
 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ครั้งท่ี 2/2562 

วันอังคารท่ี 22 มกราคม 2562 
ณ  ห้องประชุมนริศรานวุัดตวิงศ์ สํานักงานอธิการบด ี ตลิ่งชนั 

…………….……………….. 

ผู้มาประชุม 

1. อ.ปัญจพล  เหล่าพูนพัฒน์ ผู้รักษาการแทนอธิการบดี ประธานกรรมการ 
2. รศ.ดร.ดวงเดือน  ไกรลาศ ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา กรรมการ 
3. ศ.ดร.พรศักด์ิ  ศรีอมรศักด์ิ ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย กรรมการ 
4. ผศ.สยุมพร  กาษรสุวรรณ ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม กรรมการ 
5. อ.ดร.นนท์  คุณค้ําชู คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กรรมการ 
6. ผศ.ชวลิต ขาวเขียว คณบดีคณะโบราณคดี กรรมการ 
7. อ.ดร.ธนาทร  เจียรกุล คณบดีคณะมณัฑนศิลป์ กรรมการ 
8. ผศ.วุฒิชัย  เลิศสถากิจ คณบดีคณะดุริยางคศาสตร์ กรรมการ 
9. ผศ.สมศักด์ิ ชาตินํ้าเพ็ชร คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ 

10. ผศ.จอมภัค  คลังระหัด รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติฝ่ายบริหาร กรรมการ 
    รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 

11. ผศ.ฉัตรชัย  เผ่าทองจีน ผู้อํานวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ กรรมการ 
12. ผศ.ดร.เชาวรีย์ อรรถลังรอง ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ 

   ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา  
13. นางสาวอัปสร กิจเจริญค้า ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้มาประชุมผา่นระบบ VDO-Conference 
1. รศ.ดร.ประสพชัย  พสุนนท ์ ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กร กรรมการ 
2. ผศ.ดร.ปาเจรา    พัฒนถาบุตร ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร ์ กรรมการ 
3. รศ.ดร.พิทักษ์ ศิริวงศ์ ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กรรมการ 
4. รศ.ดร.จุไรรัตน์ นันทานิช คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ 
5. ศ.ญาณวิทย์   กุญแจทอง  คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ กรรมการ 
6. ผศ.ดร.วรางคณา นิพัทธ์สุขกิจ คณบดีคณะอักษรศาสตร ์ กรรมการ 
7. ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธ์ุ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กรรมการ 
8. ผศ.ดร.นรงค์  ฉิมพาล ี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 
9. รศ.ดร.ธนะเศรษฐ ์ ง้าวหิรัญพัฒน์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กรรมการ 

10. ผศ.ดร.อรุณศร ี ลีจีรจําเนียร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 
11. อ.ดร.ภวพล คงชุม คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการ 
12. ผศ.ดร.พีรพัฒน์ ยางกลาง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
13. ผศ.ดร.ศักดิพันธ์ ตันวิมลรัตน์ ผู้อํานวยการสํานักหอสมุดกลาง กรรมการ 
14. อ.ดร.คุณัตว์   พิธพรชัยกุล ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน กรรมการ 
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ผู้เขา้ร่วมประชุม 
1. รศ.ดร.นันทนิตย์ วานิชาชีวะ ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย 
2. อ.ดร.สุภาพ  เกิดแสง ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 
3. นายสหรัฐ   มณีจันทร ์ ผู้อํานวยการกองกฎหมาย 
4. นางสุกัญญา   ต่อทรัพย์สิน ผู้อํานวยการกองทรัพยากรมนุษย์  
5. นางสุมณฑา   เสรีวัตตนะ ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน 
6. นางมุจลินท์  สังข์จุ้ย หัวหน้างานนิติการ 3 กองกฎหมาย 
7. นางสาวนลินรัตน์  ปัจฉิมพัทธพงษ์ หัวหน้างานการประชุม กองกลาง 
8. นางสาวรัตทิกร คงทอง หัวหน้างานบริหารทั่วไป กองกลาง 
9. นางสาวธณิดา  มหาสวัสด์ิ ผู้รักษาการแทนหัวหน้างานบริหารงานบุคคล  

  กองทรัพยากรมนุษย์ 

ผู้เขา้ร่วมประชุมผ่านระบบ VDO-Conference  
1. ผศ.ศุภกาญจน์ ผาทอง ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการจัดการศึกษาทั่วไป 
2. ผศ.ดร.อนิรุทธ์  สติมั่น ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
3. ผศ.ดร.ดิเรกฤทธ์ิ  บัวเวช  
4. อ.ดร.นิรุทธ์  วัฒโนภาส  
5. นายกฤษดา   ไพรวรรณ์  

ผู้ไม่มาประชุม 
1. ผศ.ดร.สมพิศ   ขัตติยพิกุล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ติดราชการ 
2. อ.ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท ์ ผู้อํานวยการหอศิลป์ ติดราชการ 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 
เมื่อกรรมการครบเป็นองค์ประชุมแล้ว ประธานกล่าวเปิดประชุมและขอให้ที่ประชุมพิจารณา

เรื่องต่างๆ ดังน้ี 
 
ระเบยีบวาระที่  1    เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบยีบวาระที่ 1.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลยัศลิปากร            
  ครั้งที่ 1/2562 เม่ือวันอังคารที่ 8 มกราคม 2562   
 
สรุปเรื่อง 
 ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันอังคารที่ 8 มกราคม 2562       
 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
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ระเบยีบวาระที่  2     เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
ระเบยีบวาระที่ 2.1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ 

ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี 2.2 โครงการอบรมเรื่อง “EdPEx Overview และการบริหารองค์กรให้ประสบ

ความสําเร็จด้วยเกณฑ์ EdPEx” 
 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ได้เห็นชอบ
ให้มหาวิทยาลัยใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance 
Excellence : EdPEx) ในการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ/หน่วยงานและระดับสถาบันทั่วทั้งองค์กร
ต้ังแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถาบันอย่างก้าวกระโดด สอดคล้องตาม
แผนพัฒนามหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 น้ัน 

ในการน้ี เพ่ือให้การพัฒนาองค์กรระดับคณะ/หน่วยงานและระดับสถาบันเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ กองประกันคุณภาพการศึกษาจึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบโครงการอบรมเรื่อง “EdPEx Overview 
และการบริหารองค์กรให้ประสบความสําเร็จด้วยเกณฑ์ EdPEx” ระหว่างวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30-
16.30 น. โดยมีกิจกรรมย่อย ดังน้ี 

 
วัน/เดือน/ปี กลุ่มเป้าหมาย สถานท่ี 

1. วันพุธท่ี 6 กุมภาพันธ์ 2562 : การวิพากษ์ SAR 
คณะนําร่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือวิพากษ์ SAR คณะ   
นําร่อง 6 คณะ ในการเตรียมความพร้อมการพัฒนาองค์กร
เข้าสู่โครงการ EdPEx 200 ของ สกอ. 

- ผู้บริหาร ผู้ รับผิดชอบและเจ้าหน้าท่ีคณะ  
นําร่อง 6 คณะ จํานวนคณะละ 10 คน 

ณ ห้องประชุม 402 ชั้น 4 
ศูนย์มานุษยวิทยาสิ รินธร 
(องค์การมหาชน) 

2. วันพฤหัสบดีท่ี 7 กุมภาพันธ์ 2562 : EdPEx 
Overview โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความรู้ ความ
เข้าใจในภาพรวมเกี่ยวกับเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือ
การดําเนินการท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) แก่คณะวิชาและ
บุคลากรภายนอก 

- ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ีทุกคณะวิชา  
  จํานวนคณะละ 10 คน  
- สมาชิกเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา  
  ภูมิภาคตะวันตก จํานวนสถาบันละ 2 คน    

ณ หอประชุม ชั้น 4 ศูนย์
ม า นุ ษ ย วิ ท ย า สิ ริ น ธ ร 
(องค์การมหาชน) 

3. วันศุกร์ท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2562 : การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การบริหารองค์กรให้ประสบความสําเร็จด้วย
เกณฑ์ EdPEx โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การพัฒนาองค์กรให้ประสบความสําเร็จด้วยเกณฑ์ EdPEx 
จากสถาบัน/หน่วยงานท่ีมีประสบการณ์ในการขับเคลื่อน
องค์กรด้วย EdPEx  200 และ 300 : กรณีศึกษา ระดับ
คณะวิชา : คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ
ระดับหน่วยงาน/สถาบัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่      

- ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ีทุกคณะวิชา  
  จํานวนคณะละ 10 คน  
- ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ี ศูนย์/สถาบัน/สํานัก  
- สํานักงานอธิการบดี จํานวนหน่วยงานละ 3  
  คน  
- สมาชิกเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา  
  ภูมิภาคตะวันตก จํานวนสถาบันละ 2 คน    

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ  
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  
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ระเบียบวาระท่ี 2.3 แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล 
 
สรุปเรื่อง 

ด้วยกองคลังได้เสนอที่ประชุมเพ่ือทราบแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล เพ่ือให้การ
บริหารจัดการการจ่ายค่ารักษาพยาบาลมีประสิทธิภาพและคล่องตัว จึงได้กําหนดให้ส่วนงานทดรองจ่ายค่า
รักษาพยาบาลของข้าราชการและบุคลากรประจํา ได้แก่ พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทพนักงานประจํา          
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 และลูกจ้าง
มหาวิทยาลัยประเภทลูกจ้างประจํา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการบริหารงานบุคคลลูกจ้าง
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 โดยให้ดําเนินการดังน้ี  

1. การเบิกค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการและพนักงาน ผู้ประสงค์จะใช้สิทธ์ิเบิกค่า
รักษาพยาบาลให้ดําเนินการที่ส่วนงานสังกัด เมื่อส่วนงานดําเนินการทดรองจ่ายแล้วให้เป็นผู้ต้ังเบิกในระบบ    
โดยทดรองจ่ายให้ในวงเงินไม่เกิน 10,000 บาท และส่งเอกสารเบิกคืนเงินทดรองที่กองคลัง หากจํานวนเงินเกิน 
10,000 บาท ให้ส่งเอกสารเบิกจ่ายที่กองคลังเพ่ือจ่ายตรงยังบุคคลผู้ขอเบิก 

2. การเบิกค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการบํานาญที่มาจากการเกษียณอายุราชการ และ
ข้าราชการบํานาญที่เปลี่ยนสถานภาพ เน่ืองจากข้าราชการบํานาญน้ันสังกัดมหาวิทยาลัย มิได้สังกัดส่วนงานจึงไม่
สามารถทดรองจ่ายได้ ผู้ประสงค์จะใช้สิทธ์ิเบิกค่ารักษาพยาบาลต้องดําเนินการเบิกเงินที่หน่วยงานคลังทั้ง 3 
วิทยาเขต เท่าน้ัน โดยหน่วยงานคลังจะดําเนินการต้ังเบิกและทดรองจ่ายให้ในวงเงินไม่เกิน 10,000 บาท         
ถ้าจํานวนเงินเกิน 10,000 บาท ให้ส่งเอกสารเบิกจ่ายที่กองคลังเพ่ือจ่ายตรงยังบุคคลผู้ขอเบิก (ทั้งน้ี ไม่สามารถ
ดําเนินการหรือทดรองจ่ายจากส่วนงาน) 

อน่ึง การเบิกค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการบํานาญที่เปลี่ยนสถานภาพ และมีฐานะเป็น
ข้าราชการผู้รับบํานาญ ให้ถือปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง กําหนดจํานวนเงินสดเพ่ือจ่ายเป็นสวัสดิการ 
และหลักเกณฑ์ เง่ือนไข หลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลสําหรับบุคลากรประจํา พ.ศ. 2560 
ข้อ 6  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ  

  
มติ ที่ประชุมรับทราบ และให้กองคลังเวียนแจ้งคณะและส่วนงานต่างๆ ทราบและถือปฏิบัติต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 2.4 ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การจัดต้ังส่วนงานของมหาวิทยาลัย 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 ได้พิจารณาการ
จัดต้ังส่วนงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีมติเห็นสมควรให้ยุบเลิกสถาบันวิจัยและพัฒนาตามที่มหาวิทยาลัย
เสนอ ต่อมามหาวิทยาลัยศิลปากรได้จัดทําประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การจัดต้ังส่วนงานของ
มหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และนําส่งสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพ่ือประกาศเผยแพร่ใน              
ราชกิจจานุเบกษาแล้ว น้ัน 
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ในการน้ี กองกฎหมายจึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การ
จัดต้ังส่วนงานของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 โดยได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนพิเศษ 
15 ง เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 แล้ว ซึ่งมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ 17 มกราคม 2562 เป็นต้นไป 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ  

 
มติ ที่ประชุมรับทราบ และให้กองกฎหมายเวียนแจ้งคณะวิชา/ส่วนงานทราบต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี 2.5 ตารางปฏิบัติงานให้การสนับสนุนผู้ใช้งานระบบ SU-ERP เดือนมกราคม-
ตุลาคม 2562 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะที่ 1 ระบบบริหาร
ทรัพยากรองค์กร (SU-ERP) โดยเริ่มใช้งานระบบ ต้ังแต่วันที่ 2 มกราคม 2562 เป็นต้นไป น้ัน  

ในการนี้ เพ่ือให้การใช้งานของระบบ SU-ERP เป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองคลังจึงเสนอ       
ที่ประชุมเพ่ือทราบตารางปฏิบัติงานให้การสนับสนุนผู้ใช้งานระบบ SU-ERP เดือนมกราคม-ตุลาคม 2562      
โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

1. ตลิ่งชัน-วังท่าพระ ณ ห้องปฏิบัติการจัดทําระบบ SU-ERP ช้ัน 2 อาคารสํานักงาน
อธิการบดี ตลิ่งชัน โดยปฏิบัติงานทุกวันอังคาร วันพฤหัสบดี และวันศุกร์ เบอร์ติดต่อภายในโทร 31200 และ 
31209 

2. วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ณ ห้องประชุม ช้ัน 2 กองบริหารงานวิชาการ อาคาร
สํานักงานอธิการบดี 2 โดยปฏิบัติงานทุกวันจันทร์ และวันพุธ เบอร์ติดต่อภายในโทร 22275 และ 22276 

3. วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี โดยปฏิบัติงานวันศุกร์ 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ   

  
มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี  2.6 การต่อเวลาราชการและการต่อการจ้างของบุคลากรสายวิชาการท่ีจะ
เกษียณอายุราชการเม่ือมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ ประจําปีงบประมาณ           
พ.ศ. 2563 (ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562) 

 
สรุปเรื่อง 

 ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรื่อง หลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเง่ือนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 และข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและการพิจารณาต่อเวลาราชการและการต่อการจ้าง
ของบุคลากรสายวิชาการท่ีจะเกษียณอายุราชการเมื่อมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ได้กําหนดให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ ที่จะได้รับการพิจารณาให้ต่อเวลาราชการ 
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และพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ประเภทพนักงานประจํา ที่จะได้รับการพิจารณาให้ต่อการจ้างต้องดํารง
ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ซึ่งสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือตําแหน่งศาสตราจารย์ 
ภายในวันสิ้นปีงบประมาณของปีที่เกษียณอายุราชการ และตําแหน่งอาจารย์หรือผู้ช่วยศาสตราจารย์ซึ่งสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอกซึ่งได้ย่ืนคําขอดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์หรือศาสตราจารย์ไว้แล้วก่อนย่ืนคําขอ
ต่อการจ้างกรณีพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ประเภทพนักงานประจํา ก็ให้มีสิทธิย่ืนได้ แต่มหาวิทยาลัย 
จะต่อเวลาราชการหรือต่อการจ้างให้ผู้นั้นได้ก็ต่อเมื่อประกาศแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ หรือ         
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์น้ันได้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ           
ที่เกษียณอายุ ซึ่งการพิจารณาต่อเวลาฯ สภามหาวิทยาลัยจะต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จก่อนสิ้นปีงบประมาณ  
ที่ข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ประเภทพนักงานประจําผู้น้ันจะเกษียณอายุ (ภายในวันที่  
30 กันยายน ของปีที่จะเกษียณอายุราชการ)  น้ัน 

ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมการในการพิจารณาการต่อเวลาราชการและการต่อการจ้างของ
บุคลากรสายวิชาการท่ีจะเกษียณอายุราชการเมื่อมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
สังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 1 ตุลาคม 2562 และเป็นผู้มีสิทธิที่จะได้รับการต่อเวลา
ราชการหรือต่อการจ้าง โดยสภามหาวิทยาลัยจะต้องพิจารณาอนุมัติให้ต่อเวลาราชการหรือต่อการจ้างให้แล้วเสร็จ
ก่อนสิ้นปีงบประมาณที่ข้าราชการหรือพนักงานผู้น้ันจะเกษียณอายุ (ภายในวันที่ 30 กันยายน 2562) และ        
ในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ณ วันที่ 30 กันยายน 2562) จะมีข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย          
สายวิชาการ ประเภทพนักงานประจํา โดยจะเกษียณอายุซึ่งอยู่ในข่ายที่จะต่อเวลาราชการหรือต่อการจ้าง
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562) รวมทั้งสิ้นจํานวน 10 ราย ได้แก่ 

1. ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา จํานวน 1 ราย ดังน้ี  
 1.1 รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณา  หงษ์อุเทน  ภาควิชาทฤษฎีศิลป์  

(อยู่ระหว่างการเสนอขอกําหนดตําแหน่งศาสตราจารย์)  คณะจิตรกรรม  
    ประติมากรรม 
    และภาพพิมพ์ 
2. พนักงานมหาวิทยาลัย  จํานวน 9 ราย ดังน้ี  
 2.1 รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิทธ์ิ  ด่านกิตติกุล  ภาควิชาการออกแบบ 
    และวางผังชุมชนเมือง 
    คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 2.2 รองศาสตราจารย์สมคิด  จิระทัศนกุล  ภาควิชาการออกแบบ 
    และวางผังชุมชนเมือง 
    คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

(อยู่ระหว่างการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์)  
 2.3 รองศาสตราจารย์ ดร.โชคพิศิษฐ์  เทพสิทธา  ภาควิชาชีววิทยา 
    คณะวิทยาศาสตร์ 
 2.4 รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงเดือน ไกรลาศ  ภาควิชาชีววิทยา 

(อยู่ระหว่างการเสนอขอกําหนดตําแหน่งศาสตราจารย์) คณะวิทยาศาสตร์ 
 2.5 รองศาสตราจารย์ ดร.สุดา ตระการเถลิงศักด์ิ  ภาควิชาสถิติ 
    คณะวิทยาศาสตร์ 
 2.6 รองศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณี ฉายะบุตร  ภาควิชาเคมี 
    คณะวิทยาศาสตร์ 
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 2.7  รองศาสตราจารย์ ดร.มานี  เหลืองธนะอนันต์  ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม 
(อยู่ระหว่างการเสนอขอกําหนดตําแหน่งศาสตราจารย์) คณะเภสัชศาสตร์     

 2.8  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภกา  ปาลเปรม  ภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผา 
(อยู่ระหว่างการเสนอขอกําหนดตําแหน่งศาสตราจารย์) คณะมัณฑนศิลป์ 

 2.9  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ  อินทร์รักษ์  ภาควิชาการบริหารการศึกษา 
     (อยู่ระหว่างการเสนอขอกําหนดตําแหน่งรองศาสตราจารย์) คณะศึกษาศาสตร์ 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบยีบวาระที่  3    เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน  
ไม่มี  

 

ระเบยีบวาระที่  4     เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
ระเบยีบวาระที่  4.1 การบริหารงานบุคคล 
ระเบยีบวาระที่  4.1.1 การสอบแข่งขนั / คัดเลือก 

ไม่มี  
 

ระเบยีบวาระที่  4.1.2 การขออนุมัติบรรจุบคุคล / การโอนย้าย 
ระเบยีบวาระที่  4.1.2.1 วิทยาลัยนานาชาติขออนุมัติจ้าง นางสาวชญาณี สัมพนัธารักษ์ เพื่อบรรจุ

เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งนักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ 
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่วิทยาลัยนานาชาติมีอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งนักบริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-26-539 เดิมเป็นอัตราของ นายจตุรนต์ คูพัฒนานนท์ ซึ่งได้รับอนุญาตให้ลาออก          
ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 น้ัน 

วิทยาลัยนานาชาติได้ดําเนินการตามข้ันตอนแล้ว ผู้ได้รับการคัดเลือกคือ นางสาวชญาณี            
สัมพันธารักษ์ วุฒิบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว) จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาลัยนานาชาติจึงประสงค์ขออนุมัติจ้าง นางสาวชญาณี สัมพันธารักษ์ เพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
ดํารงตําแหน่งนักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-26-539 อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท 
สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ พร้อมทั้งขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังน้ี 

1. คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ประธานกรรมการ 
2. รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติฝ่ายบริหาร กรรมการ 
3. รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติฝ่ายวิชาการ กรรมการ 
4. รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติฝ่ายพัฒนานักศึกษา กรรมการ 
5. นางสาวโกลัญญา  สุขประสม เลขานุการ 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
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มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จ้าง นางสาวชญาณี สัมพันธารักษ์ เพ่ือบรรจุเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย ดํารงตําแหน่งนักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-26-539 อัตราเงินเดือน 
เดือนละ 19,500 บาท สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ ต้ังแต่วันที่ ก.บ.ม . อนุมัติ แต่ไม่ก่อนวันรายงานตัว             
เข้าปฏิบัติงาน พร้อมทั้งอนุมัติให้แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าว 
ตามรายช่ือที่ส่วนงานเสนอ ทั้งน้ี การจ้างคร้ังแรกให้จ้างเป็นพนักงานประจําสถานภาพทดลองงานมีระยะเวลา
การจ้าง 1 ปี ต้ังแต่วันที่รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน 
 
ระเบยีบวาระที่  4.1.2.2 คณะวิทยาศาสตร์ขออนุมัติจ้าง นางสาวชญาดา โชติศรศีุภรัตน์ นักเรยีนทุนฯ 

เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่ นางสาวชญาดา โชติศรีศุภรัตน์ นักเรียนทุนรัฐบาล สํานักงานคณะกรรมการ            

การอุดมศึกษา ภายใต้โครงการทุนการศึกษาช้ันสูงเชิงกลยุทธ์เพ่ือสร้างเครือข่ายวิจัยระดับแนวหน้าเพ่ือศึกษา 
ณ ต่างประเทศ ประจําปี 2551 ตามความต้องการของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ศึกษา           
ในระดับปริญญาโท-เอก ณ ประเทศราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ น้ัน 

บัดน้ี นางสาวชญาดา โชติศรีศุภรัตน์ ได้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก ได้รับวุฒิ  
Doctor of Philosophy in Social Sciences จาก Radboud University Nijmegen ประเทศราชอาณาจักร
เนเธอร์แลนด์ โดยขอยกเว้นเกณฑ์ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ เน่ืองจากได้สําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรที่ใช้
ภาษาอังกฤษ ตามมติ ก.บ.พ. ครั้งที่ 25/2558 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558คณะฯ จึงประสงค์ขออนุมัติจ้าง            
นางสาวชญาดา โชติศรีศุภรัตน์ ด้วยวุฒิ Doctor of Philosophy in Social Sciences จาก Radboud 
University Nijmegen ประเทศราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่              
1-2-07-705 อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท สังกัดภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ต้ังแต่วันที่                
26 ธันวาคม 2561 ซึ่งเป็นวันที่รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน พร้อมทั้งขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผล         
การทดลองปฏิบัติงาน ดังน้ี 
 1. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ประธานกรรมการ 
 2. หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศรี เจริญพานิช กรรมการ 
 4. อาจารย์ ดร.วันวิวาห์ ตุ้มน้อย กรรมการ 
 5. อาจารย์ ดร.กัมปนาท ธาราภูมิ กรรมการ 
 6. นางศิริพร เทวฤทธ์ิเรืองศรี เลขานุการ 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จ้าง นางสาวชญาดา โชติศรีศุภรัตน์ นักเรียนทุนฯ       
เพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-07-705 อัตราเงินเดือน เดือนละ 
31,500 บาท สังกัดภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2561 พร้อมทั้งอนุมัติให้แต่งต้ัง
คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าว ตามรายช่ือที่คณะฯเสนอ ทั้งน้ี การจ้าง
ครั้งแรกให้จ้างเป็นพนักงานประจําสถานภาพทดลองงานมีระยะเวลาการจ้าง 1 ปี ต้ังแต่วันที่รายงานตัว        
เข้าปฏิบัติงาน  



 

 

9

ระเบยีบวาระที่  4.1.2.3 สํานักงานบริการวิชาการขออนุมัติจ้างพนกังานมหาวิทยาลัย จํานวน 2 ราย 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่สํานักงานบริการวิชาการมีกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งนักวิชาการ

อุดมศึกษา ตําแหน่งเลขที่ 2-6-29-58 เดิมเป็นอัตราของ นางสาวรัชชดา ประสิทธ์ินอก ซึ่งได้รับอนุญาตให้ลาออก         
จากงาน เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 และ ตําแหน่งเลขที่ 2-6-29-158 ว่างต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 น้ัน  

เพ่ือให้การดําเนินงานภายในสํานักงานบริการวิชาการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สํานักงาน
บริการวิชาการจึงประสงค์ขออนุมัติจ้างบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 2 ราย ดังน้ี 

1. นางสาวคันธรส ประสมศิลป์ วุฒิศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผู้นํานันทนาการ จาก 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดํารงตําแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา ตําแหน่งเลขที่ 2-6-29-58 อัตราเงินเดือน         
เดือนละ 19,500 บาท สังกัดสํานักงานบริการวิชาการ  

2. นางสาวนฤมล โหราเรือง วุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ จาก       
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ดํารงตําแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา ตําแหน่งเลขที่ 2-6-29-158         
อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท สังกัดสํานักงานบริการวิชาการ 

พร้อมทั้งขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังน้ี 
คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน นางสาวคันธรส ประสมศิลป์ 
1. ผู้อํานวยการสํานักงานบริการวิชาการ ประธานกรรมการ 
2. นางสุภาวดี เธียรวัตรกุล กรรมการ 
3. นายธีรวัฒน์ ผิวขม กรรมการ 
4. นางสาวจีราภา กระดังงา กรรมการ 
5. นางสาวนงลักษณ์ ธัญญเจรญิ กรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน นางสาวนฤมล โหราเรือง 
1. ผู้อํานวยการสํานักงานบริการวิชาการ ประธานกรรมการ 
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ แพงผล กรรมการ 
3. นางสาวสิริลักษณ์ น่ิมนวล กรรมการ 
4. นายอัศวิน วันบรรจบ กรรมการ 
5. นางสาวนงลักษณ์ ธัญญเจริญ กรรมการและเลขานุการ 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมั ติให้จ้างบุคคล ทั้ง 2 ราย เ พ่ือบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ต้ังแต่วันที่  ก.บ.ม. อนุมัติ แต่ไม่ก่อนวันรายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน พร้อมทั้งอนุมัติให้แต่งต้ัง
คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าวตามรายช่ือที่หน่วยงานเสนอ ทั้งน้ี การจ้าง
ครั้งแรกให้จ้างเป็นพนักงานประจําสถานภาพทดลองงาน มีระยะเวลาการจ้าง 1 ปี ต้ังแต่วันที่รายงานตัว           
เข้าปฏิบัติงาน 
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ระเบียบวาระที่  4.1.3 การประเมินการปฏิบัติงาน 
ระเบยีบวาระที่  4.1.3.1 รายงานการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าภาควิชา

บรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์  
  (วาระลับ) 
 
ระเบยีบวาระที่  4.1.3.2 รายงานการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร์                 

คณะอักษรศาสตร์  
  (วาระลับ) 
 
ระเบยีบวาระที่  4.1.3.3 รายงานผลการประเมินทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 

5 ราย 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรได้มีคําสั่งบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยให้ทดลอง

ปฏิบัติงานในตําแหน่งเป็นเวลา 6 เดือน จํานวน 5 ราย คือ 
1. นายกฤช เศรษฐการ วุฒิปริญญาเอก วุฒิ Doctor of Philosophy (Chemistry) จาก          

The University of Houston ประเทศสหรัฐอเมริกา ดํารงตําแหน่งอาจารย์ อัตราเงินเดือน เดือนละ         
31,500 บาท สังกัดภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 

2. นายพิณพนธ์  คงวิจิต ต์  วุ ฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  (หลักสูตรและการสอน )  จาก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-26-1204  อัตราเงินเดือน เดือนละ  
31,500 บาท สังกัดภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 

3. นายธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร วุฒิศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พัฒนศาสตร์) จาก
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-3-23-139 อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท 
สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ต้ังแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 

4. นางสาวณัฐจิตรา คําชมภู วุฒิบริหารธุรกิจบัณฑิต โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ดํารงตําแหน่งนักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-23-687            
อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ต้ังแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 

5. นายศรายุทธ มณีรัตน์ วุฒิบริหารธุรกิจบัณฑิต (ภาษาอังกฤษธุรกิจ) จากมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ดํารงตําแหน่งพนักงานบริการส่วนหน้าปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-6-23-61 
อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ต้ังแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 
 บัดน้ี คณะกรรมการประเมินฯ ได้ดําเนินการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาว ิทยาล ัยดังกล่าวแล้ว เห็นว่าพน ักงานมหาว ิทยาล ัย  ทั้ง 5 ราย เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ             
ความรับผิดชอบและความประพฤติเหมาะสม เห็นควรให้ปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าวต่อไป 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบรายงานผลการประเมินทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัย จํานวน 5 ราย และให้ปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าวต่อไป 
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ระเบียบวาระที่  4.1.4 การขอเปลี่ยน / เพิ่มเง่ือนไขการบรรจุ 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.4.1 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขออนุมัติเปลี่ยนเง่ือนไขการบรรจุ

กรอบอัตราว่างเพื่อใช้ในการดําเนินการเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่ง
อาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-3-25-770 และ 1-3-25-771 น้ัน 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ดําเนินการเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุ
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-3-25-770 และ 1-3-25-771 ด้วยวุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาเอก หรือระดับปริญญาโท ทางด้านนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ หรือสาขาอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง          
และ/หรือ ที่กําลังศึกษาระดับปริญญาเอกและกําลังทําวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 1 ต้ังแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่           
25 กันยายน 2561 และ ครั้งที่ 2 ต้ังแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ปรากฏว่า          
ไม่มีผู้สมัครตําแหน่งดังกล่าว คณะฯ จึงประสงค์ขออนุมัติเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุก่อนดําเนินการเปิดรับ
สมัครอีกครั้งหน่ึง ดังน้ี 

- ผู้สมัครต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ทางด้านนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ หรือ
สาขาอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง หรือ 

- ผู้สมัครต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ทางด้านนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ หรือสาขา
อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง  

และตามมติ ก.บ.ม. ครั้งที่ 21/2561 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนเง่ือนไข       
การบรรจุกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-3-25-770 และ 1-3-25-771
โดยผู้สมัครต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือระดับปริญญาโท ทางด้านนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ 
หรือสาขาอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง และ/หรือ ที่กําลังศึกษาระดับปริญญาเอกและกําลังทําวิทยานิพนธ์ 

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

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

- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ใช้วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ให้ใช้วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้ใช้วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
- กลุ่มสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบให้ใช้วุฒิปริญญาไม่ตํ่ากว่าปริญญาโทหรือ

เทียบเท่า 
2. ในกรณีที่ดําเนินการประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการแล้ว ไม่สามารถ       

สรรหาบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าได้ คณะวิชา/หน่วยงาน           
ต้องย่ืนเรื่องเสนอที่ประชุม ก.บ.พ. มหาวิทยาลัย เพ่ือขออนุมัติปรับลดวุฒิก่อนที่จะดําเนินการประกาศรับสมัคร
บุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าในคราวต่อไป 
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 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนเง่ือนไขการบรรจุกรอบอัตราว่างเพ่ือใช้ในการ
ดําเนินการเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งเลขที่ 1-3-25-770 และ          
1-3-25-771 สังกัดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และให้คณะฯจัดทําแผนในการพัฒนาและสนับสนุน
อาจารย์ที่บรรจุด้วยวุฒิปริญญาโทให้ได้รับการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกโดยเร็ว  
 

ระเบียบวาระท่ี  4.1.5 การพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ ชํานาญงาน ชํานาญงานพิเศษ ชํานาญการ  
  ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษฯ 
  ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6 เรื่องอ่ืนๆ 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.1 รายงานผลความก้าวหน้าของการไปปฏิบัติงานเพื่อเขียนตําราทางวิชาการ 

ครั้งที่ 3 ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพิชญา เข็มทอง คณะมัณฑนศิลป์ 
 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยอนุมั ติ ให้  ผู้ ช่วยศาสตราจารย์สุ พิชญา  เข็มทอง  สังกัดภาควิชา                 
ออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมัณฑนศิลป์ ไปปฏิบัติงานเพ่ือเขียนตําราทางวิชาการ ด้านการออกแบบนิเทศศิลป์        
ช่ือตํารา “How Does Graphic Design Working?” มีกําหนด 1 ปี ต้ังแต่วันที่ 15 มกราคม 2561 ถึงวันที่  
14 มกราคม 2562 นั้น   

ในการน้ี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพิชญา เข็มทอง ได้ส่งรายงานผลความก้าวหน้าของการ        
ไปปฏิบัติงานเพ่ือเขียนตําราทางวิชาการ ครั้งที่ 3 ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจํา 
คณะมัณฑนศิลป์ ครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบรายงานผลความก้าวหน้าการไปปฏิบัติงานเพ่ือเขียน
ตําราทางวิชาการ ครั้งที่ 3 ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพิชญา เข็มทอง สังกัดภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์                
คณะมัณฑนศิลป์ 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.2 การเสนอขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจําปี 2562 

 
สรุปเรื่อง 

ด้วยภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี ประสงค์ขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา  
เข็มศิลปวิทยา ประจําปี 2562 ในสาขาวิชามนุษยศาสตร์ ให้กับศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.กุสุมา รักษมณี 
ข้าราชการบํานาญ สังกัดคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีรายละเอียดตามแบบคําขอพระราชทานฯ 
และเอกสารผลงานการเสนอขอท่ีแนบมาพร้อมน้ี  ทั้งน้ี ที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะโบราณคดี ครั้งที่ 
1/2562 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 ได้มีมติเห็นชอบแล้ว และตามแนวทางปฏิบัติในการเสนอขอพระราชทานฯ 
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สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้มีระเบียบว่าด้วยการขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา        
พ.ศ. 2521 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2532 ข้อ 6(4) ได้กําหนดไว้ว่า ผู้เสนอช่ือผู้ซึ่ง
สมควรได้รับการพิจารณาขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ต่อคณะกรรมการพิจารณาการขอ
พระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา จะต้องกระทําโดยสภามหาวิทยาลัยหรือสภาสถาบันอุดมศึกษา      
ที่เทียบเท่ามหาวิทยาลัยเป็นผู้เสนอขอ 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเ ห็นชอบการเสนอขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา             
เข็มศิลปวิทยา ประจําปี 2562 ในสาขาวิชามนุษยศาสตร์ ให้กับศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.กุสุมา รักษมณี 
ข้าราชการบํานาญ สังกัดคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร และให้นําเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.3 การขอเพิ่มวุฒิการศึกษาไว้ในทะเบียนประวัติพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 

3 ราย 
 

สรุปเรื่อง 
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือน        

ตามคุณวุฒิและการเพ่ิมวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติ พ.ศ.2553 ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน 2553 ข้อ 4    
และข้อ 5 กําหนดว่าการปรับเงินเดือนตามคุณวุฒิหรือการเพ่ิมคุณวุฒิไว้ในทะเบียนประวัติน้ัน ข้าราชการ           
และพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ที่ได้รับคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นน้ันจะต้องเป็นคุณวุฒิที่ตรงกับลักษณะการสอน
ของภาควิชา หรือของคณะหรือหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 

และสําหรับข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายบริหารและปฏิบัติงานท่ัวไป                
ที่ได้รับคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นน้ันจะต้องเป็นคุณวุฒิที่ตรงกับมาตรฐานกําหนดตําแหน่งซึ่งบุคคลน้ันดํารงตําแหน่งอยู่  
ในขณะนั้น ส่วนการกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ ให้คํานึงถึงความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบ     
ความประพฤติและความเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างย่ิงต้องพิจารณาถึงลักษณะงานที่ปฏิบัติ ผลประโยชน์         
ที่หน่วยงานจะได้รับเป็นสําคัญ   

นอกจากน้ี ที่ประชุม ก.บ.พ. มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 10/2551 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2551  
ได้วางแนวปฏิบัติว่า การเสนอขอกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิของผู้ได้รับอนุญาตให้ลาศึกษา หรือผู้ที่ได้รับ
วุฒิก่อนบรรจุแต่งต้ังจะต้องเสนอเรื่องให้หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ของคณะหรือมหาวิทยาลัย ภายใน 60 วัน นับแต่
วันรายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการ (กรณีได้รับวุฒิเพ่ิมขึ้นก่อนวันรายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการ) หรือ ภายใน 60 วัน     
นับแต่วันที่สําเร็จการศึกษา (กรณีรายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการก่อนวันที่มีหลักฐานว่าสําเร็จการศึกษา) หากเสนอ
เรื่องขอกําหนดภายหลังเวลาดังกล่าวให้กําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิได้ไม่ก่อนวันที่หน่วยงานการเจ้าหน้าที่
ของคณะหรือมหาวิทยาลัยได้รับเรื่อง 

คณะวิชา/ส่วนงานประสงค์ขออนุมัติเพ่ิมวุฒิการศึกษาไว้ในทะเบียนประวัติ จํานวน 3 ราย ดังนี้ 
1. ตามมติที่ประชุม ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยศิลปากรในการประชุม ครั้งที่ 10/2555 เมื่อวันที่ 12 

มิถุนายน 2555 มีมติอนุมัติให้ นายชาตรี ประกิตนนทการ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหน่งอาจารย์ 
ตําแหน่งเลขที่ 1365 อัตราเงินเดือน เดือนละ 55,700 บาท (ปัจจุบันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงาน
ประจํา ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-22-1278) สังกัดภาควิชาศิลปะสถาปัตยกรรม                  
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คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ลาศึกษาต่อโดยไม่ต้องลาราชการในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาประวัติศาสตร์             
ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งโครงสร้างหลักสูตรให้ผู้เรียนทําวิทยานิพนธ์โดยไม่ต้องเข้าช้ันเรียน และเข้าร่วมกิจกรรม
สัมมนาภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง จํานวนไม่น้อยกว่า 3 ภาคการศึกษา ซึ่งการสัมมนาแต่ละคร้ังประมาณ 3 วัน  
เริ่มต้ังแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2555 โดยมีระยะเวลา 3 ปี ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2555 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2558  
เป็นกรณีพิเศษ และได้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก วุฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ประวัติศาสตร์) จาก
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต้ังแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2561 โดยยื่นเรื่องเสนอขอเพ่ิมวุฒิการศึกษาไว้ในทะเบียนประวัติให้
หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ของคณะฯ รับเรื่องเม่ือวันที่ 9 มกราคม 2562 โดยให้มีผลต้ังแต่วันที่ 9 มกราคม 2562          
ซึ่งเป็นวันที่งานการเจ้าหน้าที่ของคณะฯ รับเรื่อง เน่ืองจากยื่นเรื่องเกินกว่า 60 วัน นับแต่ที่สําเร็จการศึกษา  
(อัตราเงินเดือน เดือนละ 55,700 บาท เกินกว่าอัตราแรกบรรจุคุณวุฒิปริญญาเอก) 

2. นางสาวบุษริน วงศ์วิวัฒนา พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหน่ง
อาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-3-23-703 อัตราเงินเดือน เดือนละ 35,480 บาท สังกัดคณะวิทยาการจัดการ         
ได้รับอนุญาตให้ลาศึกษานอกเวลาราชการในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการการท่องเท่ียวแบบบูรณาการ         
ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มีกําหนด  3 ปี ต้ังแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2557 ถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2560 
และได้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก วุฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ) จาก
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2561 โดยย่ืนเรื่องเสนอขอเพ่ิมวุฒิการศึกษาไว้ใน
ทะเบียนประวัติให้หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ของคณะฯ รับเรื่องเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 โดยให้มีผลต้ังแต่
วันที่ 12 ธันวาคม 2561 ซึ่งเป็นวันที่งานการเจ้าหน้าที่ของคณะฯ รับเรื่อง เน่ืองจากยื่นเรื่องเกินกว่า 60 วัน 
นับแต่ที่สําเร็จการศึกษา  (อัตราเงินเดือน เดือนละ 35,480 บาท เกินกว่าอัตราแรกบรรจุคุณวุฒิปริญญาเอก) 

3. นางสาวอภิพร สินเหลือ พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหน่งนักบริหารงาน
ทั่วไปปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-25-738 อัตราเงินเดือน เดือนละ 27,720 บาท สังกัดคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ลาศึกษานอกเวลาราชการในระดับปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรวิทยาศาสตร์
มหาบัณฑิต (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ) ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มีกําหนด 2 ปี 
ต้ังแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 12 สิงหาคม 2561 และได้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท             
วุฒิหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ) จากสถาบันบัณฑิตพัฒน   
บริหารศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2561 โดยย่ืนเรื่องเสนอขอเพ่ิมวุฒิการศึกษาไว้ในทะเบียนประวัติให้
หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ของคณะฯ รับเรื่องเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 โดยให้มีผลต้ังแต่วันที่ 11 มกราคม 
2562 ซึ่งเป็นวันที่งานการเจ้าหน้าที่ของคณะฯ รับเร่ือง เน่ืองจากย่ืนเรื่องเกินกว่า 60 วัน นับแต่ที่สําเร็จ
การศึกษา (อัตราเงินเดือน เดือนละ 27,720 บาท เกินกว่าอัตราแรกบรรจุคุณวุฒิปริญญาโท) 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้เพ่ิมวุฒิการศึกษาไว้ในทะเบียนประวัติพนักงาน
มหาวิทยาลัย จํานวน 3 ราย ตามท่ีเสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.4 ขออนุมัติย้ายตัดโอนตําแหน่งและอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่ได้มีการจัดสรรอัตรากําลังบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร ตามคําสั่งมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ที่ 74/2562 เรื่อง การจัดสรรอัตรากําลังข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงาน
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มหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานช่ัวคราว ลูกจ้างประจํา ลูกจ้าง
มหาวิทยาลัย ประเภทลูกจ้างประจํา ลูกจ้างมหาวิทยาลัย ประเภทลูกจ้างช่ัวคราว ตามการแบ่งหน่วยงาน
ภายในสํานักงานอธิการบดี ไปแล้วน้ัน 

ในการน้ี เพ่ือให้การบริหารจัดการภายในสํานักงานอธิการบดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย          
จึงประสงค์ ดังน้ี 

กองคลัง  
1. ขออนุมั ติ ย้ายตัดโอนตําแหน่งและอัตราเ งินเ ดือนพนักงานมหาวิทยาลัย  ราย               

นางสาวปรียานุชณ์ แก้วนภา ตําแหน่งนักการเงินปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-16-77 อัตราเงินเดือน           
เดือนละ 19,960 บาท จากสังกัดงานการเงิน กองคลัง สํานักงานอธิการบดี ไปต้ังจ่ายในสังกัดงานบริหาร
งบประมาณ กองคลัง สํานักงานอธิการบดี 

2. ขออนุมัติย้ายตัดโอนตําแหน่งและอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ราย นางสาว     
สารุณี ลิ้มวิรุฬห์โรจน์ ตําแหน่งนักการเงินปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-16-204 อัตราเงินเดือน เดือนละ              
24,010 บาท จากสังกัดงานการเงิน กองคลัง สํานักงานอธิการบดี ไปต้ังจ่ายในสังกัดงานบริหารงบประมาณ 
กองคลัง สํานักงานอธิการบดี 

3. ขออนุมั ติ ย้ายตัดโอนตําแหน่งและอัตราเ งินเ ดือนพนักงานมหาวิทยาลัย  ราย                 
นางสาวจารุวรรณ ตรงต่อศักด์ิ ตําแหน่งนักการเงินปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-2-16-915 อัตราเงินเดือน 
เดือนละ 27,480 บาท จากสังกัดงานบัญชี กองคลัง สํานักงานอธิการบดี ไปต้ังจ่ายในสังกัด งานการเงิน           
กองคลัง สํานักงานอธิการบดี 

กองแผนงาน 
1. ขออนุมัติย้ายตัดโอนตําแหน่งและอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ราย นายนรเสฏฐ์ 

วิเศษสิงห์ ตําแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-18-16 อัตราเงินเดือน เดือนละ 
22,750 บาท จากสังกัดงานยุทธศาสตร์และวิจัยสถาบัน กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี ไปต้ังจ่ายในสังกัด
งานวิเคราะห์งบประมาณ กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี 

2. ขออนุมัติตัดโอนตําแหน่งและอัตราเงินเดือนกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย 
ตําแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-18-170 อัตราเงินเดือน เดือนละ 22,750 บาท 
จากสังกัดงานวิเคราะห์งบประมาณ กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี ไปต้ังจ่ายในสังกัดงานยุทธศาสตร์และ
วิจัยสถาบัน กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี 

กองบริหารงานวิชาการ 
1. ขออนุมั ติ ย้ายตัดโอนตําแหน่ งและอัตราเ งินเ ดือนพนักงานมหาวิทยาลัย  ราย               

นางพชรพรรณ เกษตรภิบาล ตําแหน่งนักวิชาการศึกษาชํานาญการ ตําแหน่งเลขที่ 2-2-10-1269              
อัตราเงินเดือน เดือนละ 43,116 บาท จากสังกัดงานทะเบียนและสถิติ กองบริหารงานวิชาการ สํานักงานอธิการบดี 
ไปต้ังจ่ายในสังกัดงานจัดการศึกษา กองบริหารงานวิชาการ สํานักงานอธิการบดี 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้ย้ายตัดโอนตําแหน่งและอัตราเงินเดือนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตามท่ีเสนอ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562  
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ระเบียบวาระที่  4.1.6.5 ขออนุมัติย้ายตัดโอนตําแหน่งและอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย 
 

สรุปเรื่อง 
ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การจัดต้ังส่วนงานของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2 )          

พ.ศ. 2561  ฉบับลงวันที่ 21 ธันวาคม 2561 โดยยุบเลิกสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร  ต้ังแต่วันที่ 
17 มกราคม 2562 ประกอบกับประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงานของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร  (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2561  ให้แบ่งหน่วยงานภายในของสํานักงาน
อธิการบดี โดยมีสํานักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ เป็นหน่วยงานภายในระดับกองตามข้อ          
4.2 (6) มีผลต้ังแต่วันที่ 25 มกราคม 2562  และตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 74/2562 ลงวันที่                 
14 มกราคม 2562 สั่งจัดสรรอัตรากําลังข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท
พนักงานประจํา พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานช่ัวคราว ลูกจ้างประจํา ลูกจ้างมหาวิทยาลัย ประเภท
ลูกจ้างประจํา ลูกจ้างมหาวิทยาลัย ประเภทลูกจ้างช่ัวคราว จากสังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา มาสังกัดสํานักงาน
บริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ ต้ังแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 จึงทําให้ข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงาน
ช่ัวคราว ลูกจ้างประจํา ลูกจ้างมหาวิทยาลัย ประเภทลูกจ้างช่ัวคราว  สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา ในช่วง
ระยะเวลาต้ังแต่วันที่ 17 – 31  มกราคม 2562 ยังไม่ได้มีการจัดสรรอัตรากําลังให้อยู่ในหน่วยงานใด น้ัน  

ดังน้ัน เพ่ือให้การบริหารงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขออนุมัติ
ย้ายตัดโอนตําแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท
พนักงานประจํา พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานช่ัวคราว ลูกจ้างประจํา ลูกจ้างมหาวิทยาลัย ประเภท
ลูกจ้างช่ัวคราว สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา มาต้ังจ่าย ณ สํานักงานอธิการบดี ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 17 – 31 มกราคม 2562 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้ย้ายตัดโอนตําแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงาน
ช่ัวคราว ลูกจ้างประจํา ลูกจ้างมหาวิทยาลัย ประเภทลูกจ้างช่ัวคราว สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา มาต้ังจ่าย             
ณ สํานักงานอธิการบดี ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 17 – 31 มกราคม 2562 ก่อนที่จะไปสังกัดสํานักงานบริหารการวิจัย 
นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ สํานักงานอธิการบดี ต้ังแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป ตามคําสั่ง
มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 74/2562 ลงวันที่ 14 มกราคม 2562 
 
ระเบยีบวาระที่  4.1.6.6 การเปลี่ยนชื่อตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 

 
สรุปเรื่อง 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดตําแหน่งและมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ของพนักงานมหาวิทยาลัย ฉบับลงวันที่ 21 สิงหาคม 2561 ได้กําหนดมาตรฐานกําหนดตําแหน่งของพนักงาน
มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย ชื่อตําแหน่ง ระดับตําแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบหลักและคุณสมบัติเฉพาะ
ตําแหน่งไปแล้ว และมหาวิทยาลัยได้เวียนบันทึกพร้อมสรุปรายช่ือพนักงานมหาวิทยาลัย  สายสนับสนุน 
ประเภทพนักงานประจํา และพนักงานช่ัวคราว ไปยังคณะวิชาและส่วนงานพิจารณาเพ่ือเปลี่ยนช่ือตําแหน่ง
พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนให้สอดคล้องตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งของประกาศฯ ดังกล่าวแล้ว 
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และรวบรวมนําเสนอที่ประชุม ก.บ.ม. มหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 
พิจารณาแล้ว มีมติให้คณะวิชาและส่วนงานพิจารณาทบทวนการเปลี่ยนช่ือตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย         
สายสนับสนุนอีกครั้งหน่ึง โดยให้คํานึงถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบหลัก และคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง ความรู้ 
ความสามารถ ประสบการณ์ และความก้าวหน้า ในสายงาน เพ่ือนําเสนอ ก.บ.ม. พิจารณาต่อไปน้ัน 

ในการน้ี กองทรัพยากรมนุษย์ได้รวบรวมตามที่คณะวิชาและส่วนงานได้ดําเนินการเปลี่ยนชื่อ
ตําแหน่งและส่งมายังมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบการเปลี่ยนช่ือตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย          
สายสนับสนุน ตามท่ีเสนอ ยกเว้นราย นางสาววิทิตา ค้าผล และ นายสุพรชัย บารมี ซึ่งสังกัดศูนย์คอมพิวเตอร์ 
ให้เปลี่ยนช่ือตําแหน่งจากเดิม ตําแหน่งนักวิชาการศึกษา เป็นตําแหน่งนักเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือให้เป็นไป
ตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งฯ 
 
ระเบยีบวาระที่  4.2 แผนและการติดตามผลการดําเนินงานตามแผน 
ระเบยีบวาระที่  4.2.1 แผนพัฒนาคณุภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร  
  ปีการศึกษา 2561 
 
สรุปเรื่อง 
 ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 
2560 เสร็จสิ้นแล้ว โดยมหาวิทยาลัยได้นําผลการประเมินคุณภาพการศึกษาและข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและสภามหาวิทยาลัยมาจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ภายใน น้ัน  

ในการน้ี กองประกันคุณภาพการศึกษาจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2561 เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางการดําเนินงาน พัฒนา 
ปรับปรุงกระบวนการทํางาน และพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามองค์ประกอบต่างๆ ของมหาวิทยาลัยอย่าง
ต่อเน่ืองในทุกพันธกิจ อีกทั้งเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2561 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใน 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2561 และให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
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ระเบียบวาระที่  4.3 ข้อบังคับ / ระเบียบ / ประกาศ 
ระเบยีบวาระที่  4.3.1 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลยัศิลปากร เรือ่ง กําหนดคา่ลงทะเบียนวิชาเรียน 
  รายวิชาพเิศษอ่ืนๆ ตามหลกัสูตรเภสชัศาสตรบณัฑิต ฉบับปรบัปรุง  
  พ.ศ. 2555 
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (6 ปี) ฉบับปี 
พ.ศ. 2555 โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

1. ในการประชุมคร้ังที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2558 โดยเพ่ิมรายวิชาในรายวิชาเลือก
วิชาชีพสาขาบริบาลทางเภสัชกรรม จํานวน 1 รายวิชา และรายวิชาเลือกฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพสาขาบริบาลทาง
เภสัชกรรม จํานวน 2 รายวิชา 

2. ในการประชุมครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 โดยเปิดรายวิชาใหม่ในรายวิชา
เลือกฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพสาขาสารสนเทศศาสตร์ทางเภสัชกรรมและสุขภาพ จํานวน 1 รายวิชา 

3. ในการประชุมครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 โดยเปิดรายวิชาใหม่ใน
รายวิชาเลือกฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพด้านวิทยาการทางเภสัชศาสตร์ จํานวน 1 รายวิชา น้ัน 

ในการน้ี คณะเภสัชศาสตร์จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) กําหนดค่าลงทะเบียนวิชาเรียน
รายวิชาพิเศษอ่ืนๆ ตามหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555 ซึ่งผ่านการพิจารณาจาก      
กองกฎหมายแล้ว  

ทั้งน้ี ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาที่ใช้หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555 
ต้ังแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง
หนดค่าลงทะเบียนวิชาเรียนรายวิชาพิเศษอ่ืนๆ ตามหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555 
และให้นําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใช้ต่อไป   
 
ระเบยีบวาระที่  4.3.2 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลยัศิลปากร เรือ่ง กําหนดอัตราคา่บาํรุงการใช้ห้อง 
  ประชุม ห้องเรียน โรงฝึกพลศึกษา ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และบริเวณ 
  รอบๆ ของโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศลิปากร 
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่คณะศึกษาศาสตร์ประสงค์กําหนดอัตราค่าบํารุงการใช้ห้องประชุม ห้องเรียน โรงฝึก     
พลศึกษา ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และบริเวณรอบๆ ของโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งได้ผ่าน
ความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 25/2561 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561 
น้ัน 

ในการนี้ คณะศึกษาศาสตร์จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร 
เรื่อง กําหนดอัตราค่าบํารุงการใช้ห้องประชุม ห้องเรียน โรงฝึกพลศึกษา ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และ
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บริเวณรอบๆ ของโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยให้ใช้บังคับต้ังแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป ทั้งน้ี 
ได้ผ่านการพิจารณาจากกองกฎหมายแล้ว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง 
กําหนดอัตราค่าบํารุงการใช้ห้องประชุม ห้องเรียน โรงฝึกพลศึกษา ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และบริเวณ
รอบๆ ของโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร และให้นําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใช้ต่อไป   
 
ระเบยีบวาระที่  4.3.3 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลยัศิลปากร เรือ่ง กําหนดรายวิชาเรียนภาค 
  บรรยายและหรือภาคปฏิบัติการที่ใชเ้ครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุสิน้เปลืองทีมี่ 
  ราคาสูง ระดับบัณฑิตศึกษา และระดับบณัฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ  
  (ฉบับที่....) และ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดรายวิชา 
  เรียนภาคบรรยายและหรือภาคปฏิบัติการที่ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์  
  วัสดุสิน้เปลืองที่มีราคาสูง ระดับบัณฑิตศกึษา ในลักษณะโครงการพเิศษ  
  และระดับบัณฑิตศึกษา หลกัสูตรนานาชาติ โครงการพเิศษ (ฉบับที่....) 
 
สรุปเรื่อง 

ด้วยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ประสงค์ขอกําหนดรายวิชาเรียนภาคบรรยายและหรือภาค   
ปฏิบัติการระดับบัณฑิตศึกษา ที่ใช้เคร่ืองมือ อุปกรณ์ วัสดุสิ้นเปลืองที่มีราคาสูง สําหรับหลักสูตรนานาชาติ      
ภาคปกติและในลักษณะโครงการพิเศษ  

ในการน้ี บัณฑิตวิทยาลัยจึงเสนอที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร 
เรื่อง กําหนดรายวิชาเรียนภาคบรรยายและหรือภาคปฏิบัติการที่ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุสิ้นเปลืองที่มีราคาสูง 
ระดับบัณฑิตศึกษา และระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ (ฉบับที่....) และ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย
ศิลปากร เรื่อง กําหนดรายวิชาเรียนภาคบรรยายและหรือภาคปฏิบัติการที่ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุสิ้นเปลืองที่
มีราคาสูง ระดับบัณฑิตศึกษา ในลักษณะโครงการพิเศษ และระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ โครงการ
พิเศษ (ฉบับที่....) ทั้งน้ี ต้ังแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป ซึ่งผ่านการพิจารณาจากกอง
กฎหมายแล้ว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง 
กําหนดรายวิชาเรียนภาคบรรยายและหรือภาคปฏิบัติการที่ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุสิ้นเปลืองที่มีราคาสูง 
ระดับบัณฑิตศึกษา และระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ (ฉบับที่....) และ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย
ศิลปากร เรื่อง กําหนดรายวิชาเรียนภาคบรรยายและหรือภาคปฏิบัติการท่ีใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุสิ้นเปลือง
ที่มีราคาสูง ระดับบัณฑิตศึกษา ในลักษณะโครงการพิเศษ และระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ 
โครงการพิเศษ (ฉบับที่....) และให้นําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใช้ต่อไป 
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ระเบียบวาระที่  4.3.4 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลยัศิลปากรว่าด้วยอัตราคา่ธรรมเนียมการศกึษา 
  ระดับบณัฑิตศึกษา และระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ (ฉบบัที่ ..)  
  พ.ศ. .... และ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลยัศิลปากรว่าด้วยอัตรา 
  ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในลักษณะโครงการพิเศษ  
  และระดับบัณฑิตศึกษา หลกัสูตรนานาชาติ โครงการพเิศษ (ฉบับที่ ..)  
  พ.ศ. .... 
 

สรุปเรื่อง 
ด้วยคณะวิทยาการจัดการประสงค์ขอกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย

ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 
2561) ซึ่งที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ได้มีมติอนุมัติให้เปิด
หลักสูตรดังกล่าว น้ัน 

ในการนี้ บัณฑิตวิทยาลัยจึงเสนอที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่า
ด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... และ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ใน
ลักษณะโครงการพิเศษ และระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ โครงการพิเศษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพ่ือให้
เป็นไปตามข้อ 4 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยค่าธรรมเนียมในการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากกองกฎหมายแล้ว พร้อมทั้งได้เสนอข้อมูลหลักการและเหตุผล
ในการกําหนดค่าธรรมเนียม ประมาณการรายรับ/รายจ่ายเบ้ืองต้น และเปรียบเทียบค่าธรรมเนียมในการจัดการ
หลักสูตรที่ใกล้เคียงกับสถาบันอ่ืนตามแบบฟอร์มเสนอเร่ืองค่าธรรมเนียมเพ่ือพิจารณาในคณะกรรมการท่ีปรึกษา
เก่ียวกับการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบในหลักการของ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัย
ศิลปากรว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ในลักษณะโครงการพิเศษ และระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ โครงการพิเศษ (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... โดยให้ปรับแก้ไขการใช้บังคับกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้าศึกษาต้ังแต่ภาคการศึกษาต้น         
ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป 

ทั้งน้ี ที่ประชุมมอบหมายให้คณบดีคณะวิทยาการจัดการเพ่ิมเติมข้อมูลการเปรียบเทียบ
ค่าธรรมเนียมในการจัดการหลักสูตรที่ใกล้เคียงกับสถาบันอ่ืนให้เป็นปัจจุบัน โดยแยกเปรียบเทียบค่าธรรมเนียม
ในลักษณะโครงการปกติและเปรียบเทียบค่าธรรมเนียมในลักษณะโครงการพิเศษให้ชัดเจน พร้อมทั้งให้หารือ
กับคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมในประเด็นต่างๆ ดังน้ี 

1. ความเหมาะสมในการแจกแจงรายละเอียดค่าธรรมเนียมการศึกษา เช่น ค่าธรรมเนียมใน
ส่วนของการศึกษาดูงานต่างประเทศ เพ่ือเป็นที่มาของการกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมสูงดังกล่าว 

2. เหตุผลของการกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมที่เท่ากันในการจัดการหลักสูตรของโครงการ
ปกติและโครงการพิเศษ เพ่ือสะท้อนต้นทุนการผลิต  
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3. การจัดการหลักสูตรในลักษณะโครงการปกติหรือโครงการพิเศษให้เป็นไปตามความ
ต้องการและความสะดวกของผู้เรียน รวมทั้งพิจารณาถึงผู้เรียนที่ได้รับทุนการศึกษา และผู้เรียนที่ไม่ได้รับ
ทุนการศึกษาด้วย  

4. การจัดตารางเรียนของนักศึกษาโครงการปกติ และโครงการพิเศษ 
ก่อนนําเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาเกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย และสภา

มหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 4.3.5 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดตําแหน่งและมาตรฐานกําหนด

ตําแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ..) 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่มหาวิทยาลัยได้เวียนเรื่องการเปลี่ยนช่ือตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน

เพ่ือให้สอดคล้องตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดตําแหน่งและมาตรฐานกําหนดตําแหน่งของ
พนักงานมหาวิทยาลัย ฉบับลงวันที่ 21 สิงหาคม 2561 และมีส่วนงานเสนอช่ือตําแหน่งพร้อมรายละเอียดของ
มาตรฐานกําหนดตําแหน่งเพ่ิมเติมนอกเหนือจากรายช่ือพนักงานมหาวิทยาลัยตามที่ประกาศดังกล่าวกําหนดไว้ 
แล้วน้ัน 

ที่ประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 พิจารณาแล้วมีมติให้เพิ่มบทเฉพาะกาล 
ในประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดตําแหน่งและมาตรฐานกําหนดตําแหน่งของพนักงาน
มหาวิทยาลัย ฉบับลงวันที่ 21 สิงหาคม 2561 “พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร         
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2530 ซึ่งโอนมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 และพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับการบรรจุแต่งต้ังก่อนวันที่ประกาศ
มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดตําแหน่งและมาตรฐานกําหนดตําแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 
21 สิงหาคม พ.ศ. 2561 มีผลใช้บังคับ ให้คงใช้ช่ือตําแหน่งเดิมซึ่งสอดคล้องกับช่ือตําแหน่งตามมาตรฐาน
กําหนดตําแหน่งของประกาศน้ี หรือกรณีช่ือตําแหน่งเดิมไม่สอดคล้องกับช่ือตําแหน่งตามประกาศนี้ ให้เปลี่ยน
ช่ือตําแหน่งให้สอดคล้องกับช่ือตําแหน่งตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งของประกาศนี้ โดยให้นับระยะเวลา           
การเข้าสู่ตําแหน่งให้สูงขึ้นต่อเน่ืองกันได้”  
  ในการน้ี มหาวิทยาลัยได้จัดทํา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดตําแหน่ง
และมาตรฐานกําหนดตําแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ..) พร้อมรายละเอียดมาตรฐานกําหนด
ตําแหน่งดังแนบเสนอมาน้ี จํานวน 3 ตําแหน่ง ได้แก่ 
 1. กลุ่มปฏิบัติการ 

1.1 ตําแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข   ระดับปฏิบัติการ – ระดับชํานาญการพิเศษ 
1.2 ตําแหน่งนักวิชาการโรงแรม   ระดับปฏิบัติการ – ระดับชํานาญการพิเศษ 

 2. กลุ่มปฏิบัติงาน 
2.1 ตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานการโรงแรม  ระดับปฏิบัติงาน - ระดับชํานาญงานพิเศษ 

 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง 
กําหนดตําแหน่งและมาตรฐานกําหนดตําแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ..) 
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ระเบียบวาระที่  4.3.6 (ร่าง) ข้อบังคบัมหาวิทยาลยัศิลปากรว่าด้วยการบริหารงานสาํนักงาน 
  อธิการบดีและคณะกรรมการบริหารสํานักงานอธิการบดี พ.ศ. .... 
 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีสํานักงานอธิการบดีเป็นส่วนงานตามมาตรา 9 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ศิลปากร พ.ศ. 2559 แต่เน่ืองจากพระราชบัญญัติดังกล่าวได้กําหนดไว้เพียงคณะกรรมการประจําคณะและ
คณะกรรมการประจําส่วนงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ โดยมิได้ครอบคลุมในส่วนของ
สํานักงานอธิการบดี ประกอบกับสํานักงานอธิการบดีมีภาระหน้าที่ในการสนับสนุนการดําเนินการของ
อธิการบดีเพ่ือดําเนินการตามวัตถุประสงค์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย น้ัน 

 ในการนี ้ เ พื ่อให ้ม ีความชัดเจนในระบบและกลไกการบริหารสํานักงานอธิการบดี           
กองกฎหมายจึงเสนอที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการบริหารงานสํานักงาน
อธิการบดีและคณะกรรมการบริหารสํานักงานอธิการบดี พ.ศ. ....  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วย
การบริหารงานสํานักงานอธิการบดีและคณะกรรมการบริหารสํานักงานอธิการบดี พ.ศ. .... และให้นําเสนอ
คณะกรรมการกลั่นกรองข้อกฎหมายเพ่ือการปรับเปลี่ยนสถานะของมหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับ      
ของรัฐ ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
ระเบยีบวาระที่  4.4 โครงสร้างส่วนงานและหนว่ยงานภายใน 
  ไม่ม ี
 
ระเบยีบวาระที่  4.5 การบริหารการเงินและทรพัย์สิน 

ไม่มี 
 
ระเบยีบวาระที่  4.6 เรื่องอ่ืนๆ ตามท่ีอธิการบดีปรึกษา 
ระเบยีบวาระที่  4.6.1 การแต่งต้ังคณะกรรมการกองทุนพระยาวิศุกรรมศลิปประสิทธิ ์
 
สรุปเรื่อง 

ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 1823/2559 ลงวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2559 แต่งต้ัง
คณะกรรมการกองทุนพระยาวิศุกรรมศิลปประสิทธ์ิ  โดยมีวาระการดํารงตําแหน่ง 2 ปี และได้ครบวาระ    
การปฏิบัติหน้าที่เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 น้ัน 

เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและต่อเน่ือง กองกลางจึงเสนอที่ประชุม
พิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการกองทุนพระยาวิศุกรรมศิลปประสิทธ์ิ (ชุดใหม่) ตามระเบียบมหาวิทยาลัย
ศิลปากรว่าด้วยกองทุนพระยาวิศุกรรมศิลปประสิทธ์ิ พ.ศ. 2537 ข้อ 6 กําหนดให้มีคณะกรรมการข้ึนคณะหน่ึง 
ทําหน้าที่พิจารณาจัดสรรการใช้เงินทุนดังกล่าวให้เป็นไปตามระเบียบ ประกอบด้วย  

1. อธิการบดี   ประธานกรรมการ 
2. บุคคลซึ่งผู้บริจาคเห็นชอบ   กรรมการ 
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3. รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์   กรรมการและเลขานุการ 
4. นางพิมพ์ใจ สัจจาพิทักษ์  ผู้ช่วยผู้อํานวยการกองคลัง   เหรัญญิก 

(หัวหน้างานคลัง กองงานวิทยาเขต เดิม) 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้คณะกรรมการกองทุนพระยาวิศุกรรมศิลปประสิทธ์ิ
ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 1823/2559 ลงวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ปฏิบัติหน้าที่อีกวาระหน่ึง 
และให้นําเสนออธิการบดีลงนามในคําสั่งแต่งต้ังต่อไป 
 
ระเบยีบวาระที่  4.6.2 การกําหนดวันจัดทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ รอบทดสอบแรก

เข้าของนักศึกษาระดับปรญิญาตรี ประจําปีการศึกษา 2562  
  ด้วยแบบทดสอบ STEP 
 
สรุปเรื่อง 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานและการทดสอบความรู้
ความสามารถทางภาษาอังกฤษ เพ่ือสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ฉบับลงวันที่ 17  
สิงหาคม พ.ศ. 2561 และประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ระบบและกลไกเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะ
ภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับลงวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2561 และนโยบายของ
มหาวิทยาลัยในการพัฒนาภาษาอังกฤษของนักศึกษาให้มีสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ (English Proficiency) 
ต้ังแต่ระดับ B2 ขึ้นไป ตามกรอบมาตรฐาน CEFR (Common European Framework of Reference for 
Languages) น้ัน 

ในการนี้ มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้คณะทํางานสร้างแบบทดสอบวัดสมิทธิภาพทาง
ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร STEP (Silpakorn Test of English Proficiency) ดําเนินการพัฒนา
แบบทดสอบวัดความสามารถภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยศิลปากรตามกรอบมาตรฐาน CEFR โดยวัดทักษะ
ความสามารถภาษาอังกฤษ ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการฟัง (listening) ด้านการพูด (Speaking) ด้านการอ่าน 
(reading) และด้านการเขียน (Writing) เพ่ือให้การจัดการทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยและดําเนินการเสร็จสิ้นก่อนเปิดภาคการศึกษา ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและ
พัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาการกําหนดวันจัดทดสอบวัดสมิทธิภาพทาง
ภาษาอังกฤษ รอบทดสอบแรกเข้าของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา 2562 ด้วยแบบทดสอบ 
STEP ในวันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2562  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการกําหนดวันจัดทดสอบวัดสมิทธิภาพทาง
ภาษาอังกฤษ รอบทดสอบแรกเข้าของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา 2562 ด้วยแบบทดสอบ 
STEP ในวันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2562 ตามท่ีศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาท่ัวไปและพัฒนาการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษเสนอ  
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ระเบียบวาระที่  4.6.3 การแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น 
 
สรุปเรื่อง 

ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 324/2561 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 แต่งต้ัง
คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น โดยมีวาระการปฏิบัติหน้าที่ 1 ปี ต้ังแต่วันที่           
1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2562 น้ัน   

เน่ืองจากคณะกรรมการชุดดังกล่าวใกล้ครบวาระการปฏิบัติหน้าที่แล้ว ดังน้ัน เพ่ือให้การ
ดําเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและต่อเน่ือง กองกลางจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการ
พิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น (ชุดใหม่) โดยให้คณะกรรมการดังกล่าวทําหน้าที่คัดเลือกข้าราชการ
และลูกจ้างประจําเสนอไปยังสํานักนายกรัฐมนตรีเพ่ือเข้ารับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นข้าราชการพลเรือน
ดีเด่น พร้อมทั้งคัดเลือกข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างประจํา เพ่ือประกาศเกียรติคุณเป็น
บุคลากรดีเด่นและเข้ารับของที่ระลึกในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการ
พลเรือนดีเด่น โดยประกอบด้วยผู้ดํารงตําแหน่งและมีรายช่ือต่อไปน้ี 

1. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กร ประธานกรรมการ 
2. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย หรือผู้แทน กรรมการ 
3. คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ หรือผู้แทน กรรมการ 
4. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หรือผูแ้ทน กรรมการ 
5. คณบดีคณะโบราณคดี หรือผูแ้ทน กรรมการ 
6. คณบดีคณะมณัฑนศิลป์ หรอืผู้แทน กรรมการ 
7. คณบดีคณะอักษรศาสตร์ หรอืผู้แทน กรรมการ 
8. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ หรอืผู้แทน กรรมการ 
9. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ หรอืผู้แทน กรรมการ 

10. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ หรอืผู้แทน กรรมการ 
11. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หรือผู้แทน  กรรมการ 
12. คณบดีคณะดุริยางคศาสตร์ หรือผู้แทน กรรมการ 
13. คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร หรือผูแ้ทน กรรมการ 
14. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ หรือผู้แทน กรรมการ 
15. คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือผูแ้ทน กรรมการ 
16. คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ หรือผู้แทน กรรมการ 
17. ผู้อํานวยการสํานักหอสมุดกลาง หรือผู้แทน กรรมการ 
18. ผู้อํานวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ หรือผูแ้ทน กรรมการ 
19. ผู้อํานวยการหอศิลป์ หรือผูแ้ทน กรรมการ 
20. ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน หรือผู้แทน กรรมการ 
21. ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี กรรมการ 
22. ผู้อํานวยการกองกลาง  กรรมการ 
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23. ผู้อํานวยการกองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร ์ กรรมการ 
24. ผู้อํานวยการกองงานวิทยาเขตเพชรบุรี กรรมการ 
25. นางสาวรัตทิกร  คงทอง  กรรมการและเลขานุการ 
26. นางสาวเกตน์นิภา  วรวงษ์ ผู้ช่วยเลขานุการ 
ทั้งน้ี ให้ระบุหน้าที่ของคณะกรรมการดังกล่าวในคําสั่งให้ชัดเจน ก่อนนําเสนออธิการบดี      

ลงนามในคําสั่งแต่งต้ังต่อไป 
 
ระเบยีบวาระที่  4.6.4 การแต่งต้ังคณะกรรมการกองทุน 100 ปี ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี 
 
สรุปเรื่อง 

ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 18/2559 ลงวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2559 แต่งต้ัง
คณะกรรมการกองทุน 100 ปี ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี โดยมีวาระการปฏิบัติหน้าที่ 3 ปี ต้ังแต่วันที่ 24 
กุมภาพันธ์ 2559 ถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 น้ัน 

เน่ืองจากคณะกรรมการชุดดังกล่าวใกล้ครบวาระการปฏิบัติหน้าที่แล้ว ดังน้ัน เพ่ือให้การ
ดําเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและต่อเน่ือง กองกลางจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการ
กองทุน 100 ปี ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี (ชุดใหม่) ตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยกองทุน 100 ปี 
ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี พ.ศ. 2536 และแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2540 ข้อ 8 กําหนดให้
มีคณะกรรมการกองทุนเป็นผู้ดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ของกองทุน โดยให้มีกรรมการจํานวนไม่น้อยกว่า      
7 คน แต่ไม่เกิน 9 คน ประกอบด้วย 

1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยศลิปากร  ประธานกรรมการ 
2. รองอธิการบดี คณบดี และหัวหน้าหน่วยงาน  กรรมการ 
 ที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  
 ตามท่ีอธิการบดีมอบหมาย จาํนวน 2-3 คน    
3. นายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยศิลปากร หรือผู้แทน กรรมการ 
4. ให้อธิการบดีแต่งต้ังบุคคลอ่ืน จํานวน 3-4 คน    กรรมการ  

โดยบุคคลดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติ ดังน้ี 
4.1 เป็นผู้มีความสนใจ และมีความรู้ความเข้าใจในศิลปะ 

และวัฒนธรรมในสาขาต่างๆ 
4.2 เป็นผู้มีอุปการคุณต่อวงการศิลปะและอ่ืนๆ 
4.3 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ 

ความสามารถ 
5. หัวหน้าฝ่ายคลัง เหรัญญิก 
6. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการ จํานวน 1 คน เลขานุการ 
7. หัวหน้างานการประชุม  ผู้ช่วยเลขานุการ 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้แต่งต้ังคณะกรรมการกองทุน 100 ปี ศาสตราจารย์
ศิลป์ พีระศรี (ชุดใหม่) โดยประกอบด้วยผู้ดํารงตําแหน่งและมีรายช่ือ ดังน้ี 



 

 

26

1. อธิการบดี   ประธานกรรมการ 
2. รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม  กรรมการ 
3. ผู้อํานวยการหอศิลป์  กรรมการ 
4. นายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยศิลปากร หรือผู้แทน  กรรมการ 
5. ศาสตราจารย์ญาณวิทย์  กุญแจทอง  กรรมการ 
6.  อาจารย์ ดร.ธนาทร เจียรกุล  กรรมการ 
7. ศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา เถาทอง  กรรมการ 
8. ศาสตราจารย์เกียรติคุณพิษณุ ศุภนิมิตร  กรรมการ 
9. ผู้อํานวยการกองคลัง   เหรัญญิก 

10. หัวหน้างานการประชุม   ผู้ช่วยเลขานุการ 
 และให้นําเสนออธิการบดีลงนามในคําสั่งแต่งต้ังต่อไป 
 
ระเบยีบวาระที่  4.6.5 แนวปฏิบัติในการจัดทําความตกลงร่วมมือทางวิชาการ (ระดับมหาวิทยาลยั) 

ระหว่างมหาวิทยาลยัศลิปากรกับสถาบนัอุดมศึกษาต่างประเทศ 
 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันอังคารที่ 27 
พฤศจิกายน 2561 ได้เห็นชอบให้ปรับแก้ไขและเพ่ิมเติมข้อมูลแนวปฏิบัติในการจัดทําความตกลงร่วมมือทาง
วิชาการ (ระดับมหาวิทยาลัย) ระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ น้ัน 

ในการนี้ งานวิเทศสัมพันธ์จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาแนวปฏิบัติในการจัดทําความตกลง
ร่วมมือทางวิชาการ (ระดับมหาวิทยาลัย) ระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบแนวปฏิบัติในการจัดทําความตกลงร่วมมือทาง
วิชาการ (ระดับมหาวิทยาลัย) ระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ ตามท่ีงาน    
วิเทศสัมพันธ์เสนอ 
 
ระเบยีบวาระที่  4.6.6 (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากร      
                กับ The University of Hawai’i at Mānoa สหรัฐอเมริกา 
 
สรุปเรื่อง    

ด้วยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ประสงค์จะต่ออายุข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ The 
University of Hawai’i at Mānoa สหรัฐอเมริกา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมความก้าวหน้าทางด้าน
การศึกษาและการวิจัย รวมทั้งสนับสนุนการแลกเปลี่ยนบุคลากร นักวิชาการ นักศึกษา และวัสดุอุปกรณ์และ
ข้อมูลทางวิชาการ ข้อตกลงดังกล่าวเป็นข้อตกลงระดับมหาวิทยาลัย ระดับของผู้ลงนามของทั้งสองฝ่าย คือ 
อธิการบดี ข้อตกลงมีระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันลงนาม ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจํา        
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 โดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้
เสนอเอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณา ดังน้ี     
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1. แบบเสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาการจัดทําข้อตกลงความร่วมมือกับต่างประเทศ 
(MOU และ MOA)  

2. (ร่าง) MOU ฉบับภาษาอังกฤษ และฉบับแปลเป็นภาษาไทย โดยมีผู้รับรองการแปล   
3. รายงานการดําเนินงานที่ผ่านมา 
4. แผนดําเนินการความร่วมมือ ระหว่างปี 2562-2567  
5. ประวัติของ The University of Hawai’i at Mānoa สหรัฐอเมริกา 
ทั้งน้ี งานวิเทศสัมพันธ์ได้มีความเห็นเพ่ิมเติมว่า มหาวิทยาลัยทั้งสองฝ่ายจะพิจารณาจัดทํา

เง่ือนไขและตัดสินใจในการดําเนินโครงการแลกเปลี่ยนใดๆ ตามวัตถุประสงค์ของ MOU ฉบับน้ี แยกเฉพาะแต่
ละโครงการ โดยจะพยายามจัดหาแหล่งทุนสนับสนุนในการดําเนินงานตามโครงการแลกเปลี่ยนน้ันๆ และมี
อํานาจในการบริหารงานของตนเองอย่างอิสระสมบูรณ์ โดยที่มหาวิทยาลัยฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดไม่สามารถสร้าง
ข้อจํากัดทางด้านการบริหารหรือสร้างข้อผูกมัดทางการเงินให้กับมหาวิทยาลัยอีกฝ่ายหน่ึงได้      

อน่ึง เน่ืองจากข้อตกลงดังกล่าวเป็นข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ 
ดังน้ัน เพ่ือให้การดําเนินการเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางความตกลงร่วมมือทาง
วิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ พ.ศ. 2550 โดยมีสาระสําคัญข้อ 6 
ขอบเขตความร่วมมือ และข้อ 6.1 การเรียน การสอน ซึ่งจะครอบคลุมถึงการแลกเปลี่ยนคณาจารย์ นักศึกษา 
และการจัดการเรียนการสอนร่วมกันเพ่ือให้ปริญญาการจัดหลักสูตรร่วม จึงเห็นควรเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาก่อนที่จะดําเนินการต่อไป  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ The University of Hawai’i at Mānoa สหรัฐอเมริกา และให้
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
ระเบยีบวาระที่  4.6.7 (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากร      
                กับ Università Politecnica delle Marche สาธารณรัฐอิตาล ี
สรุปเรื่อง    

ด้วยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ประสงค์จะต่ออายุข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ 
Università Politecnica delle Marche สาธารณรัฐอิตาลี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมความก้าวหน้า
ทางด้านการศึกษาและการวิจัย รวมท้ังสนับสนุนการแลกเปลี่ยนอาจารย์ นักศึกษา และวัสดุอุปกรณ์และข้อมูล      
ทางวิชาการ ข้อตกลงดังกล่าวเป็นข้อตกลงระดับมหาวิทยาลัย ระดับของผู้ลงนามของทั้งสองฝ่าย คือ อธิการบดี 
ข้อตกลงมีระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันลงนาม ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ ครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 โดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้เสนอเอกสารเพ่ือ
ประกอบการพิจารณา ดังน้ี    

1. แบบเสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาการจัดทําข้อตกลงความร่วมมือกับต่างประเทศ 
(MOU และ MOA)  

2. (ร่าง) MOU ฉบับภาษาอังกฤษ และฉบับแปลเป็นภาษาไทย โดยมีผู้รับรองการแปล   
3. รายงานการดําเนินงานที่ผ่านมา 
4. แผนดําเนินการความร่วมมือ ระหว่างปี 2562-2567  
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5. ประวัติของ Università Politecnica delle Marche สาธารณรัฐอิตาลี 
ทั้งน้ี เน่ืองจากข้อตกลงดังกล่าวเป็นข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ 

ดังน้ัน เพ่ือให้การดําเนินการเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางความตกลงร่วมมือทาง
วิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ พ.ศ. 2550 โดยมีสาระสําคัญข้อ 6 
ขอบเขตความร่วมมือ และข้อ 6.1 การเรียน การสอน ซึ่งจะครอบคลุมถึงการแลกเปลี่ยนคณาจารย์ นักศึกษา 
และการจัดการเรียนการสอนร่วมกันเพ่ือให้ปริญญาการจัดหลักสูตรร่วม จึงเห็นควรเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาก่อนที่จะดําเนินการต่อไป  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ Università Politecnica delle Marche สาธารณรัฐอิตาลี และให้นําเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป  
 
เลิกประชุมเวลา 11.20 น. 
 
 
                                                                            

 (นางสาวกันย์พินันท์  สิริปัญญาธร) 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 
                                                                
                                                                   

(นางสาวสิริวัลลิ์  พฤกษาอุดมชัย) 
ผู้จดรายงานการประชุม 

            
 
 
                                                                          

(นางสาวเอมอร  ชีราวุฒธิพันธ์) 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 

รายงานการประชุมฉบับน้ี 
ได้รับรองโดยไม่มีการแก้ไข 

 
 
 


