และขอใหคณะวิชาสงขอมูลท่ีผานการตรวจสอบรายชื่อและคุณสมบัติของ
ผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ ไปยังกองบริหารงานวิชาการเพ่ือดําเนินการตอไป
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เลิกประชุมเวลา 11.00 น.

(นางสาวเพรียว  บางเขม็ด)
ผูจดรายงานการประชุม

(นางสาวสิริวัลลิ์  พฤกษาอุดมชัย)
ผูจดรายงานการประชุม

(นางสาวเอมอร  ชีราวุฒธิพันธ)
ผูจดรายงานการประชุม

รายงานการประชุมฉบับนี้
ไดรับรองโดยไมมีการแกไข


