
รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ครั้งท่ี 3/2562 

วันอังคารท่ี 12 กุมภาพันธ์ 2562 
ณ  ห้องประชุมสํานักงานอธิการบดี  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 

…………….……………….. 

ผู้มาประชุม 

1. อ.ปัญจพล  เหล่าพูนพัฒน์ ผู้รักษาการแทนอธิการบดี ประธานกรรมการ 
2. อ.ปวริส มินา ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กรรมการ 

  รักษาการแทนผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี 
  ฝ่ายกิจการนักศึกษา 

3. ผศ.ดร.ปาเจรา    พัฒนถาบุตร ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร ์ กรรมการ 
4. ศ.ดร.พรศักด์ิ  ศรีอมรศักด์ิ ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย กรรมการ 
5. รศ.ดร.จุไรรัตน์ นันทานิช คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ 
6. อ.ฑีฆวุฒิ  บุญวิจิตร รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กรรมการ 

  รักษาการแทนคณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรม 
  และภาพพิมพ์ 

7. อ.ดร.นนท์  คุณค้ําชู คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กรรมการ 
8. อ.ดร.ธนาทร  เจียรกุล คณบดีคณะมณัฑนศิลป์ กรรมการ 
9. ผศ.ดร.วรางคณา นิพัทธ์สุขกิจ คณบดีคณะอักษรศาสตร ์ กรรมการ 

10. ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธ์ุ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กรรมการ 
11. ผศ.ดร.นรงค์  ฉิมพาล ี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 
12. รศ.ดร.ธนะเศรษฐ ์ ง้าวหิรัญพัฒน์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กรรมการ 
13. ผศ.ดร.อรุณศร ี ลีจีรจําเนียร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 
14. ผศ.วุฒิชัย  เลิศสถากิจ คณบดีคณะดุริยางคศาสตร์ กรรมการ 
15. ผศ.สมศักด์ิ ชาตินํ้าเพ็ชร คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ 
16. ผศ.จอมภัค  คลังระหัด รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติฝ่ายบริหาร กรรมการ 

  รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 
17. ผศ.ดร.ศักดิพันธ์ ตันวิมลรัตน์ ผู้อํานวยการสํานักหอสมุดกลาง กรรมการ 
18. ผศ.ฉัตรชัย  เผ่าทองจีน ผู้อํานวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ กรรมการ 
19. อ.ดร.คุณัตว์   พิธพรชัยกุล ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน กรรมการ 
20. ผศ.ดร.เชาวรีย์ อรรถลังรอง ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ 

   ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา   
21. นางสาวอัปสร กิจเจริญค้า ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี ผู้ช่วยเลขานุการ 
  



 2

ผู้มาประชุมผา่นระบบ VDO-Conference 

1. อ.ดร.ภวพล คงชุม คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการ 
2. ผศ.ดร.พีรพัฒน์ ยางกลาง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 

ผู้เขา้ร่วมประชุม 

1. รศ.ดร.นันทนิตย์ วานิชาชีวะ ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย 
2. อ.ดร.รัชฎาพร ฤทธิจันทร ์ ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร ์
3. ผศ.ดร.ดิเรกฤทธ์ิ  บัวเวช  
4. นายกฤษดา   ไพรวรรณ์  
5. นายสหรัฐ   มณีจันทร ์ ผู้อํานวยการกองกฎหมาย 
6. นางสุกัญญา   ต่อทรัพย์สิน ผู้อํานวยการกองทรัพยากรมนุษย์  
7. นางสุมณฑา   เสรีวัตตนะ ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน 
8. นางนิรบล  ต้นวงศ์ ผู้ช่วยผู้อํานวยการกองกฎหมาย 
9. นางสาวนลินรัตน์  ปัจฉิมพัทธพงษ์ ผู้ช่วยผู้อํานวยการกองกลาง 

10. นางสาวธณิดา  มหาสวัสด์ิ ผู้รักษาการผู้ช่วยผู้อํานวยการกองทรัพยากรมนุษย์  
11. นางสาวธันยาภรณ์  ทองทับทิม หัวหน้างานบริหารทรัพยากรมนุษย์ กองทรัพยากรมนุษย์ 

ผู้ไม่มาประชุม 

1. รศ.ดร.ดวงเดือน  ไกรลาศ ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ติดราชการ 
2. รศ.ดร.ประสพชัย  พสุนนท ์ ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กร ติดราชการ 
3. รศ.ดร.พิทักษ์ ศิริวงศ์ ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ติดราชการ 
4. ผศ.สยุมพร  กาษรสุวรรณ ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม ติดราชการ 
5. ศ.ญาณวิทย์   กุญแจทอง  คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรม ไปราชการต่างประเทศ 

  และภาพพิมพ์ 
6. ผศ.ชวลิต ขาวเขียว คณบดีคณะโบราณคดี ติดราชการ 
7. ผศ.ดร.สมพิศ   ขัตติยพิกุล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ติดราชการ 
8. อ.ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท ์ ผู้อํานวยการหอศิลป์ ติดราชการ 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 

เมื่อกรรมการครบเป็นองค์ประชุมแล้ว ประธานกล่าวเปิดประชุมและขอให้ที่ประชุมพิจารณา
เรื่องต่างๆ ดังน้ี 
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ระเบยีบวาระที่  1    เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี 1.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร           

ครั้งที่ 2/2562 เม่ือวันอังคารท่ี 22 มกราคม 2562 
 

สรุปเรื่อง 
 ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันอังคารที่ 22 มกราคม 2562 
 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระท่ี 1.2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร           

ครั้งที่ 2/2562 เม่ือวันอังคารท่ี 22 มกราคม 2562 (วาระลับ) 
 

สรุปเรื่อง 
 ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันอังคารที่ 22 มกราคม 2562 (วาระลับ) 
 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบยีบวาระที่  2     เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
ระเบยีบวาระที่ 2.1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ 
ระเบียบวาระที่ 2.1.1 กล่าวต้อนรับอาจารย์ ดร.รัชฎาพร ฤทธิจันทร์ ได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง

ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์ 
 
สรุปเรื่อง 

ประธานกล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.รัชฎาพร ฤทธิจันทร์ ซึ่งได้รับแต่งต้ัง
ให้ดํารงตําแหน่งผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 
เป็นต้นไป  

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2.1.2 การเสนอชื่อโครงการหรือกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
 
สรุปเรื่อง 

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ขอให้
มหาวิทยาลัยพิจารณาเสนอช่ือโครงการหรือกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เน่ืองในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก ที่มีความเหมาะสมและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณากลั่นกรองโครงการและ
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กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ โดยระยะเวลาที่จัดโครงการหรือกิจกรรมควรอยู่ในเขตงานหรือช่วงระยะเวลาแห่ง
การเฉลิมพระเกียรติ เน่ืองในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ และขอความร่วมมือให้คณะวิชา/ส่วนงานพิจารณาเสนอช่ือ
โครงการหรือกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ให้มหาวิทยาลัย เพ่ือจะได้รวบรวมส่งไปยัง สกอ. ภายในวันที่ 22 
กุมภาพันธ์ 2562 

 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2.2 สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจําปี พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาสท่ี 1 
 
สรุปเรื่อง 

ด้วยงานบริหารงบประมาณได้สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจําปี พ.ศ. 2562 ของ
มหาวิทยาลัยสะสม ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 ในช่วงระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2561 ดังน้ี  

1. งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวนเงินทั้งสิ้น 1,803,780,100 
บาท ได้รับจัดสรรจากสํานักงบประมาณ จํานวนเงิน 1,803,780,100 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของ
งบประมาณที่ได้รับ เมื่อสิ้นไตรมาสที่ 1 สามารถเบิกจ่ายได้ทั้งสิ้น 338,387,590.55 บาท คิดเป็นร้อยละ 19.22 
ของงบประมาณทั้งสิ้น   

2. งบลงทุนของมหาวิทยาลัย ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 433,520,000 บาท ซึ่งได้รับจัดสรร
งบประมาณจากสํานักงบประมาณ จํานวนเงิน 433,520,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของงบลงทุนทั้งหมด 
เมื่อสิ้นไตรมาสที่ 1 สามารถเบิกจ่ายได้ทั้งสิ้น 6,158,571.47 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.42 ของงบลงทุนทั้งหมด   

3. รัฐบาลกําหนดแผนการเบิกจ่ายงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สิ้น               
ไตรมาสที่ 1 ดังน้ี 

3.1 รายจ่ายลงทุน รัฐบาลกําหนดแผนการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 1 ร้อยละ 20 
มหาวิทยาลัยศิลปากรสามารถเบิกจ่ายได้ ร้อยละ 1.42 ซึ่งตํ่ากว่าแผนการเบิกจ่ายที่รัฐบาลกําหนด ร้อยละ 18.58 

3.2 รายจ่ายประจํา รัฐบาลกําหนดแผนการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 1 ร้อยละ 34  
มหาวิทยาลัยศิลปากรสามารถเบิกจ่ายได้ ร้อยละ 18.42  ซึ่งตํ่ากว่าแผนการเบิกจ่ายที่รัฐบาลกําหนด ร้อยละ 15.58 

3.3 รายจ่ายภาพรวม รัฐบาลกําหนดแผนการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 1 ร้อยละ 30       
และมหาวิทยาลัยศิลปากรสามารถเบิกจ่ายได้ ร้อยละ 18.76 ซึ่งตํ่ากว่าแผนการเบิกจ่ายที่รัฐบาลกําหนด        
ร้อยละ 11.24 และตํ่ากว่าแผนการเบิกจ่ายของมหาวิทยาลัยศิลปากร ร้อยละ 16.29 (แผนการเบิกจ่าย
มหาวิทยาลัยศิลปากร ร้อยละ 35.05)        

4. ความคืบหน้าของงบลงทุน (ค่าครุ ภัณฑ์ ที่ ดิน และสิ่งก่อสร้าง) จากการประชุม
คณะกรรมการดําเนินงานและติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณของมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 ได้รายงานเฉพาะส่วนงาน/หน่วยงานที่ยังไม่ได้         
ลงนามในสัญญา ดังน้ี 
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ค่าครุภัณฑ์    
1. คณะโบราณคดี จํานวน 2 รายการ จํานวนเงิน 1,614,800 บาท อยู่ระหว่าง

ประสานงานกับกรมแผนที่ และอยู่ระหว่างดําเนินการบนระบบ erp 
2. คณะดุริยางคศาสตร์ จํานวน 4 รายการ  จํานวนเงิน 2,046,500 บาท เป็นการจัดซื้อ

ครุภัณฑ์พร้อมกัน อยู่ระหว่างดําเนินการด้วยวิธี e-bidding 
3. กองกิจการนักศึกษา จํานวน 2 รายการ จํานวนเงิน 821,000 บาท อยู่ระหว่างกําหนด

คุณลักษณะของครุภัณฑ์ 
4. กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จํานวน 2 รายการ จํานวนเงิน 6,514,200 

บาท อยู่ระหว่างกําหนดคุณลักษณะของครุภัณฑ์ และอยู่ระหว่างกําหนดราคากลางด้วยวิธี e-bidding 
5. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จํานวน 3 รายการ จํานวนเงิน 

1,945,000 บาท อยู่ระหว่างกําหนดคุณลักษณะของครุภัณฑ์  
6. คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จํานวน 1 รายการ จํานวนเงิน 1,500,000 

บาท อยู่ระหว่างดําเนินการด้วยวิธี e-bidding เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562  
7. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จํานวน 2 รายการ จํานวนเงิน 2,035,100 

บาท อยู่ระหว่างดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-bidding 
8. กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี จํานวน 1 รายการ จํานวนเงิน 1,590,000 บาท ไม่มีผู้ขายท่ี

ได้รับ มอก. ทําให้ต้องดําเนินการกําหนดคุณลักษณะของครุภัณฑ์อีกคร้ัง 
9. กองบริหารวิชาการ จํานวน 2 รายการ จํานวนเงิน 8,133,800 บาท อยู่ระหว่าง

ดําเนินการกําหนดคุณลักษณะของครุภัณฑ์ ซึ่งจะดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-bidding  
สิ่งก่อสร้าง 1 ปี / รายการปรับปรุง  
1. ปรับปรุงภูมิทัศน์เรือนพระกรรมสักขีและเรือนพระสุรภี (กองงานวิทยาเขตพระราชวัง

สนามจันทร์) จํานวนเงิน 3,140,300 บาท อยู่ระหว่างการกําหนดราคากลาง 
2. ปรับปรุงพ้ืนที่ภาควิชาออกแบบเคร่ืองแต่งกาย ช้ัน 4 และช้ัน 6 อาคารศิลป์ พีระศรี 

(คณะมัณฑนศิลป์) จํานวนเงิน 665,300 บาท อยู่ระหว่างดําเนินการเรื่องแบบรูปรายการ 
3. ปรับปรุงอาคารสันสกฤตศึกษา (คณะโบราณคดี) จํานวนเงิน 856,000 บาท อยู่

ระหว่างพิจารณาราคากลาง 
4. ปรับปรุงระบบสุขาภิบาล อาคารศิลป์ พีระศรี 2 (คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและ

ภาพพิมพ์) จํานวนเงิน 2,340,600 บาท  
5. ปรับปรุงอาคารปฏิบัติงานคณะจิตรกรรม (คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์) 

จํานวนเงิน 10,800,000 บาท  
รายการที่ 4-5 เป็นการจ้างบุคคลภายนอกออกแบบรูปรายการ โดยมีการนัดตรวจรับ     

แบบรูปรายการเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 
6. ปรับปรุงระบบสุขาภิบาลของหอพักทับแก้ว 3 (กองกิจการนักศึกษา) จํานวนเงิน 

4,500,000 บาท   
7. ปรับปรุงระบบสุขาภิบาลของหอพักเพชรรัตน์ 5 (กองกิจการนักศึกษา) จํานวนเงิน 

4,500,000 บาท  
รายการที่ 6-7 อยู่ระหว่างประสานงานกับกองแผนงานเร่ืองแบบรูปรายการ 
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8. ปรับปรุงอาคารบริหาร (กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี) จํานวนเงิน 601,000 บาท อยู่
ระหว่างดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-bidding 

9. งานติดต้ังระบบกันซึม PVC SHEET MEMBRANE (คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม) จํานวนเงิน 1,880,000 บาท อยู่ระหว่างดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-bidding 

10. การปรับปรุงหลังคาอาคารเรียน (คณะเภสัชศาสตร์) จํานวนเงิน 2,895,600 บาท 
11. การปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคาร (คณะเภสัชศาสตร์)  จํานวนเงิน 5,702,600 บาท 
รายการที่ 10-11 อยู่ระหว่างดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-bidding โดยกําหนดวัน

เพ่ือพิจารณาผลในวันที่ 16 มกราคม 2562 และวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 คาดว่าลงนามทันในไตรมาสท่ี 2 
สําหรับรายการที่ 4-7 หากแบบรูปรายการและราคากลางไม่แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือน

มกราคม 2562 ทําให้ไม่สามารถก่อหน้ีผูกพันได้ทันภายในไตรมาสที่ 2 ซึ่งมีผลกระทบต่อการพิจารณา
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัย ทั้งน้ี มหาวิทยาลัยจะดึงงบประมาณ
กลับมาไว้ที่ส่วนกลาง พร้อมกับจะพิจารณางบประมาณให้กับส่วนงาน/หน่วยงาน ที่มีความพร้อมในเรื่องแบบ
รูปรายการ/ราคากลางต่อไป 

สิ่งก่อสร้างผูกพันใหม่ 
1. อาคารกิจกรรมและนันทนาการ วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จํานวน 1 รายการ เป็น

เงิน 28,878,200 บาท กําหนดราคากลางแล้ว โดยดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-bidding และอยู่ระหว่าง
ปรับผังการก่อสร้างใหม่  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ และให้นําเสนอคณะกรรมการท่ีปรึกษาเก่ียวกับการเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัยทราบต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 2.3 รายงานการเข้าใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) และ

สรุปผลการลดใช้ทรัพยากรกระดาษในการเวียนเอกสารผ่านระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประจําไตรมาสท่ี 1 

 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันอังคารที่ 27 มกราคม 2558 ได้เปลี่ยนแปลง
ความถี่ในการรายงานการเข้าใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) ของคณะวิชา/หน่วยงาน 
โดยมอบหมายให้งานสารบรรณจัดทํารายงานดังกล่าว เพ่ือเสนอที่ประชุมคณบดีทราบทุกรายไตรมาส        
และครั้งที่ 20/2558 เมื่อวันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2558 ได้มอบหมายให้งานสารบรรณสรุปผลการลดใช้
ทรัพยากรกระดาษและการลดค่าใช้จ่ายในการเวียนเอกสารผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) 
ประกอบการรายงานการเข้าใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) ประกอบกับที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ได้มอบหมาย
ให้งานสารบรรณทําหนังสือไปยังคณะวิชา/หน่วยงานท่ีมีการเข้าใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์                
(e-Document) น้อยกว่าร้อยละ 80 เพ่ือให้ช้ีแจงเหตุผลที่ไม่สามารถเข้าใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Document) ได้ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด น้ัน  
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ในการนี้ กองกลางได้รายงานการเข้าใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) 
ของคณะวิชา/ส่วนงาน รวมท้ังสรุปผลการลดใช้ทรัพยากรกระดาษและการลดค่าใช้จ่ายในการเวียนเอกสารผ่าน
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประจําไตรมาสท่ี 1 (เดือนตุลาคม-
ธันวาคม 2561) โดยพิจารณาจากหน่วยงานที่มีการเวียนเอกสารผ่านระบบดังกล่าว จํานวน 4 หน่วยงาน คือ 
งานสารบรรณ กองกลาง (เดิม) งานสารบรรณ กองงานวิทยาเขต (เดิม) กองทรัพยากรมนุษย์ และกองกฎหมาย 
ซึ่งสามารถลดการใช้ทรัพยากรกระดาษ จํานวน 74,441 แผ่น คิดเป็นค่าใช้จ่ายที่สามารถลดได้ จํานวนทั้งสิ้น 
37,633.15 บาท (สามหมื่นเจ็ดพันหกร้อยสามสิบสามบาทสิบห้าสตางค์) 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2.4 คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ คณะอักษรศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ 

คณะวิทยาการจัดการ และวิทยาลัยนานาชาติขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา
ให้แก่นักศึกษาพิเศษ 

 
สรุปเรื่อง 

ด้วยมีคณะวิชาประสงค์ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ให้แก่
นักศึกษาพิเศษ ดังน้ี 

1. คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา และ
ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ให้แก่นักศึกษาพิเศษดังน้ี 

1.1 ระดับปริญญาบัณฑิต ตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ National Taiwan 
Normal University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) โดยนักศึกษาจะเข้าศึกษาในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 
2561 จํานวน 2 ราย ได้แก่ 

(1) Ms.CHIA-HUI  LEI 
(2) Ms.YI-CHUN  CHIANG 

1.2 ระดับบัณฑิตศึกษา ตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ Ecole Nationale 
superienure des Beayx - Arts de Paris (ENSBA) โดยนักศึกษาจะเข้าศึกษาในภาคการศึกษาปลาย           
ปีการศึกษา 2561 จํานวน 1 ราย ได้แก่ 

(1) Mr.Lucas  Ibad 
2. คณะอักษรศาสตร์ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ให้แก่

นักศึกษาพิเศษ ระดับปริญญาบัณฑิต ดังน้ี 
2.1 โครงการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมไทยระยะสั้นจาก HANKUK UNIVERSITY OF 

FOREIGN STUDIES สาธารณรัฐเกาหลี โดยนักศึกษาจะเข้าศึกษาในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561 
จํานวน 33 ราย ได้แก่ 

(1) Mr.Lee   Jiseck 
(2) Mr.Kang   Yunsu 
(3) Mr.Kang   Seungmuk 
(4) Mr.Park   Guanhee 
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(5) Mr.Shin   Seunghyun 
(6) Mr.Choi   Uiseop 
(7) Mr.Kim   Mungguen 
(8) Ms.Kim   Hyerin 
(9) Ms.Park   Hyemin 

(10) Ms.Lee   Seulgi 
(11) Ms.Cho   Haewon 
(12) Ms.Peng   Xialu 
(13) Ms.Kim   Yooseon 
(14) Ms.Beak   Jiwon 
(15) Ms.Lee   Jieun 
(16) Ms.Jeong   Hyemi 
(17) Ms.Gwon   Eunhye 
(18) Ms.Kim   Minju 
(19) Ms.Park   Sunwoo 
(20) Ms.Park   Sooyeon 
(21) Ms.Park   Jinyoung 
(22) Ms.Baek   Haeun 
(23) Ms.Ahn   Soyoung 
(24) Ms.Lee   Jiyoung 
(25) Ms.Jeon   Jinhee 
(26) Ms.Jeong   Sowon 
(27) Ms.Cho   Minju 
(28) Ms.Jo   Wooran 
(29) Ms.Choi   Gowoon 
(30) Ms.Choi   Munjung 
(31) Ms.Ha   Yujeong 
(32) Ms.Hong   Chaewon 
(33) Ms.Whang   Sumin 

2.2 โครงการ Thai Culture Camp โดยนักศึกษาจะเข้าศึกษาในภาคการศึกษาปลาย          
ปีการศึกษา 2561 จํานวน 31 ราย จากสถาบันการศึกษาต่างประเทศดังน้ี  

University of International Business and Economics, China 
(1) Mr.Ning   Xu 
(2) Mr.Baichuan   Tang 
Shanghai University, China 
(3) Ms.HongDi   Wang 
(4) Ms.Runye   Tian 
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Tokyo Gakugei University, Japan 
(5) Ms.Xuemei   Li 
(6) Mr.Satoshi   Fujiwara 
Hamburg University, China 
(7) Ms.Sophie   Grobe 
(8) Ms.Olga   Inez 
Qingdao University 
(9) Ms.Yatong   Liu 

(10) Ms.Yannang   Xie 
Royal University of Phnom Penh, Cambodia 

(11) Mr.Phannet   Heng 
(12) Ms.Makara   Chenda 
(13) Mr.Denal   Long 
(14) Ms.Sereyiyfa   Chour 

University of Social Sciences and Humanities, Vietnam 
(15) Ms.Thu   Oanh Tran 
(16) Ms.Thu   Thao Duong 
(17) Ms.Bich   Anh Vu 

Tainan University of the Arts , Taiwan 
(18) Ms.Tzu   Yu Cheng 

Taipei National University of Arts, Taiwan 
(19) Mr.Hsiung   Shih Hsiang 
(20) Mr.Sheng   Han Hsu 

Yeungnam University, Korea 
(21) Ms.Dahye   Baek 
(22) Ms.Hee   Soo Lee 

Daito Bunka University, Japan 
(23) Mr.Junlong   Liu 
(24) Mr.Shin   Wasaka 

Meisei University, Japan 
(25) Ms.Chisato   Araki 
(26) Mr.Kyoshi   Lean Hoa 

National Chen Kung University, Taiwan 
(27) Ms.Yuju   Chiu 
(28) Ms.Hsin-Yi   Jao 

Yeungnam University, Korea 
(29) Ms.Hyo   Jeong Lim 
(30) Mr.Changsoo   Shin 
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University of Social Sciences and Humanities 
(31) Ms.Nguyen   Thi Quynh A 

3. คณะเภสัชศาสตร์ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมพิเศษอื่นๆ ให้แก่
นักศึกษาพิเศษ ระดับบัณฑิตศึกษา จาก Chitkara University สาธารณรัฐอินเดีย จํานวน 1 ราย ได้แก่ 

(1) Mr.Shubham Garg 
4. คณะวิทยาการจัดการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมพิเศษอ่ืนๆ 

ให้แก่นักศึกษาพิเศษ โดยนักศึกษาจะเข้าศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและ
ภาษา ในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561 ดังน้ี 

4.1 Hainan Normal University สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยนักศึกษาจะเข้าศึกษา
ระหว่างวันที่ 6–17 มกราคม 2562 จํานวน 13 ราย ดังน้ี 

(1) Miss YU MENGXIAO   YU 
(2) Miss YANG WENYU   YANG 
(3) Miss ZHU YINGYING   ZHU 
(4) Mr.GUO XIANGYUAN   GUO 
(5) Miss RAO JIANYU   RAO 
(6) Miss WU YUE   WU 
(7) Miss WANG XI   WANG 
(8) Miss FANG YUXIN   FANG 
(9) Miss HUANG JING   HUANG 

(10) Miss YIN YUE   YIN 
(11) Miss WANG LINA   WANG 
(12) Miss YANG YINHUA   YANG 
(13) Miss WANG TING   WANG 

4.2 Ming Chuan University สาธารณรัฐประชาชนจีน (ไต้หวัน) โดยนักศึกษาจะเข้า
ศึกษาระหว่างเดือนมกราคม-พฤษภาคม 2562 จํานวน 2 ราย ดังน้ี 

(1) Miss Yun Sheng   Cheng 
(2) Miss Ping Yi   Liu 

4.3 Chungnam National University สาธารณรัฐเกาหลี โดยนักศึกษาจะเข้าศึกษา
ระหว่างวันที่ 23-30 มกราคม 2562 จํานวน 9 ราย ดังน้ี 

(1) Mr.Hyunjun   Kim 
(2) Mr.Yougseon   Keum 
(3) Miss Menju   Song 
(4) Miss Yumin   Song 
(5) Miss Eunjung  Yeo 
(6) Mr.Jongsoo   jin 
(7) Miss Yeonjeong   Kim 
(8) Miss Hyeryeong   Gwon 
(9) Mr.Seonghyueon   Hong 
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4.4 Ho Chi Minh University of Culture สาธารณรัฐสังคมเวียดนาม โดยนักศึกษาจะ
เข้าศึกษาระหว่างวันที่ 23-30 มกราคม 2562 จํานวน 7 ราย ดังน้ี 

(1) Ms.Thu Nhat Anh   Tran 
(2) Ms.Huyen Thi Thu   Nguyen 
(3) Mr.Sang Hoang   Vo 
(4) Ms.Tai Thi Kim   Huynh 
(5) Ms.Thao Thi Thanh   Ta 
(6) Ms.Nhu Thuy Anh   Hoang 
(7) Ms.Phuong Diem   Tran 

5. วิทยาลัยนานาชาติขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมพิเศษอ่ืนๆ ให้แก่
นักศึกษาพิเศษจาก ESC Rennes School of Business สาธารณรัฐฝร่ังเศส โดยนักศึกษาจะเข้าศึกษาใน
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดการจัดงานและกิจกรรมสันทนาการ ภาคการศึกษาปลาย           
ปีการศึกษา 2561 จํานวน 4 ราย ได้แก่ 

(1) Miss Droulers jade phrasaphone 
(2) Miss Barbe Jeanne Eugenie 
(3) Miss Pourcher Lisa Blanche Raymonde 
(4) Miss Plouzennec Manuela 

ในการน้ี กองบริหารงานวิชาการจึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบการยกเว้นค่าธรรมเนียม
การศึกษาทั้งหมด และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ให้แก่นักศึกษาพิเศษ จํานวนทั้งสิ้น 103 ราย ตามที่คณะจิตรกรรม 
ประติมากรรมและภาพพิมพ์ คณะอักษรศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ และวิทยาลัย
นานาชาติเสนอ ตามความในหมวด 3 และหมวด 4 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยอัตรา
ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2558 และประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนด
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ข้อ 4.7 (4.7.3)  

ทั้งน้ี คณะวิทยาการจัดการขอยกเว้นค่าหอพัก ค่าประกันต่างๆ และค่าธรรมเนียมการศึกษา
ในส่วนของมหาวิทยาลัยศิลปากร 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

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

ไม่ม ี
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ระเบียบวาระที่  4.1.2 การขออนุมัติบรรจุบคุคล / การโอนย้าย  
ไม่ม ี
 

ระเบยีบวาระที่  4.1.3 การประเมินการปฏิบัติงาน 
ระเบยีบวาระที่  4.1.3.1 รายงานผลการประเมินทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 

7 ราย 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรได้มีคําสั่งบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยให้ทดลอง

ปฏิบัติงานในตําแหน่งเป็นเวลา 6 เดือน จํานวน 7 ราย คือ 
1. นางสาวอาภากร หาญนภาชีวิน วุฒิ Master of Arts (M.A.) (Interkulturelle Germanistik) 

จาก Universität Bayreuth ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขท่ี          
1-3-06-127 อัตราเงินเดือน เดือนละ 22,500 บาท สังกัดภาควิชาภาษาเยอรมัน คณะอักษรศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ 
18 กรกฎาคม 2561 

2. นายพิภู บุษบก วุฒิ Doctor of History (World History) จาก Xiamen University 
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-25-1192 อัตราเงินเดือน เดือนละ 
31,500 บาท สังกัดภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 

3. นายภานุ พิมพ์วิริยะกุล วุฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ชีวเคมี) จากมหาวิทยาลัยมหิดล             
ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-09-889 อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท สังกัดภาควิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ต้ังแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561 

4. นายภวัต เสรีตระกูล วุฒิ Doctor of Philosophy (Cell & Molecular Biology) จาก 
The University of Texas at Austin ประเทศสหรัฐอเมริกา ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขท่ี               
1-2-31-1209 อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท สังกัดคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร           
ต้ังแต่วันที่ 29 มถิุนายน 2561 

5. นายวทัญญู  ธิยะคํา วุฒิศิลปศาสตรบัณฑิต  (ศาสนศึกษา )  มหาวิทยาลัยมหิดล               
ดํารงตําแหน่งนักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-27-722 อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 
บาท สังกัดคณะดุริยางคศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 

6. นายภานุพงศ์ สิทธิประภา วุฒินิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก 
ดํารงตําแหน่งนักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-27-398 อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 
บาท สังกัดคณะดุริยางคศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 

7. นายศรายุทธ ภักดีรัตน์ วุฒิครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม 
จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ดํารงตําแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-25-691 อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท สังกัดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ต้ังแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 
 บัดน้ี คณะกรรมการประเมินฯ ได้ดําเนินการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาว ิทยาล ัยดังกล่าวแล้ว เห็นว่าพน ักงานมหาว ิทยาล ัย  ทั้ง 7 ราย เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ             
ความรับผิดชอบและความประพฤติเหมาะสม เห็นควรให้ปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าวต่อไป 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบรายงานผลการประเมินทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัย จํานวน 7 ราย และให้ปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าวต่อไป 
 
ระเบยีบวาระที่  4.1.4 การขอเปลี่ยน / เพิ่มเง่ือนไขการบรรจุ 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.4.1 คณะอักษรศาสตร์ขออนุมัติเปลี่ยนเง่ือนไขการบรรจุกรอบอัตราว่างเพื่อใช้ใน

การดําเนินการเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่คณะอักษรศาสตร์มีอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่     
1-2-25-1205 และ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-25-1206 น้ัน 

คณะอักษรศาสตร์ได้ดําเนินการเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-25-1205 และ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-25-1206 ด้วยวุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก ทางสังคมศาสตร์หรือสาขาวิชาอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง ครั้งที่ 1 ต้ังแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่                 
30 พฤศจิกายน 2561 และ ครั้งที่ 2 ต้ังแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 16 มกราคม 2562 ปรากฏว่า             
ไม่มีผู้สมัครในตําแหน่งดังกล่าว คณะฯ จึงประสงค์ขออนุมัติเปลี่ยนเง่ือนไขการบรรจุก่อนดําเนินการเปิด          
รับสมัครอีกครั้งหน่ึง ดังน้ี 

- ผู้สมัครต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ทางสังคมศาสตร์หรือสาขาวิชาอ่ืน ๆ            
ที่เก่ียวข้อง หรือ 

- ผู้สมัครต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ที่กําลังศึกษาระดับปริญญาเอกและกําลัง          
ทําวิทยานิพนธ์ ทางสังคมศาสตร์หรือสาขาวิชาอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 

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 
- กลุ่มสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบให้ใช้วุฒิปริญญาไม่ตํ่ากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า 

2. ในกรณีที่ดําเนินการประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการแล้ว ไม่สามารถ       
สรรหาบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าได้ คณะวิชา/หน่วยงาน           
ต้องย่ืนเรื่องเสนอที่ประชุม ก.บ.พ. มหาวิทยาลัย เพ่ือขออนุมัติปรับลดวุฒิก่อนที่จะดําเนินการประกาศรับสมัคร
บุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าในคราวต่อไป 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนเง่ือนไขการบรรจุกรอบอัตราว่างเพ่ือใช้ในการ
ดําเนินการเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งเลขที่ 1-2-25-1205 และ 
ตําแหน่งเลขที่ 1-2-25-1206 สังกัดคณะอักษรศาสตร์ ตามท่ีเสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.5 การพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ ชํานาญงาน ชํานาญงานพิเศษ ชํานาญการ 

ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษฯ 
ไม่ม ี

 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6 เรื่องอ่ืนๆ  
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.1 ขอปรับวุฒิและอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย 

 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้มีหนังสือมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ ศธ 6801/4566 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2561 
และหนังสือมหาวิทยาลัยศิลปากรท่ี ศธ 6803.2/2875 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ขอให้สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาคุณวุฒิของ นางสาววนิดา คราวเหมาะ  วุฒิ Doctor of Philosophy 
(Korean Language & Literature) จาก Ewha Womans University สาธารณรัฐเกาหลี ว่าหากกรณีเป็น
ข้าราชการสมควรได้รับเงินเดือนในอันดับ และขั้นใด เพ่ือมหาวิทยาลัย จะได้นําไปใช้เป็นข้อมูลในการเทียบเคียง
เงินเดือนสําหรับการปรับวุฒิและอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย น้ัน  

บัดน้ี สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ลับ ที่ ศธ 0506(2)/430 ลงวันที่ 16 มกราคม 2562 แจ้งให้มหาวิทยาลัยศิลปากรทราบว่า ได้พิจารณาแล้วมีมติว่า
คุณวุฒิของ นางสาววนิดา คราวเหมาะ  วุฒิ Doctor of Philosophy (Korean Language & Literature) จาก 
Ewha Womans University สาธารณรัฐเกาหลี เป็นคุณวุฒิของต่างประเทศที่เทียบได้เท่ากับคุณวุฒิระดับ
ปริญญาเอก ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 ของกระทรวงศึกษาธิการ  

นอกจากน้ี ที่ประชุม ก.บ.พ. มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 10/2551 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2551      
ได้วางแนวปฏิบัติว่า การเสนอขอกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิของผู้ได้รับอนุญาตให้ลาศึกษา หรือผู้ที่ได้รับ
วุฒิก่อนบรรจุแต่งต้ัง จะต้องเสนอเร่ืองให้หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ของคณะหรือมหาวิทยาลัย ภายใน 60 วัน         
นับแต่วันรายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการ (กรณีได้รับวุฒิเพ่ิมขึ้นก่อนวันรายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการ) หรือ ภายใน         
60 วัน นับแต่วันที่สําเร็จการศึกษา (กรณีรายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการก่อนวันที่มีหลักฐานว่าสําเร็จการศึกษา) 
หากเสนอเรื่องขอกําหนดภายหลังเวลาดังกล่าวให้กําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิได้ไม่ก่อนวันที่หน่วยงาน         
การเจ้าหน้าที่ของคณะหรือมหาวิทยาลัยได้รับเรื่อง 

เน่ืองจาก มหาวิทยาลัยได้มีคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 1463/2556 ลงวันที่ 5 กันยายน 2556    
ที่ 813/2559 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2559 ที่ 711/2560 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2560 และที่ 1819/2560 ลงวันที่ 21 
สิงหาคม 2560 สั่งอนุญาตให้ นางสาววนิดา คราวเหมาะ  พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา 
ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-06-141 สังกัดภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออก คณะอักษรศาสตร์ ลาศึกษา
ในระดับปริญญาเอก สาขาวิชา Korean Language & Literature ณ Ewha Womans University สาธารณรัฐ
เกาหลี มีกําหนด 5 ปี ต้ังแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2556 ถึงวันที่ 26 สิงหาคม 2561 และที่ 1279/2561 ลงวันที่            
9 สิงหาคม 2561 สั่งอนุญาตให้ นางสาววนิดา คราวเหมาะ  ซึ่งได้สําเร็จการศึกษาและได้เดินทางกลับถึงประเทศ
ไทย เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 และรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงานที่คณะฯ ต้ังแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2561  
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(เน่ืองจากวันที่ 27-30 กรกฎาคม 2561 เป็นวันหยุดราชการ) และนางสาววนิดา คราวเหมาะ  ได้สําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอก วุฒิ Doctor of Philosophy (Korean Language & Literature) จาก Ewha Womans 
University สาธารณรัฐเกาหลี ต้ังแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2561 ซึ่งรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงานที่คณะฯ ต้ังแต่
วันที่ 31 กรกฎาคม 2561  

คณะอักษรศาสตร์ประสงค์ขออนุมัติให้ปรับวุฒิและอัตราเงินเดือน ราย นางสาววนิดา           
คราวเหมาะ  พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-06-141          
สังกัดภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออก คณะอักษรศาสตร์ ซึ่งสําเร็จการศึกษาวุฒิ Doctor of Philosophy 
(Korean Language & Literature) จาก Ewha Womans University สาธารณรัฐเกาหลีเพ่ิมขึ้น ต้ังแต่วันที่           
31 สิงหาคม 2561 โดยรายงานตัวเข้าปฏิบัติงานที่คณะฯ ต้ังแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 สมควรได้รับการ           
ปรับวุฒิและอัตราเงินเดือน จากตําแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท อัตราเงินเดือน เดือนละ 29,010 บาท               
เป็นตําแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท ได้ต้ังแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2561          
ซึ่งเป็นวันที่สําเร็จการศึกษา 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้ปรับวุฒิและอัตราเงินเดือน ราย นางสาววนิดา              
คราวเหมาะ  พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-06-141           
สังกัดภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออก คณะอักษรศาสตร์ จาก วุฒิปริญญาโท อัตราเงินเดือน เดือนละ              
29,010 บาท เป็น วุฒิปริญญาเอก อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท ได้ต้ังแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2561             
ซึ่งเป็นวันที่สําเร็จการศึกษา 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.2 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมขออนุ มั ติแต่งต้ัง

คณะกรรมการประเมินเพื่อเปลี่ยนชื่อตําแหน่ง และระดับตําแหน่งพนักงาน
มหาวิทยาลัย ราย นายธชทัต จวงสอน 

 
สรุปเรื่อง 

ด้วย นายธชทัต จวงสอน ตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่างปฏิบัติงาน ตําแหน่งเลขที่ 2-3-09-617          
อัตราเงินเดือน เดือนละ 25,160 บาท สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ปัจจุบันมีภาระงานปฏิบัติงานเทคนิคที่มีระดับค่อนข้างยากและซับซ้อน เช่น งานออกแบบ        
งานวางระบบและติดต้ัง พร้อมทั้งดูแลระบบโสตทัศนูปกรณ์เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนในห้องบรรยาย 
ออกแบบและติดต้ังระบบไฟฟ้า และอินเตอร์เน็ตในห้องคอมพิวเตอร์ของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จัดเตรียมและ
ตรวจเช็ค พร้อมทั้งจัดหาวัสดุอุปกรณ์เพ่ือทดแทนในรายวิชาปฏิบัติการ เช่น ปฏิบัติการวงจรดิจิตอลและ        
การออกแบบลอจิก ปฏิบัติการไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์พ้ืนฐาน และปฏิบัติการวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และ
ควบคุมรายการการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การทําโครงงานของกลุ่มนักศึกษาปีที่ 4 โดย นายธชทัต จวงสอน มีทักษะ
ในการปฏิบัติงานตามหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี และเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
วุฒิอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีโทรคมนาคม) จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
ก่อนที่จะได้รับการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยศิลปากร  
  



 16

ดังน้ัน เพ่ือให้ตรงกับลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมจึงประสงค์ขออนุมัติให้แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินเพ่ือเปลี่ยนช่ือตําแหน่ง และระดับตําแหน่ง
พนักงานมหาวิทยาลัย ราย นายธชทัต จวงสอน ตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่างปฏิบัติงาน ตําแหน่งเลขที่ 2-3-09-617 
อัตราเงินเดือน เดือนละ 25,160 บาท สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม จาก ตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่างปฏิบัติงาน คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง เป็น ตําแหน่ง
นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ วุฒิอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีโทรคมนาคม) จากมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โดยให้นับระยะเวลาการปฏิบัติงานต่อเน่ืองกัน โดยมีคณะกรรมการประเมิน
เพ่ือเปลี่ยนช่ือตําแหน่งและระดับตําแหน่ง ดังน้ี 

 1. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรแ์ละเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประธานกรรมการ 
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระพีพันธ์  แก้วอ่อน   กรรมการ 
 3. อาจารย์พรชัย  เปลี่ยมทรัพย์    กรรมการ 
 4. นางพนิดา  ตันติอํานวย    เลขานุการ 

 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินเพ่ือเปลี่ยนช่ือตําแหน่ง         
และระดับตําแหน่ง ราย นายธชทัต จวงสอน ตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่างปฏิบัติงาน ตําแหน่งเลขท่ี 2-3-09-617     
อัตราเงินเดือน เดือนละ 25,160 บาท สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม จาก ตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่างปฏิบัติงาน คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง เป็น ตําแหน่ง
นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ วุฒิอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีโทรคมนาคม) จากมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โดยให้นับระยะเวลาการปฏิบัติงานต่อเน่ืองกัน ตามรายช่ือที่คณะฯ เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.3 ขอขยายเวลาการส่งรายงานผลความก้าวหน้าของการไปปฏิบัติงาน            

เพื่อเขียนตําราทางวิชาการขั้นสุดท้ายของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพิชญา       
เข็มทอง คณะมัณฑนศิลป์ 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่มหาวิทยาลัยอนุมั ติให้ ผู้ ช่วยศาสตราจารย์สุ พิชญา เข็มทอง คณะมัณฑนศิลป์            
ไปปฏิบัติงานเพ่ือเขียนตําราทางวิชาการ ด้านการออกแบบนิเทศศิลป์ ช่ือตํารา “How Does Graphic Design 
Working?” มีกําหนด 1 ปี ต้ังแต่วันที่ 15 มกราคม 2561 น้ัน   

เน่ืองจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพิชญา เข็มทอง ได้เสนอว่ามารดาป่วยด้วยโรคข้ันรุนแรง        
ต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด ดังน้ัน จึงขอขยายเวลาการส่งรายงานผลความก้าวหน้าของการไปปฏิบัติงาน
เพ่ือเขียนตําราทางวิชาการข้ันสุดท้าย จากเดิมวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นวันที่ 15 กันยายน 2562               
ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะมัณฑนศิลป์ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่             
24 มกราคม 2562 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการขยายเวลาการส่งรายงานผลความก้าวหน้า
ของการไปปฏิบัติงานเพ่ือเขียนตําราทางวิชาการขั้นสุดท้ายของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพิชญา เข็มทอง                 
คณะมัณฑนศิลป์ จากเดิมวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นวันที่ 15 กันยายน 2562 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.4 การแต่งต้ังคณะกรรมการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าภาควิชา

นาฏยสังคีต คณะอักษรศาสตร์  
(วาระลับ) 
 

ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.5 ขออนุมัติย้าย ตัดโอนตําแหน่งและอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย 
 
สรุปเรื่อง 

ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ 74/2562 ลงวันที่ 14 มกราคม 2562 สั่งจัดสรรอัตรากําลัง 
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา พนักงานมหาวิทยาลัย 
ประเภทพนักงานช่ัวคราว ลูกจ้างประจํา ลูกจ้างมหาวิทยาลัย ประเภทลูกจ้างประจาํ ลูกจ้างมหาวิทยาลยั ประเภท
ลูกจ้างช่ัวคราว ตามการแบ่งหน่วยงานภายในสํานักงานอธิการบดี ต้ังแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 และคําสั่ง
มหาวิทยาลัยศิลปากรที่ 180/2562 ลงวันที่ 28 มกราคม 2562 สั่งเปลี่ยนช่ือตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย น้ัน 

เน่ืองจากกองบริหารงานวิชาการแบ่งส่วนงานเป็น 2 งาน คือ งานจัดการศึกษา และงานทะเบียน
และสถิติ โดยในส่วนของงานจัดการศึกษา มีภารกิจหลากหลาย อาทิเช่น มาตรฐานหลักสูตร การรับเข้าศึกษา 
บริหารงานทั่วไป และนวัตกรรมการเรียนการสอน โดยภารกิจที่เก่ียวกับนวัตกรรมการเรียนการสอนได้จัดสรร
อัตรากําลังบุคลากรจากศูนย์คอมพิวเตอร์ จํานวน 8 ราย มาสังกัดงานจัดการศึกษา กองบริหารงานวิชาการ         
แต่เน่ืองจากโครงการจัดต้ังศูนย์นวัตกรรมเพ่ือการเรียนการสอนและบริการเทคโนโลยีการศึกษา ยังไม่ชัดเจน 
ดังน้ัน เพ่ือให้การบริหารจัดการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองบริหารงานวิชาการ ขออนุมัติย้าย ตัดโอนตําแหน่ง 
และอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 8 ราย จากสังกัดงานจัดการศึกษา กองบริหารงานวิชาการ 
ไปต้ังจ่ายในสังกัดศูนย์คอมพิวเตอร์ ต้ังแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป ดังน้ี 

1. นางศิริมาตย์ อินทร์ตามา ตําแหน่งเลขที่ 2-3-12-331 ตําแหน่งนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิบัติการ จากสังกัดงานจัดการศึกษา กองบริหารงานวิชาการ ไปต้ังจ่ายในสังกัดฝ่ายวิชาการ ศูนย์คอมพิวเตอร์ 

2. นางสาวธรรญธร บุญเลิศ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-12-501 ตําแหน่งนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิบัติการ จากสังกัดงานจัดการศึกษา กองบริหารงานวิชาการ ไปต้ังจ่ายในสังกัดฝ่ายวิชาการ ศูนย์คอมพิวเตอร์ 

3. นางสาวปรีชญา นัทธี ตําแหน่งเลขที่ 2-3-12-328 ตําแหน่งนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิบัติการ จากสังกัดงานจัดการศึกษา กองบริหารงานวิชาการ ไปต้ังจ่ายในสังกัดฝ่ายวิชาการ ศูนย์คอมพิวเตอร์ 

4. นายเปรมพันธ์ ขันทองดี ตําแหน่งเลขที่ 2-3-12-502 ตําแหน่งนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิบัติการ จากสังกัดงานจัดการศึกษา กองบริหารงานวิชาการ ไปต้ังจ่ายในสังกัดฝ่ายโปรแกรมระบบ                  
ศูนย์คอมพิวเตอร์ 

5. นายณัฐพล สินธุมา ตําแหน่งเลขที่ 2-3-12-820 ตําแหน่งนักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ 
จากสังกัดงานจัดการศึกษา กองบริหารงานวิชาการ ไปต้ังจ่ายในสังกัดฝ่ายดําเนินการและวิศวกรรม                  
ศูนย์คอมพิวเตอร์ 

6. นายสุรพงษ์ ธุวะชาวสวน ตําแหน่งเลขที่ 2-3-12-330 ตําแหน่งนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิบั ติการ จากสั งกัดงานจัดการศึกษา  กองบริหารงานวิชาการ ไปต้ังจ่ ายในสั งกัดฝ่ ายวิชาการ                  
ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
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7. นายจิรวัฒน์ ไร่เหนือ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-12-821 ตําแหน่งนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิบัติการ จากสังกัดงานจัดการศึกษา กองบริหารงานวิชาการ ไปต้ังจ่ายในสังกัดฝ่ายดําเนินการและวิศวกรรม 
ศูนย์คอมพิวเตอร์ 

8. นายชัยสิทธ์ิ สงเคราะห์สุข ตําแหน่งเลขที่ 2-3-12-819 ตําแหน่งนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิบัติการ จากสังกัดงานจัดการศึกษา กองบริหารงานวิชาการ ไปต้ังจ่ายในสังกัดฝ่ายดําเนินการและวิศวกรรม 
ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้ย้าย ตัดโอนตําแหน่งและอัตราเงินเดือนพนักงาน
มหาวิทยาลัย จํานวน 8 ราย จากสังกัดงานจัดการศึกษา กองบริหารงานวิชาการ ไปต้ังจ่ายในสังกัด                
ศูนย์คอมพิวเตอร์ ต้ังแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป ตามรายช่ือที่หน่วยงานเสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.6 การขอเปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยภายหลัง

เวลาหนึ่งปีแต่ไม่เกินสามปี 
 
สรุปเรื่อง 

ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 บทเฉพาะกาล มาตรา 83 ได้กําหนดให้
ข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้าง
มหาวิทยาลัยตามระยะเวลาและเง่ือนไขตามท่ีกําหนดไว้ในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ซึ่งสภามหาวิทยาลัย           
ได้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการเปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ไว้แล้ว โดยในระยะแรกได้กําหนดระยะเวลาในการแสดงเจตนาเพ่ือขอ
เปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ในการแสดงเจตนาเปล่ียนสถานภาพตามมาตรา  
83 (1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 กําหนดให้แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพฯ 
ภายในหน่ึงปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 มีผลใช้บังคับให้มหาวิทยาลัย
ดําเนินการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยไม่ต้องทําการประเมินความรู้ความสามารถ ประกอบกับ
ข้อบังคับเก่ียวกับการเปลี่ยนสถานภาพตามที่กล่าวอ้างถึงข้างต้นได้กําหนดให้ผู้แสดงเจตนาระบุเลือกวันที่
ประสงค์จะเปลี่ยนสถานภาพได้ ดังน้ี 

(1) วันที่ 1 กันยายน 2559 เป็นวันพ้นสภาพการเป็นข้าราชการ และเป็นวันเริ่มต้นของการ
บรรจุแต่งต้ังเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

(2) วันที่ 3 ตุลาคม 2559 เป็นวันพ้นสภาพการเป็นข้าราชการ และเป็นวันเริ่มต้นของการ
บรรจุแต่งต้ังเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

(3)  วันที่ 4 มกราคม 2560 เป็นวันพ้นสภาพการเป็นข้าราชการ และเป็นวันเริ่มต้นของการ
บรรจุแต่งต้ังเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

(4) วันที่ 3 เมษายน 2560 เป็นวันพ้นสภาพการเป็นข้าราชการ และเป็นวันเร่ิมต้นของการ
บรรจุแต่งต้ังเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

(5) วันที่ 30 มิถุนายน 2560 เป็นวันพ้นสภาพการเป็นข้าราชการ และเป็นวันเร่ิมต้นของการ
บรรจุแต่งต้ังเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
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และตามมาตรา 83 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 กําหนดแสดงเจตนาเปลี่ยน
สถานภาพมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยภายหลังกําหนดเวลาหน่ึงปีแต่ไม่เกินสามปีให้มีการประเมินความรู้
ความสามารถตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด ซึ่งมหาวิทยาลัยได้มีบันทึกเวียนแจ้งคณะและส่วนงาน 
รวมทั้งข้าราชการเป็นรายบุคคล ตามบันทึกกองการเจ้าหน้าที่ ที่ ศธ 6801/ว.1588 ลงวันที่ 18 เมษายน 2560 
ไปแล้ว น้ัน    
  เน่ืองจาก ตามบันทึกงานคลัง กองงานวิทยาเขต ที่ ศธ 6804.1(2)/- ลงวันที่ 30 มกราคม 
2562 แจ้งว่า นางสาวสยุมพร ตามแนวธรรม ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหน่งนักวิชาการเงิน
และบัญชีชํานาญการพิเศษ ตําแหน่งเลขที่ 899 สังกัดงานคลัง กองงานวิทยาเขต สํานักงานอธิการบดี             
ย่ืนหนังสือแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยภายหลังเวลาหน่ึงปีแต่ไม่เกินสามปี           
ตามแบบ ปข.2 (กองงานวิทยาเขตรับเรื่องวันที่ 30 มกราคม 2562)  สมัครใจแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพ
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  โดยขอบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ในวันที่ 1 ของเดือนพฤษภาคม 2562  
(กองทรัพยากรมนุษย์รับเรื่องวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562)   
  ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความรู้ความสามารถ
ของข้าราชการและลูกจ้างประจําผู้ขอเปลี่ยนสถานภาพภายหลังเวลาหนึ่งปีแต่ไม่เกินสามปี นับแต่วันที่
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 มีผลใช้บังคับ พ.ศ. 2560   
   ข้อ 4 กําหนดให้ข้าราชการผู้ประสงค์แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 5 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการเปล่ียนสถานภาพจาก
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ดังน้ี   

(1) อยู่ระหว่างถูกดําเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรง 
(2) เป็นผู้ไม่ผ่านการประเมินการปฏิบัติงานในระยะเวลาหน่ึงปีก่อนการแสดงเจตนาเปลี่ยน

สถานภาพ เว้นแต่เป็นผู้ที่ไม่ได้รับการประเมินการปฏิบัติงานเน่ืองจากเป็นผู้ได้รับอนุญาต
ให้ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติงานวิจัย หรือปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ หรือ
เป็นการลาประเภทอ่ืน ๆ ตามสิทธิ 

   ข้อ 5 กําหนดให้ข้าราชการผู้ประสงค์แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพตามข้อ 4 ระบุเลือกวันที่
ประสงค์จะเปลี่ยนสถานภาพเพ่ือให้มีผลเป็นวันพ้นสภาพการเป็นข้าราชการ และเป็นวันเริ่มต้นของการบรรจุ
แต่งต้ังเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ในวันที่หน่ึงของเดือน หากวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดราชการ ให้ถือเอา          
วันทําการถัดไปซึ่งเป็นวันแรกของการทํางานเป็นวันเริ่มต้นการบรรจุแต่งต้ังเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
  การยื่นหนังสือแสดงเจตนาให้ย่ืนตามแบบที่กําหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร          
ว่าด้วยการเปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559  
พร้อมจัดทําเอกสารแสดงปริมาณงานย้อนหลังสามปี โดยย่ืนล่วงหน้าก่อนวันที่ประสงค์เปลี่ยนสถานภาพ          
ตามวรรคหน่ึงไม่น้อยกว่าหกสิบวัน  
   ข้อ 6 กําหนดให้อธิการบดีโดยมติ ก.บ.ม. แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินความรู้ความสามารถ 
ประกอบด้วยรองอธิการบดีหรือคณบดีที่เป็นผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดเป็นประธานกรรมการ และกรรมการอีก
จํานวนไม่น้อยกว่าสามคน โดยกรรมการจํานวนหน่ึงคนจะต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกส่วนงานต้นสังกัด 
  กองทรัพยากรมนุษย์ได้ตรวจสอบคุณสมบัติตามข้อ 4 ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ปรากฏว่า  
นางสาวสยุมพร ตามแนวธรรม มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่อยู่ระหว่างถูกดําเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรง 
สําหรับวันที่เปลี่ยนสถานภาพเพื่อให้มีผลเป็นวันพ้นสภาพการเป็นข้าราชการ และเป็นวันเริ่มต้นของการบรรจุ
แต่งต้ังเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 น้ันเห็นว่าเป็นไปตามเกณฑ์ เน่ืองจาก           
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นางสาวสยุมพร ตามแนวธรรม ย่ืนล่วงหน้าก่อนประสงค์แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่าหกสิบวันนับต้ังแต่วันที่ 30 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2562   
  จึงเสนอที่ประชุม ก.บ.ม. พิจารณา ดังน้ี 
   1. แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินความรู้ความสามารถ ประกอบด้วย รองอธิการบดีหรือ
คณบดีที่เป็นผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดเป็นประธานกรรมการ และกรรมการอีกจํานวนไม่น้อยกว่าสามคน โดย
กรรมการจํานวนหน่ึงคนจะต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกส่วนงานต้นสังกัด  
 2. เน่ืองจาก ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 74/2562 ลงวันที่ 14 มกราคม 2562          
สั่งจัดสรรอัตรากําลังข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา 
พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานช่ัวคราว ลูกจ้างประจํา ลูกจ้างมหาวิทยาลัย ประเภทลูกจ้างประจํา 
ลูกจ้างมหาวิทยาลัยประเภทลูกจ้างช่ัวคราว ตามการแบ่งหน่วยงานภายใน สํานักงานอธิการบดี สั่งให้      
นางสาวสยุมพร ตามแนวธรรม สังกัดงานการเงิน กองคลัง สํานักงานอธิการบดี ต้ังแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 
ดังน้ัน หาก นางสาวสยุมพร ตามแนวธรรม สังกัดงานการเงิน กองคลัง สํานักงานอธิการบดี เป็นผู้ผ่าน            
การประเมินความรู้ความสามารถของผู้แสดงเจตนาขอเปลี่ยนสถานภาพเรียบร้อยแล้ว วันที่เปลี่ยนสถานภาพ
เพ่ือให้มีผลเป็นวันพ้นสภาพการเป็นข้าราชการ และเป็นวันเริ่มต้นของการบรรจุแต่งต้ังเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย คือ ต้ังแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินความรู้ความสามารถ          
เพ่ือเปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประกอบด้วยผู้มีตําแหน่งและนาม ดังน้ี 

  1. รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์    ประธานกรรมการ 
  2. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  กรรมการ 
  3. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลัง     กรรมการ 
  4. ผู้อํานวยการกองคลัง       กรรมการ 
  5. นางวราภรณ์ ฉัตรวงศ์พันธ์     เลขานุการ 

 หาก นางสาวสยุมพร ตามแนวธรรม สังกัดงานการเงิน กองคลัง สํานักงานอธิการบดี เป็นผู้
ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถของผู้แสดงเจตนาขอเปล่ียนสถานภาพเรียบร้อยแล้ว วันที่เปลี่ยน
สถานภาพเพ่ือให้มีผลเป็นวันพ้นสภาพการเป็นข้าราชการ และเป็นวันเริ่มต้นของการบรรจุแต่งต้ังเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย คือ ต้ังแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.7 ขออนุมัติย้าย ตัดโอนตําแหน่งและอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย 
 
สรุปเรื่อง 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงานของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2561 ได้แบ่งหน่วยงานภายในของสํานักงานอธิการบดี          
และได้จัดต้ังศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ประกอบกับคําสั่งมหาวิทยาลัย
ศิลปากรท่ี 74/2562 ลงวันที่ 14 มกราคม 2562 เรื่อง สั่งจัดสรรอัตรากําลัง ข้าราชการพลเรือน                 
ในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงาน
ช่ัวคราว ลูกจ้างประจํา ลูกจ้างมหาวิทยาลัย ประเภทลูกจ้างประจํา ลูกจ้างมหาวิทยาลัย ประเภทลูกจ้างช่ัวคราว 
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ตามการแบ่งหน่วยงานภายในสํานักงานอธิการบดี ต้ังแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ได้จัดสรรบุคลากรจาก        
กองบริการการศึกษา (เดิม) จํานวย 9 ราย ไปสังกัดศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ สํานักงานอธิการบดี น้ัน 

เน่ืองจากการเปลี่ยนโครงสร้างหน่วยงานภายในสํานักงานอธิการบดีดังกล่าว ข้างต้น พร้อมกับ 
การปรับเปล่ียนระบบบริหารทรัพยากรองค์กรมหาวิทยาลัยศิลปากร (SU-ERP) โดยระบบยังไม่สามารถรองรับ    
การเพ่ิมของหน่วยงานในปีงบประมาณ 2562 ดังน้ันเพ่ือให้การบริหารจัดการด้านงบประมาณเป็นไป              
ด้วยความเรียบร้อย กองบริหารงานวิชาการ ขออนุมัติย้าย ตัดโอนตําแหน่ง และอัตราเงินเดือน จํานวน 9 ราย 
จากสังกัดศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ สํานักงานอธิการบดี ไปต้ังจ่าย  
ในสังกัดงานจัดการศึกษา กองบริหารงานวิชาการ สํานักงานอธิการบดี ต้ังแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยจึงประสงค์ขออนุมัติ ย้าย ตัดโอนตําแหน่ง และอัตรา
เงินเดือน จํานวน 9 ราย จากสังกัดศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
สํานักงานอธิการบดี ไปต้ังจ่ายในสังกัดงานจัดการศึกษา กองบริหารงานวิชาการ สํานักงานอธิการบดี ต้ังแต่วันที่  
1 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป  

1. นางสาวนิชาภัทร ทองอุ่มใหญ่ ตําแหน่งเลขที่ 2-2-10-967 ตําแหน่งนักวิชาการศึกษา 
ชํานาญการ รักษาการแทนผู้ช่วยผู้อํานวยการกอง จากสังกัดศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนา      
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ สํานักงานอธิการบดี ไปต้ังจ่ายในสังกัดงานจัดการศึกษา กองบริหารงานวิชาการ 
สํานักงานอธิการบดี 

2. นางสาวปาลิดา จันทร์อยู่ ตําแหน่งเลขที่ 2-2-10-1333 ตําแหน่งนักวิชาการศึกษา      
ชํานาญการ จากสังกัดศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ สํานักงานอธิการบดี 
ไปต้ังจ่ายในสังกัดงานจัดการศึกษา กองบริหารงานวิชาการ สํานักงานอธิการบดี 

3. นางสาวชีวาภัสร์ ทับทิมไทย ตําแหน่งเลขที่ 2-2-19-521 ตําแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา
ปฏิบัติการ จากสังกัดศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ สํานักงานอธิการบดี 
ไปต้ังจ่ายในสังกัดงานจัดการศึกษา กองบริหารงานวิชาการ สํานักงานอธิการบดี 

4. นางสาววิลุดา นรินทร์นอก ตําแหน่งเลขที่ 2-2-19-761 ตําแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา
ปฏิบัติการ จากสังกัดศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ สํานักงานอธิการบดี 
ไปต้ังจ่ายในสังกัดงานจัดการศึกษา กองบริหารงานวิชาการ สํานักงานอธิการบดี 

5. นายสุพีร์ ป้ันโต ตําแหน่งเลขที่ 2-3-19-37 ตําแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ       
จากสังกัดศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ สํานักงานอธิการบดี ไปต้ังจ่าย  
ในสังกัดงานจัดการศึกษา กองบริหารงานวิชาการ สํานักงานอธิการบดี 

6. นางสาวแสงระวี ชุนถนอม ตําแหน่งเลขที่ 2-2-19-819 ตําแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา
ปฏิบัติการ จากสังกัดศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ สํานักงานอธิการบดี 
ไปต้ังจ่ายในสังกัดงานจัดการศึกษา กองบริหารงานวิชาการ สํานักงานอธิการบดี  

7. นางอรวรรณ ฤทธ์ิคง ตําแหน่งเลขที่ 2-2-10-969 ตําแหน่งนักวิชาการศึกษาชํานาญการ   
จากสังกัดศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ สํานักงานอธิการบดี ไปต้ังจ่าย  
ในสังกัดงานจัดการศึกษา กองบริหารงานวิชาการ สํานักงานอธิการบดี 

8. นายลรรควร พันธ์ประสิทธ์ิเวช ตําแหน่งเลขที่ 2-2-19-802 ตําแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา
ปฏิบัติการ จากสังกัดศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ สํานักงานอธิการบดี 
ไปต้ังจ่ายในสังกัดงานจัดการศึกษา กองบริหารงานวิชาการ สํานักงานอธิการบดี  
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9. นางสาวสุภาภรณ์ จินดาวงษ์ ตําแหน่งเลขที่ 2-4-10-301 ตําแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา 
จากสังกัดศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ สํานักงานอธิการบดี ไปต้ังจ่าย  
ในสังกัดงานจัดการศึกษา กองบริหารงานวิชาการ สํานักงานอธิการบดี 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้ย้าย ตัดโอนตําแหน่ง และอัตราเงินเดือน จํานวน 9 ราย 
จากสังกัดศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ สํานักงานอธิการบดี ไปต้ังจ่าย           
ในสังกัดงานจัดการศึกษา กองบริหารงานวิชาการ สํานักงานอธิการบดี ต้ังแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562            
เป็นต้นไป ตามรายช่ือที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.8 ขออนุมัติจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย 

สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ 
 
สรุปเรื่อง  
 ตามหนังสือทบวงมหาวิทยาลัยที่ ทม 0202/ว 11 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2542 มอบอํานาจให้ 
ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณาอนุมัติการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย           
ซึ่งเป็นการจ้างต่อเน่ืองกันเกิน 5 ปี และหนังสือทบวงมหาวิทยาลัยที่ ทม 0202.5/ว 743 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 
2543 มอบอํานาจให้ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณาอนุมัติการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์
ในมหาวิทยาลัย สําหรับผู้มีอายุเกิน 65 ปี 
 เน่ืองจาก ศาสตราจารย์ ดร.ไรโม เน็กกี (Raimo Tapani Nakki) เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ         
และมีประสบการณ์ในการสอนทางสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ที่ Department of Mathematics and Statistic, 
University of Jyvaskyla ประเทศฟินแลนด์ รวมทั้งเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในการอบรมสัมมนาต่างๆ            
(ต้ังแต่ปีการศึกษา 2545 ถึงปัจจุบัน) คณะวิทยาศาสตร์พิจารณาแล้ว เห็นสมควรอนุมัติจ้าง ศาสตราจารย์              
ดร.ไรโม เน็กกี (Raimo Tapani Nakki) อายุ 73 ปี ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย          
วุฒิ Ph.D. (Mathematics) จาก University of Helsinki ประเทศฟินแลนด์ ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 17 
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ อัตราเงินเดือน 33,950 บาท ต้ังแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จ้าง ศาสตราจารย์ ดร.ไรโม เน็กกี (Raimo Tapani Nakki) 
ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 17 สังกัด               
คณะวิทยาศาสตร์ อัตราเงินเดือน 33,950 บาท ต้ังแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 
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ระเบียบวาระที่  4.2 แผนและการติดตามผลการดําเนินงานตามแผน 
ระเบียบวาระท่ี  4.2.1 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และแผนบริหาร
ความเสี่ยง มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันอังคารที่ 
20 กุมภาพันธ์ 2561 ได้ให้ความเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 และมหาวิทยาลัยได้เวียนแจ้งคณะวิชา/ส่วนงานทราบเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยง
ระดับหน่วยงาน น้ัน 

บัดน้ี กองแผนงานได้จัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน รายงานผลการ
ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยรวบรวม
จากทุกคณะวิชา/ส่วนงาน พร้อมจัดทําเป็นรายงานระดับองค์กร ดังน้ี 

1. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561  

2. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 

3. แผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบดังน้ี 
1. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 โดยให้ปรับแก้ไขข้อความในแบบ ปค. 1 ให้ชัดเจนย่ิงขึ้น โดยเฉพาะข้อ 1.5 และ 1.7  
2. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 
3. แผนบริหารความเส่ียง มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  โดยให้

ปรับแก้ไขข้อความในตารางช่อง “ความเสี่ยง” ให้สื่อถึงความเสี่ยงชัดเจน 
และให้นําเสนอคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยศิลปากรพิจารณาก่อนดําเนินการ

ต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.2.2 (ร่าง) แผนพัฒนา City Campus (เมืองทองธานี) มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ระยะ 10 ปี พ.ศ. 2562-2571 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่มหาวิทยาลัยได้จัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2560-2564 เพ่ือใช้เป็น

กรอบทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย ในระยะ 4 ปี พ.ศ. 2560-2564 โดยประกอบด้วย 3 เป้าหมาย                 
8 นโยบาย ซึ่งนโยบายที่สําคัญในด้านการจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ได้กําหนดให้มหาวิทยาลัยจัดทํา
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แผนพัฒนา City Campus (เมืองทองธานี) ระยะ 10 ปี พ.ศ. 2562-2571 เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนา 
City Campus (เมืองทองธานี) ระยะยาว น้ัน 

ในการน้ี กองแผนงานจึงเสนอที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนา City Campus (เมืองทอง
ธานี) มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 10 ปี พ.ศ. 2562-2571 พร้อมทั้งแนวทางเลือกในการระดมทุน และ
ดําเนินการก่อสร้างอาคารหลังที่ 2 City Campus (เมืองทองธานี) มหาวิทยาลัยศิลปากร  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีข้อเสนอแนะดังน้ี 
1. มหาวิทยาลัยควรจัดหน่วยงานเพ่ือทําหน้าที่บริหารจัดการดูแลพ้ืนที่และนักศึกษาใน

ภาพรวมของวิทยาเขต มีการให้บริการพ้ืนฐานต่างๆ กับนักศึกษา เช่น ห้องสมุด สิ่งอํานวยความสะดวกท่ี
เหมาะสมกับนักศึกษา 

2. พิจารณาทบทวนการใช้พ้ืนที่ City Campus เน่ืองจาก City Campus อาจเหมาะสม
สําหรับงานด้านศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี การจัดแสดง มากกว่าการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ทั้งน้ี 
อาจจัดทําแบบสอบถามความคิดเห็นจากนักศึกษาปัจจุบันที่ใช้พ้ืนที่ เพ่ือประกอบการตัดสินใจก่อนดําเนินการ
ต่อไปในอนาคต 

3. ควรจัดทําแผนงบประมาณของวิทยาเขตให้ชัดเจน 
4. สําหรับการเลือกลักษณะอาคารหลังที่ 2 (อาคาร 8 ช้ัน หรืออาคาร 17 ช้ัน) ที่จะ

ดําเนินการก่อสร้าง ควรคํานึงถึงการวางแผนของวิทยาเขตต้ังแต่ครั้งแรก ซึ่งกําหนดให้เป็นอาคารสูงทั้งหมด
เพราะคุ้มค่าต่อการใช้พ้ืนที่ หากจะดําเนินการสร้างอาคารขนาดเล็กในลักษณะอาคารช่ัวคราว ควรพิจารณาว่า
จะสร้างในบริเวณใด ตามความจําเป็นของการใช้พ้ืนที่ของแต่ละคณะวิชา อาจจะต้องคํานึงถึงจํานวนนักศึกษา 
กิจกรรมต่างๆ รูปแบบการเรียนการสอน เช่น การอบรมระยะสั้น รวมถึงคณะวิชาที่ต้องการใช้พ้ืนที่ ซึ่งจะเป็น
การตอบโจทย์ของมหาวิทยาลัยมากขึ้นด้วย อีกทั้งส่วนของวังท่าพระที่ประสงค์จะใช้พ้ืนที่ในการจัดทําเป็น
พิพิธภัณฑ์ศิลปะ ซึ่งหากเป็นอาคารสูงทั้งหมดอาจะไม่ตอบโจทย์เน่ืองจากพ้ืนที่ไม่เหมาะกับการจัดทําพิพิธภัณฑ์ 
และอาจจะต้องแก้ไขแบบก่อสร้างใหม่ 

5. ควรคํานึงถึงอัตราค่าใช้จ่ายในการใช้พ้ืนที่ส่วนกลางของอาคารหลังที่ 2 (อาคาร 8 ช้ัน หรือ
อาคาร 17 ช้ัน) ที่คณะวิชาต้องจ่ายตามพ้ืนที่ที่ใช้เป็นรายปีด้วย  
 
ระเบียบวาระท่ี  4.2.3 (ร่าง) แผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และรายงานผลการดําเนินงานตามแผน
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยศิลปากรประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
สรุปเรื่อง 

ด้วยมหาวิทยาลัยได้จัดทํา (ร่าง) แผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 เพ่ือผลักดันการดําเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากรให้บรรลุตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัย โดย
วิเคราะห์จากข้อมูลพ้ืนฐานและข้อมูลเชิงประจักษ์ด้านบุคลากร และจากผลการดําเนินงานตามแผนบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งรวบรวมและประเมินผลการดําเนินงานจากทุก
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คณะวิชา/ส่วนงานเป็นภาพรวมของมหาวิทยาลัย โดยแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย 5 ยุทธ์ศาสตร์ 8 เป้าประสงค์ และ 16 กลยุทธ์ 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) แผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยศิลปากรประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยให้ปรับตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย
และหน่วยนับ ตามข้อเสนอของที่ประชุม ดังน้ี 
 1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างบุคลากรให้มีความคิดสร้างสรรค์ในการทํางาน มีคุณธรรม
จริยธรรม พัฒนาตนให้มีคุณภาพและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย 
  ตัวช้ีวัด 1.1.1 จํานวนโครงการ ปรับค่าเป้าหมายจาก 35 โครงการ เป็น 45 โครงการ 
 2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 วางแผนอัตรากําลังให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยและมี
ระบบการสรรหาเพ่ือให้ได้คนดี คนเก่ง สอดคล้องตามแผน 
  ตัวช้ีวัด 2.1.1 ร้อยละของอาจารย์ที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกต่อจํานวนอาจารย์
ประจําทั้งหมด ปรับค่าเป้าหมายจาก ร้อยละ 52 เป็น ร้อยละ 58 
  ตัวช้ีวัด 2.2.1 จํานวนผู้ได้รับตําแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นต่อจํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด 
ปรับหน่วยนับจาก คน เป็น ร้อยละ และให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยกําหนดค่าเป้าหมาย 
  ตัวช้ีวัด 2.3.1 ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการที่ได้รับการคัดเลือกมีวุฒิปริญญาเอก        
ต่อจํานวนบุคลากรใหม่ที่ได้รับการคัดเลือก ปรับค่าเป้าหมายจาก ร้อยละ 98 เป็น ร้อยละ 70 
 3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทักษะและสมรรถนะให้มี
ศักยภาพย่ิงขึ้น 
  กลยุทธ์ที่ 1.3 ส่งเสริมให้มีโครงการพัฒนาบุคลากรด้านพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการศึกษา         
ให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยพิจารณาปรับตัวช้ีวัดให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ดังกล่าว 
  ตัวช้ีวัด 1.5.1 จํานวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนาบุคลากรที่สนับสนุนการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัยเพ่ือก้าวสู่ความเป็นสากล อาทิ AUN QA, EdPEx, การจัดทําหลักสูตรตามแนวทาง            
Outcome-Based Education (OBE) เป็นต้น ปรับค่าเป้าหมายจาก 1 โครงการ เป็น 5 โครงการ 
  ตัวช้ีวัด 1.6.1 จํานวนโครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนฯ ปรับค่าเป้าหมายจาก          
10 โครงการ เป็น 35 โครงการ 
  เพ่ิมตัวช้ีวัด 1.6.2 เก่ียวกับการมี Digital Literacy สําหรับบุคลากรระดับหัวหน้างานขึ้นไป 
 4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 มีการธํารงรักษาและสร้างขวัญกําลังใจบุคลากร 
  ตัวช้ีวัด 2.1.1 จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการปรับปรุงกายภาพ/ภูมิทัศน์ ปรับค่า
เป้าหมายจาก 10 โครงการ เป็น 35 โครงการ 
  ตัวช้ีวัด 2.1.2 จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีส่งเสริมการพัฒนาสุขภาวะ/คุณภาพชีวิต  ปรับ
ค่าเป้าหมายจาก 3 โครงการ เป็น 35 โครงการ 
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 5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
  ตัวช้ีวัด 1.1.2 จํานวนโครงการอบรมบุคลากรเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ        
การประเมินผลการปฏิบัติงานที่เปลี่ยนแปลงไป ปรับค่าเป้าหมายจาก 2 โครงการ เป็น 3 โครงการ 
 พร้อมทั้งให้จัดทําคําอธิบายตัวช้ีวัดแนบท้ายแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
ระเบยีบวาระท่ี  4.3 ข้อบังคับ / ระเบียบ / ประกาศ 
ระเบียบวาระท่ี  4.3.1 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ อัตราจ่าย 

เง่ือนไข และวิธีการจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริการทางวิชาการ และการจัดสรร
รายได้ค่าบริการทางวิชาการแก่สังคมในส่วนของคณะมัณฑนศิลป์ 

 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีคณะมัณฑนศิลป์ประสงค์กําหนดหลักเกณฑ์ อัตราจ่าย เง่ือนไข และวิธีการจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริการทางวิชาการ และการจัดสรรรายได้ค่าบริการทางวิชาการแก่สังคมในส่วนของคณะ
มัณฑนศิลป์ น้ัน     

ในการน้ี เพ่ือให้การดําเนินการโครงการบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
และเป็นไปตามความในข้อ 13 และข้อ 14 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการให้บริการทางวิชาการ
แก่สังคม พ.ศ. 2560 คณะมัณฑนศิลป์จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง 
กําหนดหลักเกณฑ์ อัตราจ่าย เง่ือนไข และวิธีการจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริการทางวิชาการ และการจัดสรร
รายได้ค่าบริการทางวิชาการแก่สังคมในส่วนของคณะมัณฑนศิลป์ โดยผ่านการพิจารณาจากกองกฎหมายแล้ว     

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง 
กําหนดหลักเกณฑ์ อัตราจ่าย เง่ือนไข และวิธีการจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริการทางวิชาการ และการจัดสรรรายได้
ค่าบริการทางวิชาการแก่สังคมในส่วนของคณะมัณฑนศิลป์ และให้นําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใช้ต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.3.2 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยคณะกรรมการประจําหอศิลป์ 

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 
สรุปเรื่อง 

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยคณะกรรมการประจําหอศิลป์ พ.ศ. 2559 ฉบับ       
ลงวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ได้กําหนดองค์ประกอบ จํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา อํานาจ
หน้าที่ วาระการดํารงตําแหน่ง การพ้นจากตําแหน่ง การประชุม และวิธีดําเนินงานของคณะกรรมการประจํา
หอศิลป์ น้ัน 

ในการน้ี หอศิลป์มีความประสงค์ขอปรับแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรเก่ียวกับ
องค์ประกอบของคณะกรรมการประจําหอศิลป์ จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ศิลปากรว่าด้วยคณะกรรมการประจําหอศิลป์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... โดยผ่านการพิจารณาจากกองกฎหมายแล้ว 
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วย
คณะกรรมการประจําหอศิลป์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และให้นําเสนอคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองข้อ
กฎหมายเพ่ือการปรับเปลี่ยนสถานะของมหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐพิจารณา ก่อนนําเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.3.3 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ อัตราจ่าย 

เง่ือนไข และวิธีการในการจ่ายค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการอบรม
โอลิมปิกวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีคณะวิทยาศาสตร์ประสงค์กําหนดหลักเกณฑ์ อัตราจ่าย เง่ือนไข และวิธีการในการจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการอบรมโอลิมปิกวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร น้ัน 

ในการน้ี เพ่ือให้การดําเนินการโครงการอบรมโอลิมปิกวิชาการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และ
เป็นไปตามความในข้อ 13 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม พ.ศ. 
2560 คณะวิทยาศาสตร์จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนด
หลักเกณฑ์ อัตราจ่าย เง่ือนไข และวิธีการในการจ่ายค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการอบรมโอลิมปิกวิชาการ 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยผ่านการพิจารณาจากกองกฎหมายแล้ว     

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง 
กําหนดหลักเกณฑ์ อัตราจ่าย เง่ือนไข และวิธีการในการจ่ายค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการอบรมโอลิมปิก
วิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และให้นําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใช้ต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.3.4 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยอัตราค่าลงทะเบียนเรียน และ

ค่าธรรมเนียมพิเศษของนักศึกษาโครงการพิเศษ พ.ศ. .... 
 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีกองบริหารงานวิชาการประสงค์ปรับปรุงอัตราค่าลงทะเบียนเรียน และค่าธรรมเนียมพิเศษ
ของนักศึกษาโครงการพิเศษคณะวิทยาการจัดการ วิทยาลัยนานาชาติ คณะดุริยางคศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะวิทยาศาสตร์ น้ัน 

ในการนี้ เพ่ือให้เป็นไปตามความในข้อ 6 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วย
ค่าธรรมเนียมในการจัดการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2561 กองบริหารงานวิชาการจึงเสนอที่ประชุม
พิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยอัตราค่าลงทะเบียนเรียน และค่าธรรมเนียมพิเศษของ
นักศึกษาโครงการพิเศษ พ.ศ. .... โดยผ่านการพิจารณาจากกองกฎหมายแล้ว 
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบในหลักการของ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย
ศิลปากรว่าด้วยอัตราค่าลงทะเบียนเรียน และค่าธรรมเนียมพิเศษของนักศึกษาโครงการพิเศษ พ.ศ. .... โดย
ให้ปรับแก้ไขดังน้ี 

1. ตัดรายละเอียดของคณะเภสัชศาสตร์ออกทั้งหมด  
2. ปรับเพ่ิมข้อความของคณะดุริยางคศาสตร์ทุกหลักสูตรให้ครบถ้วนเช่นเดียวกับคณะวิชาอ่ืน 
และให้นําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใช้ต่อไป 
อนึ่ง ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะว่า อาจพิจารณาความเหมาะสมในการกําหนดหลักเกณฑ์

เกี่ยวกับการกําหนดจํานวนหน่วยกิตและอัตราค่าลงทะเบียนเรียนเหมาจ่ายซึ่งคิดตามจํานวนหน่วยกิตที่
ลงทะเบียน ให้สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันทุกคณะวิชา 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.4 โครงสร้างส่วนงานและหน่วยงานภายใน 

ไม่มี 
   
ระเบยีบวาระที่  4.5 การบริหารการเงินและทรพัย์สิน 

ไม่มี 
 
ระเบยีบวาระที่  4.6 เรื่องอ่ืนๆ ตามท่ีอธิการบดีปรึกษา 
ระเบียบวาระท่ี  4.6.1 (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ 

University of the Arts Bremen สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 
 

สรปุเรื่อง 
 ด้วยคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ประสงค์จะทําข้อตกลงความร่วมมือทาง

วิชาการกับ University of the Arts Bremen สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เพ่ือส่งเสริมความก้าวหน้าทางด้าน
การศึกษาและการวิจัย รวมท้ังสนับสนุนการแลกเปลี่ยนอาจารย์ นักศึกษา วัสดุอุปกรณ์ และข้อมูลทางวิชาการ  
โดยข้อตกลงดังกล่าวเป็นข้อตกลงระดับมหาวิทยาลัย ระดับของผู้ลงนามของมหาวิทยาลัยศิลปากร คือ 
อธิการบดี ระดับของผู้ลงนามของ University of the Arts Bremen คือ Rector ข้อตกลงมีระยะเวลา 5 ปี 
นับแต่วันลงนาม ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและ
ภาพพิมพ์ ครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561 โดยคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ได้
เสนอเอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

1. แบบเสนอการทําข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันต่างประเทศ 
2. (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (Memorandum of Understanding) ฉบับ

ภาษาอังกฤษ และฉบับแปลเป็นภาษาไทย โดยมีผู้รับรองการแปล 
3. ข้อมูล University of the Arts Bremen 
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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 ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ University of the Arts Bremen สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และให้
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.6.2 โครงการการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือเข้าศึกษาสาขาเภสัชศาสตร์ 

สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาอ่ืน ประจําปีการศึกษา 2562 
 

สรุปเรื่อง 
ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ประสงค์ดําเนินโครงการการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือเข้าศึกษา

สาขาเภสัชศาสตร์สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาอ่ืน ประจําปีการศึกษา 2562 เพ่ือผลิตบัณฑิต
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สนองตอบต่อความต้องการด้านสาธารณสุขของรัฐทุกประเภทและทุกระดับที่จําเป็นต่อ
การพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ โดยนักศึกษาที่เข้าศึกษาสาขาเภสัชศาสตร์ต้องทําสัญญา
การชดใช้ทุนการเป็นราชการแบบสัญญาฝ่ายเดียว กําหนดรับนักศึกษา จํานวน 10 คน ซึ่งผู้สมัครจะต้อง         
มีคุณสมบัติ ดังน้ี   

1.  เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
รวมถึงด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ จากสถาบันอุดมศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือ ก.พ.
รับรอง หรือเป็นผู้ที่กําลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายในสถานศึกษาทั่วประเทศไทย (สําหรับผู้ที่กําลัง
ศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายต้องมีใบรับรองคาดว่าจะสําเร็จการศึกษาและต้องนําหลักฐานการสําเร็จ
การศึกษาฉบับจริงมาแสดงเมื่อสอบผ่านขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา หากไม่สามารถนําหลักฐานการสําเร็จ
การศึกษาฉบับจริงมาแสดงได้จะถือว่าการสอบผ่านเป็นโมฆะ) และ   

2.  ต้องศึกษารายวิชาด้านชีววิทยามาแล้วไม่น้อยกว่า 4  หน่วยกิต  รายวิชาด้านเคมีมาแล้ว    
ไม่น้อยกว่า 4  หน่วยกิต รายวิชาด้านฟิสิกส์หรือคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 4  หน่วยกิต   

ทั้งน้ี กองบริหารงานวิชาการได้ตรวจสอบหลักสูตรที่เปิดรับและแผนการรับนักศึกษาแล้ว 
 อน่ึง คณะเภสัชศาสตร์ได้กําหนดรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาไว้ใน
โครงการแล้ว ซึ่งกองกฎหมายได้ตรวจสอบค่าใช้จ่ายในส่วนของอัตราค่าตอบแทนแล้วมีความเห็นว่า อัตรา
ค่าตอบแทนต่างๆ ของโครงการไม่เกินอัตราที่กําหนดไว้ตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการเบิก
จ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2557 ข้อ 23 ซึ่งโครงการดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดี
โดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบโครงการการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือ
เข้าศึกษาสาขาเภสัชศาสตร์สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาอ่ืน ประจําปีการศึกษา 2562 โดย
มอบหมายให้คณะเภสัชศาสตร์ปรับแก้ไขคุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครในข้อ 1 ในส่วนของ “ผู้ที่กําลังศึกษาอยู่ในภาค
การศึกษาสุดท้ายในสถานศึกษาทั่วประเทศไทย” ให้ชัดเจน ก่อนนําเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติโครงการ
ต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.6.3 การแต่งต้ังคณะกรรมการอํานวยการจัดงานวันศิลป์ พีระศรี ประจําปี พ.ศ. 2562 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรได้กําหนดให้มีการจัดงานวันศิลป์ พีระศรี ในวันที่ 15 กันยายน 
เป็นประจําทุกปี โดยต้ังแต่ปี พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยได้กําหนดจัดงาน ณ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 
และวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เน่ืองจากมหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างการปรับปรุงพ้ืนที่วังท่าพระ น้ัน  

เพ่ือให้การจัดงานวันศิลป์ พีระศรี ประจําปี พ.ศ. 2562 ซึ่งตรงกับวันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 
2562 ดําเนินไปด้วยความเรียบร้อย กองกลางจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการอํานวยการจัด
งานวันศิลป์ พีระศรี ประจําปี พ.ศ. 2562  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) คําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง แต่งต้ัง
คณะกรรมการอํานวยการจัดงานวันศิลป์ พีระศรี ประจําปี พ.ศ. 2562 และให้นําเสนออธิการบดีลงนามในคําสั่ง
แต่งต้ังต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.6.4 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของบัณฑิตและนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร 

ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาขอถอนเร่ือง 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.6.5 โครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3             

ประจําปีการศึกษา 2562 (กลุ่มที่ 1 สําหรับนักเรียนที่ไม่สามารถสอบเข้า
ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้) 

 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาดําเนิน
โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในประเทศให้แก่เยาวชนที่มีภูมิลําเนาในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ “ทุนอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้” เพ่ือสนับสนุนให้
เยาวชนที่มีภูมิลําเนาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าศึกษาระดับอุดมศึกษา โดย
สถาบันอุดมศึกษาสนับสนุนที่น่ังการศึกษาพร้อมยกเว้นค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร และ สกอ. สนับสนุนค่า
ครองชีพให้แก่นักศึกษาตามระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตร น้ัน 
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ในการน้ี สกอ. ได้ขอความอนุเคราะห์มายังมหาวิทยาลัยศิลปากรเพ่ือพิจารณาเก่ียวกับการ
สนับสนุนที่น่ังการศึกษาและการยกเว้นค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตรเป็นกรณีพิเศษตามโครงการทุนอุดมศึกษาเพ่ือ
การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3 ประจําปีการศึกษา 2562 (กลุ่มที่ 1 สําหรับนักเรียนที่ไม่สามารถ
สอบเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้) กองบริหารงานวิชาการจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาการสนับสนุนค่า          
เล่าเรียนของคณะวิชาให้เป็นแนวทางเดียวกันตามมติที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 11/2559 เมื่อวันอังคารที่ 31 
พฤษภาคม 2559 โดยเห็นชอบให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาทั้งหมดตลอดหลักสูตร แต่ไม่รวมถึง
ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ตามหมวด 3 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับ
ปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2558 และไม่ยกเว้นในส่วนอ่ืนๆ เช่น ค่าหอพักนักศึกษา เป็นต้น ทั้งน้ี กองบริหารงาน
วิชาการได้รายงานการให้การสนับสนุนที่น่ังการศึกษาเป็นกรณีพิเศษของคณะวิชา จํานวนทั้งสิ้น 38 ราย ดังน้ี 

1. คณะอักษรศาสตร์ (จํานวน 2 ราย) 
- หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย    
- หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ   
- หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศส   
- หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเยอรมัน   
- หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์   
- หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์   
- หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการแสดงศึกษา   
- หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคีตศิลป์ไทย  
- หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา   
- หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์การพัฒนา   
- หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตรแ์ละบรรณารักษศาสตร์   
- หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเอเชียตะวันออก   

2. คณะศึกษาศาสตร์ (จํานวน 9 ราย) 
- หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต จํานวน 2 ราย 
- หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา จํานวน 2 ราย 
- หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์ จํานวน 2 ราย 
- หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จํานวน 1 ราย  
- หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ 

จํานวน 1 ราย 
- หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา จํานวน 1 ราย 

3. คณะวิทยาศาสตร์ (จํานวน 11 ราย) 
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จํานวน 1 ราย 
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา จํานวน 1 ราย 
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี จํานวน 1 ราย 
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ จํานวน 1 ราย 
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ จํานวน 1 ราย 
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จํานวน 1 ราย 
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 ราย 
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา จํานวน 1 ราย 
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- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 1 ราย 
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ จํานวน 1 ราย 
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล จํานวน 1 ราย 

4. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (จํานวน 7 ราย) 
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ จํานวน 1 ราย 
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จํานวน 2 ราย 
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี จํานวน 2 ราย 
- หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม จํานวน 2 ราย 

5. คณะวิทยาการจัดการ (จํานวน 9 ราย) 
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ จํานวน 1 ราย 
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด จํานวน 1 ราย 
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม จํานวน 1 ราย 
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา จํานวน 1 ราย 
- หลักสูตรรฐัประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จํานวน 1 ราย 
- หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชน จํานวน 1 ราย 
- หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว จํานวน 1 ราย 
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานนิทรรศการและงานอีเว้นท์ 

จํานวน 1 ราย 
- หลักสูตรบัญชีบัณฑิต จํานวน 1 ราย 

หมายเหตุ  
1. ที่น่ังการศึกษาที่สถาบันอุดมศึกษาสนับสนุนเป็นกรณีพิเศษ จะต้องเป็นหลักสูตรที่ สกอ. 

รับทราบแล้วเท่าน้ัน และต้องไม่เป็นหลักสูตรต่อเน่ือง (2-3 ปี) และหลักสูตรการศึกษาระดับอนุปริญญา 
2. การสนับสนุนที่น่ังการศึกษาเป็นกรณีพิเศษ และ/หรือสนับสนุนค่าเล่าเรียน โดยการยกเว้น

ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร เป็นไปตามเง่ือนไขที่สถาบันอุดมศึกษากําหนด 
อน่ึง หากคณะวิชาประสงค์สนับสนุนที่น่ังการศึกษาเพ่ิมเติมขอให้แจ้งไปยังกองบริหารงาน

วิชาการ เพ่ือรวบรวมเสนอไปยัง สกอ. ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562  
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบดังน้ี 

1. การสนับสนุนที่น่ังการศึกษาเป็นกรณีพิเศษตามโครงการทุนอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3 ประจําปีการศึกษา 2562 (กลุ่มที่ 1 สําหรับนักเรียนที่ไม่สามารถสอบเข้า
ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้) จํานวนทั้งสิ้น 38 ราย  

2. การสนับสนุนค่าเล่าเรียนของคณะวิชาตามแนวทางของมติที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 
11/2559 เมื่อวันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2559 โดยการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาท้ังหมดตลอดหลักสูตร 
แต่ไม่รวมถึงค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ตามหมวด 3 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียม
การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2558 และไม่ยกเว้นในส่วนอ่ืนๆ เช่น ค่าหอพักนักศึกษา เป็นต้น 
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เลิกประชุมเวลา 11.45 น. 
 
 
 

(นางสาวกันย์พินันท์  สิริปัญญาธร) 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 
 

(นางสาวสิริวัลลิ์  พฤกษาอุดมชัย) 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 
 

(นางสาวเอมอร  ชีราวุฒธิพันธ์) 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 

 
 

รายงานการประชุมฉบับน้ี 
ได้รับรองโดยไม่มีการแก้ไข 
 


