
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร
คร้ังที่ 8/2562

วันอังคารที่ 30 เมษายน 2562
ณ  หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ สํานักงานอธิการบดี  ตลิ่งชัน

…………….………………..

ผูมาประชุม
1. ผศ.ชัยชาญ ถาวรเวช ผูรักษาการแทนอธิการบดี ประธานกรรมการ
2. ผศ.จอมภัค คลังระหัด รองอธิการบดี เพชรบุรี กรรมการ
3. ผศ.ดร.เชาวรีย อรรถลังรอง รองอธิการบดีฝายวิชาการ กรรมการ
4. อ.ปญจพล เหลาพูนพัฒน รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา กรรมการ
5. ศ.ญาณวิทย กุญแจทอง คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ กรรมการ
6. อ.ดร.นนท คุณคํ้าชู คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร กรรมการ
7. อ.ศศิธร ศิลปวุฒยา รองคณบดีฝายศิลปวัฒนธรรมและกิจการพิเศษ กรรมการ

รักษาการแทนคณบดีคณะโบราณคดี
8. อ.ดร.ธนาทร เจียรกุล คณบดีคณะมัณฑนศิลป กรรมการ
9. อ.ชัยบรรฑิต พืชผลทรัพย ผูชวยคณบดีฝายกิจการนักศึกษา กรรมการ

แทนคณบดีคณะดุริยางคศาสตร
10. ผศ.สมศักดิ์ ชาติน้ําเพ็ชร คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ
11. ผศ.ดร.สมพิศ ขัตติยพิกุล คณบดวีิทยาลัยนานาชาติ กรรมการ
12. ผศ.ดร.ศักดิพันธ ตันวิมลรัตน ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง กรรมการ
13. ผศ.ฉัตรชัย เผาทองจีน ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร กรรมการ
14. อ.ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท ผูอํานวยการหอศิลป กรรมการ
15. ผศ.ดร.จรุงแสง ลักษณบุญสง รองอธิการบดีฝายบริหาร กรรมการและเลขานุการ
16. นางสาวอัปสร กิจเจริญคา ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ผูชวยเลขานุการ

ผูมาประชุมผานระบบ VDO-Conference
1. ศ.ดร.คณิต เขียววิชัย รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร กรรมการ
2. อ.ดร.วิชิต อ่ิมอารมย รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา กรรมการ
3. รศ.ดร.จุไรรัตน นันทานิช คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ
4. อ.ดร.รัชฎาพร ฤทธิจันทร รองคณบดีฝายบริหารและวางแผน กรรมการ

รักษาการแทนคณบดีคณะอักษรศาสตร
5. ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธุ คณบดีคณะศึกษาศาสตร กรรมการ
6. ผศ.ดร.นรงค ฉิมพาลี คณบดีคณะวิทยาศาสตร กรรมการ
7. รศ.ดร.ธนะเศรษฐ งาวหิรัญพัฒน คณบดีคณะเภสัชศาสตร กรรมการ
8. ผศ.ดร.อรุณศรี ลีจีรจําเนียร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ
9. อ.ดร.ภวพล คงชุม คณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการ

10. ผศ.ดร.พีรพัฒน ยางกลาง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ
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11. อ.ดร.คุณัตว พิธพรชัยกุล ประธานสภาคณาจารยและพนักงาน กรรมการ
12. ผศ.ดร.ดิเรกฤทธิ์ บัวเวช ผูแทนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ กรรมการ
13. อ.บุญเพชร พ่ึงยอย ผูแทนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ กรรมการ
14. นายกฤษดา ไพรวรรณ ผูแทนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน กรรมการ

ผูเขารวมประชุม
1. ผศ.นภนนท หอมสุด ผูรักษาการแทนผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนากิจการเพ่ือสังคม
2. รศ.ดร.นันทนิตย วานิชาชีวะ ผูรักษาการแทนผูชวยอธิการบดีฝายวิจัย
3. อ.ดร.ปริญญา หรุนโพธิ์ ผูรักษาการแทนผูชวยอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ
4. ผศ.ปองพล ยาศรี ผูรักษาการแทนผูชวยอธิการบดีฝายวางแผนกายภาพ
5. ผศ.ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ราชรักษ ผูรักษาการแทนผูชวยอธิการบดีฝายสื่อสารองคกร
6. อ.ดร.สุภาพ เกิดแสง ผูรักษาการแทนผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาองคกร
7. ผศ.ดร.เอกนฤน บางทาไม ผูรักษาการแทนผูชวยอธิการบดีฝายนวัตกรรมการศึกษา
8. นายสหรัฐ มณีจันทร ผูอํานวยการกองกฎหมาย
9. นางสุกัญญา ตอทรัพยสิน ผูอํานวยการกองทรัพยากรมนุษย

10. นางสุมณฑา เสรีวัตตนะ ผูอํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน
11. นางสาวนลินรัตน ปจฉิมพัทธพงษ ผูชวยผูอํานวยการกองกลาง
12. นางสาวธณิดา มหาสวัสดิ์ ผูรักษาการผูชวยผูอํานวยการกองทรัพยากรมนุษย
13. นางสาวธันยาภรณ ทองทับทิม หัวหนางานบริหารทรัพยากรมนุษย กองทรัพยากรมนุษย

ผูเขารวมประชุมผานระบบ VDO-Conference
1. ผศ.ดร.นพดล ชุมชอบ ผูรักษาการแทนผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ
2. อ.ปวริส มินา ผูรักษาการแทนผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา
3. ผศ.ดร.ไพโรจน ขาวสิทธิวงษ ผูรักษาการแทนผูชวยอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา
4. ผศ.ศุภกาญจน ผาทอง ผูรักษาการแทนผูชวยอธิการบดีฝายการจัดการศึกษาท่ัวไป
5. อ.ศุภวัฒน วัฒนภิโกวิท ผูรักษาการแทนผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา วังทาพระ
6. รศ.ดร.สาโรช พูลเทพ ผูรักษาการแทนผูชวยอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร

ผูไมมาประชุม
1. อ.ดร.ประไพพิมพ สุธีวสินนนท รองอธิการบดีฝายคลัง ติดราชการ
2. รศ.ดร.พิทักษ ศิริวงศ รองอธิการบดีฝายพัฒนากิจการเพ่ือสังคม ติดราชการ
3. อ.อํามฤทธิ์ ชูสุวรรณ รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม ไปราชการตางประเทศ
4. ผศ.ชวลิต ขาวเขียว คณบดีคณะโบราณคดี ติดราชการ
5. รศ.ดร.วรางคณา นิพัทธสุขกิจ คณบดีคณะอักษรศาสตร ไปราชการตางประเทศ
6. ผศ.วุฒิชัย เลิศสถากิจ คณบดีคณะดุริยางคศาสตร ไปราชการตางประเทศ
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หมายเหตุ
ระเบียบวาระท่ี 4.1.2.2 ขออนุมัติบรรจุแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายบริหาร มีผูไดรับ

อนุญาตใหออกจากหองประชุม ดังนี้
1. ผูชวยศาสตราจารยชัยชาญ ถาวรเวช
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จรุงแสง ลักษณบุญสง
3. ศาสตราจารย ดร.คณิต เขียววิชัย
โดยท่ีประชุมมอบหมายใหรองอธิการบดีฝายวิชาการทําหนาท่ีเปนประธานในวาระดังกลาว

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
เม่ือกรรมการครบเปนองคประชุมแลว ประธานกลาวเปดประชุมและขอใหท่ีประชุมพิจารณา

เรื่องตางๆ ดังนี้

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระท่ี 1.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร

ครั้งท่ี 7/2562 เม่ือวันอังคารท่ี 9 เมษายน 2562

สรุปเรื่อง
ประธานเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ศิลปากร ครั้งท่ี 7/2562 เม่ือวันอังคารท่ี 9 เมษายน 2562

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข

ระเบียบวาระท่ี 1.2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร
ครั้งท่ี 7/2562 เม่ือวันอังคารท่ี 9 เมษายน 2562 (วาระลับ)

สรุปเรื่อง
ประธานเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ศิลปากร ครั้งท่ี 7/2562 เม่ือวันอังคารท่ี 9 เมษายน 2562 (วาระลับ)

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข
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ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องแจงเพื่อทราบ
ระเบียบวาระท่ี 2.1 เรื่องท่ีประธานแจงใหทราบ
ระเบียบวาระท่ี 2.1.1 สรุปสาระสําคัญจากท่ีประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.)

ครั้งท่ี 2/2562 เม่ือวันท่ี 21 เมษายน 2562

สรุปเรื่อง
ประธานไดแจงใหท่ีประชุมทราบสรุปสาระสําคัญจากท่ีประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย

(ทปอ.) ครั้งท่ี 2/2562 เม่ือวันท่ี 21 เมษายน 2562 จํานวน 2 ประเด็นใหญๆ ดังนี้
1. งบประมาณเงินรายไดของแตละมหาวิทยาลัยท่ีมีแนวโนมวาเม่ือมีเงินคงเหลือใหทําสง

กระทรวงการคลัง ซึ่งจําเปนตองวางแผนการใชจายเงินงบประมาณ
2. ศาสตราจารยคลินิก นายแพทยอุดม คชินทร รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ

บรรยายพิเศษเก่ียวกับความคืบหนาในการจัดตั้งกระทรวงใหม ซึ่งกฎหมายจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรมแหงชาติ อยูระหวางรอโปรดเกลาฯ เพ่ือลงพระปรมาภิไธยกอนประกาศใชอยาง
เปนทางการ

ท้ังนี้ รองอธิการบดีฝายวิชาการแจงเพ่ิมเติมวา กระทรวงดังกลาวเปนการตัดโอนหนวยงานมา
จากกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และสวนราชการในสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี
โดยหนวยงานใดท่ีดําเนินการอยูในภาระหนาท่ีใดในชวงเปลี่ยนผานใหดําเนินตอเนื่องไปกอน เพ่ือใหเกิดความ
ตอเนื่อง

นอกจากนี้ ทปอ. จะมีการแตงตั้งคณะกรรมการตางๆ โดยคณะกรรมการท่ีนาจะมีผลกับ
สถาบันอุดมศึกษา คือ คณะกรรมการการปฏิรูปการเรียนรูอุดมศึกษาไทย ซึ่งเก่ียวของกับโครงการบัณฑิต
พันธุใหม ทักษะในศตวรรษท่ี 21 ความเชื่อมโยงการทํางานอยางบูรณาการของการศึกษาของประเทศ

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระท่ี 2.1.2 การประกวดหนวยงานท่ีมีความพรอมในการบริการเครือขายอินเทอรเน็ต
พื้นฐานและบริการท่ีรองรับ IPv6 ประจําป พ.ศ. 2561

สรุปเรื่อง
ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบวา ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ (สดช.) ไดเชิญมหาวิทยาลัยศิลปากรเขารวมการประกวดหนวยงานท่ีมีความพรอมในการบริการ
เครือขายอินเทอรเน็ตพ้ืนฐานและบริการท่ีรองรับ IPv6 ประจําป พ.ศ. 2561 (IPv6 Award 2018) นั้น

ในการนี้ มหาวิทยาลัยศิลปากรโดยศูนยคอมพิวเตอรไดผานการประเมินตามหลักเกณฑการ
ประกวดดังกลาว จึงขอแสดงความยินดีกับศูนยคอมพิวเตอรท่ีจะเขารับรางวัลในวันท่ี 8 พฤษภาคม 2562
ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนยราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร แจงวัฒนะ กรุงเทพฯ

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบ
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ระเบียบวาระท่ี 2.2 ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และระดับปริญญาบัณฑิต ประจําป
การศึกษา 2562

สรุปเรื่อง
ดวยกองบริหารงานวิชาการประสงคเสนอท่ีประชุมทราบปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

และระดับปริญญาบัณฑิต ประจําปการศึกษา 2562 จํานวน 5 ฉบับ โดยผานความเห็นชอบจากท่ีประชุม
คณะกรรมการวิชาการ ครั้งท่ี 2/2562 เม่ือวันท่ี 14 กุมภาพันธ 2562 และครั้งท่ี 3/2562 เม่ือวันท่ี 14 มีนาคม
2562 ดังนี้

1. (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําป
การศึกษา 2562

2. (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตสําหรับ
นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 2562 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ)

3. (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตสําหรับ
นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 2562 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการตลาดการจัดงานและกิจกรรมสันทนาการ สาขาวิชาการจัดการตราสินคาหรูหรา และหลักสูตร
ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสื่อสารดิจิทัล

4. (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
ประจําปการศึกษา 2562

5. (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตสําหรับ
นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2562 หลักสูตรสาขาวิชาชีพครู 5 ป ชั้นปท่ี 5
สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาสังคมศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาการ
ประถมศึกษา สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาตางประเทศ

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมมีความเห็นวา การปรับแกไขปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และระดับปริญญา
บัณฑิต ประจําปการศึกษา 2562 อาจสงผลกระทบตอการเปด-ปดภาคการศึกษา และชวงระยะเวลาของ
ภาคการศึกษาพิเศษฤดูรอน รวมท้ังแผนการดําเนินงานของคณาจารย จึงมอบหมายใหรองอธิการบดี
ฝายวิชาการหารือเรื่องดังกลาวในการประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร และใหนําเสนอ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากรอีกครั้ง

ท้ังนี้ ขอใหคณบดแีตละคณะวิชามอบนโยบายหรือขอคิดเห็นใหกับรองคณบดีฝายวิชาการของ
คณะวิชาไปหารือในการประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ดวย
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ระเบียบวาระท่ี 2.3 รายงานผลการเขาใชงานโปรแกรมการเรียนรูภาษาอังกฤษออนไลน Speexx
ประจําเดือนกุมภาพันธ –มีนาคม 2562

สรุปเรื่อง
ตามท่ีมหาวิทยาลัยศิลปากรมีนโยบายในการพัฒนาศักยภาพทางดานภาษาอังกฤษของ

นักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร และไดมีประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ระบบและกลไกเพ่ือสงเสริมการ
เรียนรูและทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับลงวันท่ี 29 สิงหาคม พ.ศ. 2561
เพ่ือใหนักศึกษาไดพัฒนาสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ (English Proficiency) ใหมีความรูความสามารถตั้งแต
ระดับ B2 ข้ึนไป ตามกรอบมาตรฐาน CEFR (Common European Framework of Reference for
Languages) และสําเร็จการศึกษาไปเปนบัณฑิตท่ีมีความพรอมท้ังวิชาการ วิชาชีพ และทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษในระดับท่ีใชงานได โดยมหาวิทยาลัยไดดําเนินการจัดหาโปรแกรมการเรียนรูภาษาอังกฤษ
ออนไลน Speexx สําหรับชวยสงเสริมการเรียนรูและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา เพ่ือใหนักศึกษา
ไดพัฒนาความรูความสามารถทางดานภาษาอังกฤษดวยตนเองควบคู กับการเรียนการสอนรายวิชา
ภาษาอังกฤษในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป และการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษของแตละคณะวิชา นั้น

ในการนี้ ศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษาท่ัวไปและพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษจึงเสนอ
ท่ีประชุมเพ่ือทราบรายงานผลการเขาใชงานโปรแกรมการเรียนรูภาษาอังกฤษออนไลน Speexx ของ
มหาวิทยาลัย ประจําเดือนกุมภาพันธ – มีนาคม 2562

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบ ท้ังนี้ ท่ีประชุมไดมอบหมาย ดังนี้
1. ใหคณะวิชาแจงอาจารยผูสอนรายวิชาภาษาอังกฤษกําชับนักศึกษาเขาใชงานโปรแกรมการ

เรียนรูภาษาอังกฤษออนไลน Speexx
2. ใหศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษาท่ัวไปและพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษสงขอมูล

รายละเอียดเก่ียวกับอัตราคาธรรมเนียมและการกําหนดวันยื่นผลการทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ
ไปยังบัณฑิตวิทยาลัยดวย

ระเบียบวาระท่ี 2.4 รายงานผลการดําเนินงานการเปลี่ยนสถานภาพ ภายหลังเวลาหนึ่งปแตไมเกิน
สามป ครั้งท่ี 1

สรุปเรื่อง
ตามมาตรา 83 และมาตรา 85 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559

ประกอบกับขอ 16 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการเปลี่ยนสถานภาพจากขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาเปนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 และขอ 11 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวย
การเปลี่ยนสถานภาพจากลูกจางประจําเปนลูกจางมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559  กําหนดใหอธิการบดีรายงานผล
การดําเนินงานการเปลี่ยนสถานภาพของขาราชการและลูกจางประจําตอสภามหาวิทยาลัยปละสองครั้งจนครบ
กําหนดสามปนับแตวันท่ีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 มีผลใชบังคับ

ในการนี้ มีขาราชการและลูกจางประจําท่ีเปลี่ยนสถานภาพฯ ไปแลวภายในกําหนดเวลา
หนึ่งป และภายหลังเวลาหนึ่งปแตไมเกินสามป ดังรายละเอียดตอไปนี้
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จํานวนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผูเปลี่ยนสถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัย  ภายในกําหนดหนึ่งป
วันที่เปลี่ยนสถานภาพ จํานวนขาราชการ จํานวนผูเปลี่ยนสถานภาพฯ คิดเปนรอยละ หมายเหตุ
1 กันยายน 2559 679 86 12.67 1. 1 ต.ค.59เกษียณ 19 คน มีจํานวน 574คน
3 ตุลาคม 2559 574 260 45.30 2. ลาออก3 คน  มีจาํนวน 311 คน
4 มกราคม 2560 311 40 12.86 3. ขาราชการ ณ 4 ม.ค.60 มีจํานวน 271 คน
3 เมษายน 2560 271 60 22.14 4. ขาราชการ ณ 3 เม.ย.60 มีจํานวน 211 คน

19 พฤษภาคม 2560 211 1 0.47 5. ขาราชการ ณ 19 พ.ค.60  มจีํานวน 210 คน

30 มิถุนายน 2560 210 50 23.81 6. ขาราชการ ณ วันที่ 30 มิ.ย.60 มีจํานวน 160 คน

รวมขาราชการท่ีเปลี่ยนสถานภาพ  จํานวน  497   คน
จํานวนลกูจางประจําผูเปลี่ยนสถานภาพเปนลูกจางมหาวิทยาลัย  ภายในกําหนดหนึ่งป

วันที่เปลี่ยนสถานภาพ จํานวนลูกจางประจํา จํานวนผูเปลี่ยนสถานภาพฯ คิดเปนรอยละ หมายเหตุ
1 กันยายน 2559 185 1 0.54 1. 1 ต.ค.59เกษียณ 13 คน มีจํานวน171 คน
3 ตุลาคม 2559 171 22 12.87 2. ลาออก 2 คน มีจาํนวน 147 คน
4 มกราคม 2560 147 1 0.68 3. ลูกจางประจาํ ณ 4 ม.ค.60 มีจาํนวน 146 คน
3 เมษายน 2560 146 6 4.11 4. ลูกจางประจาํ ณ 3 เม.ย.60 มีจาํนวน 140 คน

30 มิถุนายน 2560 140 10 7.14 5. ลูกจางประจาํ ณ 30 ม.ิย.60 มจีาํนวน 130 คน
รวมลูกจางประจําท่ีเปลี่ยนสถานภาพ  จํานวน 40 คน

จํานวนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผูเปลี่ยนสถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ภายหลังเวลาหนึ่งปแตไมเกินสามป
วันที่เปลี่ยนสถานภาพ จํานวนขาราชการ จํานวนผูเปลี่ยนสถานภาพฯ คิดเปนรอยละ หมายเหตุ

2 ตุลาคม 2560 156 1 0.64 ขาราชการ ณ 2 ต.ค.2560 มีจํานวน 155 คน
1 พฤษภาคม 2562 144 2 1.39 ขาราชการ ณ 1 พ.ค.2562 มีจํานวน 142 คน
รวมขาราชการท่ีเปลี่ยนสถานภาพภายหลังเวลาหน่ึงปแตไมเกินสามป  จํานวน 3  คน
สําหรับลูกจางประจําท่ีเปลี่ยนสถานภาพภายหลังเวลาหน่ึงปแตไมเกินสามป  ไมมี

ดังนั้น ณ วันท่ี 1 พฤษภาคม 2562 มีขาราชการ จํานวน 142 คน  มีขาราชการและ
พนักงานมหาวิทยาลัย รวม  2,148 คน คิดเปนขาราชการตอจํานวนรวมขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย
รอยละ 6.61

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระท่ี 2.5 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแจงผลการเทียบวุฒิการศึกษา
พนักงานมหาวิทยาลัย ราย นายพิภู บุษบก

สรุปเรื่อง
ตามท่ีท่ีประชุม ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยศิลปากร ในการประชุมครั้งท่ี 8/2559 เม่ือวันท่ี 1 พฤศจิกายน

2559 มีมติเปนหลักการวาในการบรรจุแตงตั้งนักเรียนทุนรัฐบาลท่ีจัดสรรผานกระทรวงหรือกรมหรือหนวยงาน
ของรัฐท่ีให ตามความตองการของมหาวิทยาลัยศิลปากร ใหบรรจุแตงตั้งนักเรียนทุนดังกลาวเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย โดยใหไดรับเงินเดือนตามวุฒิการศึกษาสูงสุดท่ีไดรับ และใหมหาวิทยาลัยดําเนินการเพ่ือให ก.พ.
ตีคาวุฒิการศึกษาควบคูกันไปและมหาวิทยาลัยสั่งบรรจุ นายพิภู บุษบก นักเรียนทุนฯ คุณวุฒิ Doctor of
History (World History) จาก Xiamen University สาธารณรัฐประชาชนจีน เปนพนักงานมหาวิทยาลัย
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ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี 1-2-25-1192 สังกัดภาควิชาประวัติศาสตร คณะอักษรศาสตร อัตราเงินเดือน
เดือนละ 31,500 บาท โดยใหบรรจุแตงตั้งและใหไดรับเงินเดือนคุณวุฒิปริญญาเอก ตั้งแตวันท่ี 2 กรกฎาคม
2561 ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ี 1546/2561 ลงวันท่ี 25 กันยายน 2561 นั้น

ตอมามหาวิทยาลัยไดมีหนังสือมหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ี ศธ 6801/0907 ลงวันท่ี 18 กุมภาพันธ
2562 ขอใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาคุณวุฒิของ นายพิภู บุษบก วุฒิ Doctor of History
(World History) จาก Xiamen University สาธารณรัฐประชาชนจีน วาหากกรณีเปนขาราชการสมควรไดรับ
เงินเดือนในอันดับ และข้ันใด เพ่ือมหาวิทยาลัยจะไดนําไปใชเปนขอมูลในการเทียบเคียงเงินเดือนสําหรับการปรับ
วุฒิและอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย

บัดนี้ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดมีหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ลับ ท่ี ศธ 0506(2)/3301 ลงวันท่ี 27 มีนาคม 2562 แจงใหมหาวิทยาลัยศิลปากรทราบวา ไดพิจารณาแลวมีมติวา
คุณวุฒิของ นายพิภู บุษบก วุฒิ Doctor of History (World History) จาก Xiamen University สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน เปนคุณวุฒิตางประเทศท่ีเทียบไดเทากับคุณวุฒิระดับปริญญาเอก ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 ของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งสอดคลองกับท่ีมหาวิทยาลัยไดกําหนดอัตราเงินเดือน
คุณวุฒิปริญญาเอก ใหแก นายพิภู บุษบก ไวแลว

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระท่ี 2.6 ผลกระทบจากการประกาศใชพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ
พ.ศ. 2561 และพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561

สรุปเรื่อง
ตามท่ีไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 และ

พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งเปนพระราชบัญญัติท่ีเก่ียวของกับการบริหารจัดการ
งบประมาณแผนดิน และสงผลกระทบตอหนวยงานท่ีไดรับจัดสรรงบประมาณ โดยเฉพาะหนวยงานท่ีมีเงินนอก
งบประมาณ นั้น

ในการนี้  กองแผนงานจึ งเสนอท่ีประชุมเ พ่ือทราบผลกระทบจากการประกาศใช
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 และพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561
ท่ีเก่ียวของกับมหาวิทยาลัย พรอมท้ังเสนอแนวทางท่ีจะชวยลดผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต ดังนี้

1. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 เปนพระราชบัญญัติท่ีประกาศใช
เม่ือวันท่ี 19 เมษายน 2561 ซึ่งเปนการปฏิบัติเก่ียวกับการเงินการคลังของรัฐท่ีมีความเก่ียวของกับหนวยงาน
ของรัฐ โดยมีสวนท่ีเก่ียวของ ดังนี้

มาตรา 4 ความหมายของคําท่ีเก่ียวของ
สวนราชการ หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม หรือสวนราชการท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนและ

มีฐานะเปนกรม และใหหมายความรวมถึงจังหวัดและกลุมจังหวัดตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการ
แผนดินดวย
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เงินนอกงบประมาณ หมายความวา บรรดาเงินท้ังปวงท่ีหนวยงานของรัฐจัดเก็บ หรือไดรับ
ไวเปนกรรมสิทธิ์ตามกฎหมาย ระเบียบ  ขอบังคับ หรือจากนิติกรรมหรือนิติเหตุ หรือกรณีอ่ืนใดท่ีตองนําสง
คลัง แตมีกฎหมายอนุญาตใหสามารถเก็บไวใชจายไดโดยไมตองนําสงคลัง

หมวดท่ี 2 นโยบายการเงินการคลัง
สวนท่ี  2 การดําเนินการทางการคลังและงบประมาณ
มาตรา 17 การจัดสรรงบประมาณรายจายใหแกหนวยงานของรัฐตองคํานึงถึง

(2) ฐานะเงินนอกงบประมาณของหนวยงานของรัฐท่ีสามารถใชจายได รวมตลอดถึง
รายไดหรือเงินอ่ืนใดท่ีหนวยงานของรัฐนั้นมีอยูหรือสามารถนํามาใชจายได

(3) ความสามารถในการใชจายและการกอหนี้ผูกพันของหนวยงานของรัฐภายใน
ปงบประมาณนั้น

มาตรา 25 การเสนอกฎหมายท่ีกําหนดใหหนวยงานของรัฐไมตองนําเงินรายไดหรือเงินอ่ืน
ใดสงคลัง ใหกระทําไดเฉพาะในกรณีมีความจําเปนและเกิดประโยชนในการท่ีหนวยงานของรัฐนั้นจะมีเงินเก็บ
ไวเพ่ือการดําเนินงานตามอํานาจหนาท่ีของตน โดยจะตองไดรับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังกอนเสนอ
กฎหมายตอคณะรัฐมนตรี

สวนท่ี 5 เงินนอกงบประมาณและทุนหมุนเวียน
มาตรา 61 เงินนอกงบประมาณใหมีเทาท่ีจําเปนเพ่ือประโยชนในการปฏิบัติหนาท่ี หรือ

การดําเนินงานตามวัตถุประสงคของการมีเงินนอกงบประมาณนั้น  ท้ังนี้ ใหนําความในมาตรา 37 ของวรรค
สอง ความวา การกอหนี้ผูกพันและการใชจายเงินของหนวยงานของรัฐในการปฏิบัติหนาท่ีหรือการดําเนินงาน
ตองเปนไปอยางโปรงใส คุมคาและประหยัด โดยพิจารณาเปาหมาย ประโยชนท่ีไดรับ ผลสัมฤทธิ์ และ
ประสิทธิภาพของหนวยงานของรัฐ และตองเปนไปตามรายการและวงเงินงบประมาณรายจายของหนวยงาน
ของรัฐนั้นดวย มาบังคับใชกับการจายเงินนอกงบประมาณดวยโดยอนุโลม

เงินนอกงบประมาณของหนวยงานของรัฐ ใหนํามาฝากไวท่ีกระทรวงการคลัง เวนแตจะมี
กฎหมายกําหนดไวเปนอยางอ่ืน หรือไดทําความตกลงกับกระทรวงการคลังเปนอยางอ่ืน

เวนแตจะมีกฎหมายกําหนดไวเปนอยางอ่ืน เงินนอกงบประมาณนั้นเม่ือไดใชจายในการ
ปฏิบัติหนาท่ีหรือการดําเนินงานตามวัตถุประสงคจนบรรลุวัตถุประสงคแหงการนั้นแลว มีเงินคงเหลือใหนําสง
คลังโดยมิชักชา ท้ังนี้ การนําเงินสงคลังใหเปนไปตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีกําหนดโดยความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรี

มาตรา 62 ในกรณีท่ีหนวยงานของรัฐท่ีไมใชรัฐวิสาหกิจและองคกรปกครองสวนทองถ่ินไม
มีความจําเปนตองใชจายเงินนอกงบประมาณหรือมีเงินนอกงบประมาณมากเกินสมควร ใหกระทรวงการคลัง
เรียกใหหนวยงานของรัฐนําเงินดังกลาวสงคลัง ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีรัฐมนตรีกําหนดโดย
ความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี

2. พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 เปนพระราชบัญญัติท่ีประกาศใชเม่ือวันท่ี
8 พฤศจิกายน 2561 โดยตราข้ึนเพ่ือใชในการบริหารงบประมาณประจําป ใหมีประสิทธิภาพและกอเกิด
ประโยชนตามแนวทางท่ีไดรับจัดสรร

มาตรา 4 ความหมายของคําท่ีเก่ียวของ
หนวยรับงบประมาณ หมายความวา หนวยงานของรัฐท่ีขอรับหรือไดรับจัดสรร

งบประมาณรายจาย
หมวด 2 ลักษณะงบประมาณ
มาตรา 10 งบประมาณประจําปท่ีนําเสนอตอรัฐสภา อยางนอยตองมีเอกสารประกอบ
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(6) รายงานเก่ียวกับสถานะเงินนอกงบประมาณและแผนการใชจายเงินนอก
งบประมาณโดยรวมของหนวยรับงบประมาณ

(8) ผลการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณของปงบประมาณท่ีลวงมาแลว
หมวด 3 หนาท่ีและอํานาจของผูอํานวยการ (สํานักงบประมาณ)
มาตรา 19 ใหผูอํานวยการมีหนาท่ีและอํานาจจัดทํางบประมาณกับปฏิบัติกิจการอยางอ่ืน

ตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ และใหมีหนาท่ีและอํานาจเก่ียวกับงบประมาณ ดังตอไปนี้ดวย
(3) เรียกใหหนวยรับงบประมาณเสนอประมาณการรายรับและรายจายและสถานะ

เงินนอกงบประมาณตามแบบและหลักเกณฑ พรอมดวยรายละเอียดท่ีผูอํานวยการกําหนด
สวนท่ี 1 การขอตั้งงบประมาณรายจาย
มาตรา  25 การยื่นคําขอตั้งงบประมาณรายจายของหนวยรับงบประมาณ อยางนอยตอง

แสดงวัตถุประสงค แผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ และใหจัดสงรายงานเก่ียวกับเงินนอก
งบประมาณตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีผูอํานวยการกําหนดดวย

นอกจากนี้ กองแผนงานไดสรุปสถานการณเงินนอกงบประมาณของมหาวิทยาลัยศิลปากร
ดังนี้

เงินสะสม รายงานงบประมาณเงินรายไดของมหาวิทยาลัยศิลปากรเม่ือสิ้นปงบประมาณ พ.ศ.
2561 พบวา   คณะวิชา/หนวยงาน มีเงินสะสมซึ่ ง เปนเงินเหลือจายของเงินรายได รวมท้ังสิ้น
784,232,347.30 บาท (เจ็ดรอยแปดสิบสี่ลานสองแสนสามหม่ืนสองพันสามรอยสี่สิบเจ็ดบาทสามสิบสตางค)
โดยมีการนําเงินสะสมไปจัดทําโครงการ/กิจกรรมเพ่ิมเติมระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวน
32,365,300 บาท (สามสิบสองลานสามแสนหกหม่ืนหาพันสามรอยบาทถวน) ซึ่งคงมีเงินสะสมคงเหลือจํานวน
751,867,047.30 บาท (เจ็ดรอยหาสิบเอ็ดลานแปดแสนหกหม่ืนเจ็ดพันสี่สิบเจ็ดบาทสามสิบสตางค)

เงินกองทุนสงเสริมและพัฒนาคณะ เม่ือสํารวจสถานการณเงินกองทุนสงเสริมและพัฒนา
คณะ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 พบวาเปนเงินรายไดคงเหลือของคณะท่ีนํายอดข้ึนระบบ SAP จํานวน
130,315,632.18 บาท (หนึ่งรอยสามสิบลานสามแสนหนึ่งหม่ืนหาพันหกรอยสามสิบสองบาทสิบแปดสตางค)
เงินนําสงมหาวิทยาลัยปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวน 131,853,481.66 บาท (หนึ่งรอยสามสิบเอ็ดลานแปด
แสนหาหม่ืนสามพันสี่รอยแปดสิบเอ็ดบาทหกสิบหกสตางค) และเปนเงินฝากธนาคารซึ่งดอกเบี้ยยังไมครบ
กําหนด จํานวน 374,565,615.41 บาท (สามรอยเจ็ดสิบสี่ลานหาแสนหกหม่ืนหาพันหกรอยสิบหาบาทสี่สิบเอ็ด
สตางค) รวมเปนเงินกองทุนสงเสริมและพัฒนาคณะ จํานวน 636,734,729.25 บาท (หกรอยสามสิบหกลาน
เจ็ดแสนสามหม่ืนสี่พันเจ็ดรอยยี่สิบเกาบาทยี่สิบหาสตางค)

ดังนั้น เม่ือรวมเงินนอกประมาณของมหาวิทยาลัยท้ังสองแหลงพบวา มหาวิทยาลัยมีเงิน
คงเหลือ จํานวน 1,388,601,776.55 บาท (หนึ่งพันสามรอยแปดสิบแปดลานหกแสนหนึ่งพันเจ็ดรอยเจ็ดสิบ
หกบาทหาสิบหาสตางค)

สําหรับผลกระทบตอการบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัยศิลปากรจากการประกาศใช
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 และพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561
ดังนี้

1. งบประมาณแผนดินท่ีจะไดรับจัดสรรประจําปจะมีโอกาสลดลง เนื่องจากสํานัก
งบประมาณจะพิจารณาจํานวนเงินนอกงบประมาณท่ีคงเหลือของหนวยรับงบประมาณประกอบการจัดสรร
เพ่ือใหนําเงินนอกงบประมาณมาใชในการบริหารจัดการใหคุมคามากท่ีสุด

2. รายจายสมทบคากอสรางสําหรับสิ่งกอสรางท่ีตองกอหนี้ผูกพันจะเพ่ิมสัดสวนสูงข้ึนกวาใน
ปจจุบันท่ีอยูในระดับรอยละ 20
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3. หนวยรับงบประมาณท่ีมีจํานวนเงินนอกงบประมาณตองจัดทําแผนใชจายเงินดังกลาว เพ่ือ
แสดงถึงการนําเงินดังกลาวมาใชในการบริหารจัดการ

4. การใชจายเงินนอกงบประมาณจะตองจัดทําเปนรายงานผลในเชิงประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเพ่ือนําเสนอประกอบการประเมินการใชจายงบประมาณของหนวยรับงบประมาณ และการ
นําเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ

แนวทางดําเนินการ
1. ใหมหาวิทยาลัยท่ีมีเงินนอกงบประมาณ จัดทําแผนการใชจายเงินนอกงบประมาณ

เพ่ือแสดงถึงการนําเงินดังกลาวมาใชในการบริหารจัดการ ท้ังนี้ การจัดทําแผนการใชจายเงินนอกงบประมาณ
ควรดําเนินการในรูปแบบของโครงการท่ีตอบสนองตอยุทธศาสตรระดับชาติและการพัฒนาในดานตาง ๆ ของ
มหาวิทยาลัย และสะทอนผลกระทบในเชิงผลผลิตอยางชัดเจน

2. การจัดทําโครงการใชจายเงินนอกงบประมาณ มหาวิทยาลัยอาจนําเสนอเปนโครงการใน
ภาพรวม เพ่ือใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบ และใหใชเปนแนวทางในการดําเนินงานตอไป
ท้ังนี้ ท่ีประชุมมอบหมายใหคณะวิชาท่ีมีเงินนอกงบประมาณจัดทําแผนการใชจายเงินในสวน

ของเงินสะสม และเงินกองทุนสงเสริมและพัฒนาคณะ ระยะ 5-10 ป ท่ีเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป
ใหแลวเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2562 เพ่ือเตรียมความพรอมสําหรับการใหขอมูลตอสํานักงบประมาณ

ระเบียบวาระท่ี 2.7 รายงานการดําเนินการผลการพิจารณาการรายงานภาระงานและผลงานทาง
วิชาการของผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย
และศาสตราจารย ประจําป พ.ศ. 2561 ของคณะวิศวกรรมศาสตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(วาระลับ)

ระเบียบวาระท่ี 2.8 รายงานสรุปสาระสําคัญของการประชุม สกว-ทปอ. วิจัย วันพฤหัสบดีท่ี
25 เมษายน 2562

สรุปเรื่อง
ดวยรองศาสตราจารย ดร.นันทนิตย วานิชาชีวะ ผูรักษาการแทนผูชวยอธิการบดีฝายวิจัย

ไดรับมอบหมายใหเขารวมประชุม สกว-ทปอ. วิจัย เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 25 เมษายน 2562 โดยไดจัดทํารายงาน
ผลการเขารวมประชุมดังกลาว สรุปไดดังนี้

กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ไดมีการปรับลักษณะการใหทุนวิจัย
โดยมีสํานักงานบริหารการวิจัย (สกว.) ซึ่งเปลี่ยนชื่อเปน สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัย
และนวัตกรรม (สกสว.) ทําหนาท่ีวางนโยบายการใหทุนตามแผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 แบงเปน 5 ยุทธศาสตร ไดแก

ยุทธศาสตร ท่ี 1 การวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม ดานเศรษฐกิจ (เกษตรสรางมูลคา
อุตสาหกรรมแหงอนาคต บริการแหงอนาคต)
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ยุทธศาสตรท่ี 2 การวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม ดานสังคม (ซึ่งเปนงานวิจัยท่ีเนนสาขา
สังคมศาสตร/สาขามนุษยศาสตร การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย  การสรางความเสมอภาค
ทางสังคม การเพ่ิมระดับคุณภาพชีวิต)

ยุทธศาสตรท่ี 3 การวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม ดานสิ่งแวดลอม (ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ   การจัดการสิ่งแวดลอม  การบริหารจัดการน้ํา  การจัดการพลังงาน
ท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม)

ยุทธศาสตรท่ี 4 การวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม ดานองคความรูพ้ืนฐาน (องคความรูพ้ืนฐาน
และเทคโนโลยีฐาน องคความรูพ้ืนฐานทางสังคมและความเปนมนุษย ความเปนเลิศทางวิชาการ)

ยุทธศาสตรท่ี 5 ดานปจจัยสนับสนุน ในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
โดย สกสว. จะตั้งกรอบวิจัยบูรณาการ รวมท้ังพิจารณาขอเสนอโครงการวิจัย โดยเฉพาะ

โครงการวิจัยและนวัตกรรมท่ีสําคัญของประเทศท่ีตองดําเนินการของหนวยงานของรัฐและภาคเอกชน งานวิจัย
ท่ีสามารถใชประโยชนเชิงพาณิชยไดจริง และเพ่ิมขีดความสามารถของภาคการผลิตและการบริการสามารถใช
แกปญหาและเกิดผลกระทบตอการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และสิ่งแวดลอมอยางสําคัญ การนําผลงานวิจัย
และนวัตกรรมไปใชในการพัฒนาชุมชนและพ้ืนท่ี รวมท้ังขับเคลื่อนและประสานการดําเนินงานดังกลาวให
สัมฤทธิ์ผล

อยางไรก็ตาม การขอทุนวิจัยในรูปแบบโครงการวิจัยเดี่ยว นักวิจัยยังสามารถยื่นขอเสนอได
หลายชองทาง เชน การขอผานสํานักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.)  สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) เปนตน

ท้ังนี้ สํานักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค ไดกําหนดจัดโครงการประชุม
เรื่อง “ระบบวิจัย และแนวทางการจัดสรรทุน ภายใตกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม”
โดยศาสตราจารย ดร.สมปอง คลายหนองสรวง รองผูอํานวยการดานการวิจัยพ้ืนฐานและการพัฒนานักวิจัย
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ในวันศุกรท่ี 3 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30-11.00 น.
ณ หองประชุมชั้น 2 สํานักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร เพ่ือประโยชนสําหรับเตรียมความพรอมในการวิจัย และแนะแนวทางในการขอทุนวิจัย
สําหรับทุกคณะวิชาของมหาวิทยาลัยตอไป

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระท่ี 2.9 สรุปสถิติ SU-TCAS ประจําปการศึกษา 2562

สรุปเรื่อง
ตามท่ีมหาวิทยาลัยไดดําเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย

ศิลปากร ระดับปริญญาบัณฑิต (SU-TCAS) ประจําปการศึกษา 2562 นั้น
ในการนี้ กองบริหารงานวิชาการไดจัดทําสถิติจํานวนนักศึกษา SU-TCAS ของมหาวิทยาลัย

ศิลปากร ประจําปการศึกษา 2562 รอบท่ี 1-2 โดยจําแนกตามคณะวิชา เพ่ือเตรียมความพรอมในการวางแผน
ปรับเพ่ิมจํานวนรับนักศึกษา
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อนึ่ง เนื่องจากชวงระยะเวลาการรับสมัครสอบ SU-TCAS รอบ 3 เปนเวลาท่ีกระชั้นชิดและ
มีวันหยุดตอเนื่องหลายวัน จึงขอความรวมมือใหคณะวิชาท่ีเก่ียวของและศูนยคอมพิวเตอรบริหารจัดการตามท่ี
ไดกําหนดไว

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระท่ี 2.10 แนวทางตามแผนงานพัฒนาองคกร และ Rankings

สรุปเรื่อง
ตามท่ีมหาวิทยาลัยไดตระหนักถึงความจําเปนในการปรับตัวใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง

ท่ีเกิดข้ึนอยางรวดเร็วท้ังในดานการพัฒนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ปญหาสภาพแวดลอม พลังงาน
และจํานวนประชากรวัยเรียนท่ีลดลงตามโครงสรางประชากรไทยท่ีเขาสูสังคมสูงวัย นั้น

ในการนี้ เพ่ือเปนการดําเนินการพัฒนาองคกรตามนโยบาย University Reform และเพ่ือให
คณะวิชา/สวนงานไดรับทราบสําหรับเตรียมความพรอมในการดําเนินการตามโครงการท่ีเก่ียวของของสภา
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจึงเสนอท่ีประชุมทราบแนวทางตามแผนงานพัฒนาองคกร และ Rankings ดงันี้

Reform
Data
1. จัดระบบฐานขอมูลหลัก เชน REG, RIS, MIS, HR และ ERP เพ่ือเตรียมพรอมสูการใชงาน

ระบบวิเคราะหขอมูลแบบบูรณาการในลักษณะ BI และการใชงาน Dashboard เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการและการดําเนินงานขององคกร

2. จัดตั้งหนวยวิเคราะหขอมูล data analytics เพ่ือสนับสนุนการวิเคราะหขอมูลเชิงบูรณาการ
ใหการสนับสนุนหนวยงานในการใชระบบ BI และพัฒนาบุคลากรท่ีมีความรูดานวิทยาการขอมูล

3. จัดอบรมการใชงาน BI และระบบฐานขอมูล และรวบรวมความตองการของหนวยงานเพ่ือ
ใชในการพัฒนาระบบสนันสนุนดานขอมูลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองคกร

4. รวบรวมขอมูลท่ีเก่ียวของสงท่ีปรึกษาดานการปฏิรูปองคกรท่ีมหาวิทยาลัยจะจัดจางภายใต
โครงการ University Reform

ท่ีปรึกษาดานการปฏิรูปองคกร
1. จัดจางผูเชี่ยวชาญท่ีมีประสบการณดานการปฏิรูปองคกร เพ่ือทําการวิเคราะหกลไกและ

ระบบสนับสนุนของหนวยงานใหสอดคลองกับวิสัยทัศนขององคกร และใหคําแนะนําในการปรับปรุงหรือพัฒนา
ระบบ

2. จัดอบรมท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานของท่ีปรึกษา
3. ถายทอดคําแนะนําในการปรับปรุงหรือพัฒนาสูคณะวิชาและหนวยงาน ดําเนินการ

ขับเคลื่อนโครงการท่ีเก่ียวของ และใหการสนับสนุนในการดําเนินการ
Rankings
Reputation
1. จัดมาตรการสงเสริมการบรรยาย หรือโครงการแลกเปลี่ยนท่ีนําไปสูนักวิชาการท่ีตอบ

รับเขารวมการจัดทําแบบสอบถาม QS Survey โดยมีเปาจํานวนผูตอบรับเขารวมมากกวา 100 ราย
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2. จัดอบรมเพ่ือใหความรูคณะวิชาเก่ียวกับกลยุทธในการพัฒนาเครือขายนักวิชาการ และ
พัฒนาชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย

Internationalization
1. จัดโครงการตอเนื่องของโครงการ Silpakorn Summer School

- เปาหมายนักศึกษาตางชาติ มากกวา 200 คน
- โครงการมีความเชื่อมโยงกับแผนในการเพ่ิมจํานวนนักศึกษาตางชาติของคณะวิชา และ

มหาวิทยาลัย
- นักศึกษาไทยไดมีโอกาสเขารวมโครงการเพ่ือพัฒนาความเปนนานาชาติ และพัฒนา

ทักษะดานภาษา
- สนับสนุนโครงการในอัตราไมเกิน 10,000 บาท ตอนักศึกษาตางชาติ 1 คน

วิจัย
1. เพ่ิมจํานวนสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร เพ่ือพัฒนาอันดับดานนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย

ศิลปากรสูอันดับ 1 ของประเทศตามการจัดอันดับโดย Scimago
2. สนับสนุนและผลักดันการผลิตผลงานตีพิมพและการอางอิง (citations) บนฐานขอมูล

Scopus โดยมุงเปาท่ีสายวิทยาศาสตรซึ่งมีธรรมชาติของการเผยแพรผลงานทางวิชาการท่ีสอดคลองตามเกณฑ
3. สายมนุษยศาสตร สังคมศาสตร และสายศิลปะและการออกแบบ

- พัฒนาผลงานตีพิมพใหผานเกณฑข้ันต่ําของสายวิชาตามเกณฑการจัดอันดับ QS
Subject Rankings

- มุงพัฒนาดาน reputation และตัวชี้วัดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของตามบริบทของสถาบัน
อุดมศึกษาของไทย

QS Stars Rating
1. ดําเนินการพัฒนามหาวิทยาลัยตามผลวิเคราะหตัวชี้วัด QS Stars Rating
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน
ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระท่ี 4.1 การบริหารงานบุคคล
ระเบียบวาระท่ี 4.1.1 การสอบแขงขัน / คัดเลือก

ไมมี
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ระเบียบวาระท่ี 4.1.2 การขออนุมัติบรรจุบุคคล / การโอนยาย
ระเบียบวาระท่ี 4.1.2.1 คณะวิทยาการจัดการขออนุมัติจาง นางสาวอริสรา บัณฑิตภิรมย เพื่อบรรจุ

เปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย

สรุปเรื่อง
ตามท่ีคณะวิทยาการจัดการมีกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย

ตําแหนงเลขท่ี 1-3-23-140 นั้น
คณะฯ ไดดําเนินการตามข้ันตอนแลว ผูไดรับการคัดเลือกคือ นางสาวอริสรา บัณฑิตภิรมย

วุฒิ Master of Arts สาขาวิชา Ancient Chinese Literature จาก Yanbian University ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน โดยหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ท่ี ศธ 0506(2)/8782 ลงวันท่ี 27 สิงหาคม
2561 ไดพิจารณาคุณวุฒิ ของ นางสาวอริสรา บัณฑิตภิรมย วุฒิ Master of Arts สาขาวิชา Ancient
Chinese Literature จาก Yanbian University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน มีมติวาเปนคุณวุฒิของ
ตางประเทศท่ีเทียบไดเทากับคุณวุฒิระดับปริญญาโท ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2548 ของกระทรวงศึกษาธิการ

คณะฯ จึงประสงคขออนุมัติจาง นางสาวอริสรา บัณฑิตภิรมย เพ่ือบรรจุเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี 1-3-23-140 อัตราเงินเดือน เดือนละ 26,250 บาท สังกัด
คณะวิทยาการจัดการ โดยมีผลการสอบคะแนนภาษาอังกฤษ TOEIC 660 คะแนน (เปนไปตามมติท่ีประชุม
ก.บ.พ. ครั้งท่ี 25/2558 เม่ือวันท่ี 29 ธันวาคม 2558 กําหนดใหมีผลการสอบคะแนนภาษาอังกฤษ TOEIC
ไมต่ํากวา 625 คะแนน) พรอมท้ังขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังนี้

1. คณบดคีณะวิทยาการจัดการ ประธานกรรมการ
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อิสราภรณ  ทนุผล กรรมการ
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.มนัสสนิี  บุญมีศรีสงา กรรมการ
4. อาจารย ดร.ดวงกมล  บุญแกวสุข กรรมการ
5. อาจารย ดร.วงศลัดดา  วีระไพบูลย กรรมการ
6. นางสาววันเพ็ญ  แสงพูล เลขานุการ
ที่ประชุม ก.บ.ม. ครั ้งที่ 23/2561 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 มีมติอนุมัติให

เปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุกรอบอัตราวาง เพื่อใชในการดําเนินการเปดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ
เปนพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขที่ 1-3-23-140 สังกัดคณะวิทยาการจัดการ
จากเงื่อนไขการบรรจุวุฒิปริญญาเอก เปนเงื่อนไขการบรรจุวุฒิปริญญาโท

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหจาง นางสาวอริสรา บัณฑิตภิรมย เพ่ือบรรจุเปน
พนักงานมหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี 1-3-23-140 อัตราเงินเดือน เดือนละ 26,250 บาท
สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ตั้งแตวันท่ี ก.บ.ม. อนุมัติ แตไมกอนวันรายงานตัวเขาปฏิบัติงาน พรอมท้ังอนุมัติให
แตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาว ตามรายชื่อท่ีคณะฯ เสนอ ท้ังนี้
การจางครั้งแรกใหจางเปนพนักงานประจําสถานภาพทดลองงานมีระยะเวลาการจาง 1 ป ตั้งแตวันท่ีรายงานตัว
เขาปฏิบัติงาน
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ระเบียบวาระท่ี 4.1.2.2 ขออนุมัติบรรจุแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายบริหาร

สรุปเรื่อง
ตามมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ในการประชุมวาระพิเศษ ครั้งท่ี 1/2562 เม่ือวันท่ี

27 มีนาคม 2562 มีมติแตงตั้ง ผูชวยศาสตราจารยชัยชาญ ถาวรเวช เปนผูรักษาการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแตวันท่ี 1 เมษายน 2562 ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ี 520/2562 ลงวันท่ี
29 มีนาคม 2562 และสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ในการประชุมครั้งท่ี 4/2562 เม่ือวันท่ี 10 เมษายน 2562
มีมติแตงตั้งผูดํารงตําแหนงรองอธิการบดี ดังนี้
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จรุงแสง ลักษณบุญสง ใหดํารงตําแหนงรองอธิการบดีฝายบริหาร
2. ศาสตราจารย ดร.คณิต เขียววิชัย ใหดํารงตําแหนงรองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร
3. อาจารยอํามฤทธิ์ ชูสุวรรณ ใหดํารงตําแหนงรองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม
4. อาจารยปญจพล เหลาพูนพัฒน ใหดํารงตําแหนงรองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา
5. รองศาสตราจารย ดร.พิทักษ ศิริวงศ ใหดํารงตําแหนงรองอธิการบดีฝายพัฒนากิจการเพ่ือสังคม
6. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เชาวรยี อรรถลังรอง ใหดํารงตําแหนงรองอธิการบดีฝายวิชาการ
7. อาจารย ดร.ประไพพิมพ สุธีวสินนนท ใหดํารงตําแหนงรองอธิการบดีฝายคลัง
8. ผูชวยศาสตราจารยจอมภัค คลังระหัด ใหดํารงตําแหนงรองอธิการบดี เพชรบุรี
9. อาจารย ดร.วิชิต อ่ิมอารมย ใหดํารงตําแหนงรองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา
ทั้งนี ้  ตั ้งแตวันที่ 11 เมษายน 2562 เปนตนไป ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ี 569/2562 ลงวันท่ี
11 เมษายน 2562 นั้น

ดวยมีผูบริหาร จํานวน 4 ราย ไดเกษียณอายุราชการ 60 ปบริบูรณ ทําใหพนจากการเปน
ขาราชการดวยเหตุเกษียณอายุ แตเนื่องจากผูบริหารท้ัง 4 ราย ท่ีเกษียณอายุดังกลาวไดรับแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงผูบริหาร ตําแหนงผูรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร และตําแหนงรองอธิการบดี ดังนี้

1. ผูชวยศาสตราจารยชัยชาญ ถาวรเวช ตําแหนงผูรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ตั้งแตวันท่ี 1 เมษายน 2562

2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จรุงแสง ลักษณบุญสง ตําแหนงรองอธิการบดีฝายบริหาร ตั้งแต
วันท่ี 11 เมษายน 2562

3. ศาสตราจารย ดร.คณิต เขียววิชัย ตําแหนงรองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร ตั้งแต
วันท่ี 11 เมษายน 2562

4. อาจารยอํามฤทธิ์ ชูสุวรรณ ตําแหนงรองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม ตั้งแตวันท่ี
11 เมษายน 2562
ซึ ่งตามขอ 9 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2559 กําหนดใหผูดํารงตําแหนงอธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี ทําสัญญาจางเปนพนักงานมหาวิทยาลัย
สายบริหาร กลุมบริหารวิชาการ ตามระยะเวลาของวาระการดํารงตําแหนง โดยใหมีอัตราเงินเดือน และเงิน
ประจําตําแหนง ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด ประกอบกับประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง บัญชี
เงินเดือนข้ันต่ําข้ันสูง เงินประจําตําแหนง คาตอบแทน และหลักเกณฑวิธีการจาย ฉบับลงวันท่ี 22 กันยายน
2559 ขอ 4 (1) และขอ 4 (2) กําหนดใหผูดํารงตําแหนงในสายบริหาร กลุมบริหารวิชาการ ตําแหนงอธิการบดี
ตําแหนงรองอธิการบดี ใหใชตามบัญชีหมายเลข 1 โดยใหสภามหาวิทยาลัยเปนผูกําหนดอัตราเงินเดือนและเงิน
ประจําตําแหนง ท้ังนี้ หากผูดํารงตําแหนงดังกลาว เปนพนักงานประจําสายวิชาการกอนดํารงตําแหนง
รองอธิการบดี ใหไดรับเงินประจําตําแหนงจําแนกตามตําแหนงทางวิชาการท่ีดํารงอยู ตามบัญชีหมายเลข 1
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เพ่ือใหการดําเนินการเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการบริหารงานบุคคล
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 จึงเสนอ ก.บ.ม. เพื่อใหมีการบรรจุแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสาย
บริหาร กลุมบริหารวิชาการ โดยใชกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน
เพ่ือการบรรจุผูบริหารท้ัง 4 ราย เปนพนักงานมหาวิทยาลัย ดังนี้

1. ขออนุมัติใชกรอบอัตราเลขท่ี  3-2-01-205  เพ่ือบรรจุแตงตั้ง  ผูชวยศาสตราจารยชัยชาญ
ถาวรเวช ซึ่งเปนผูมีประสบการณในการสอนและการบริหาร  ในการจางเปนพนักงานมหาวิทยาลัยสายบริหาร
กลุมบริหารวิชาการ ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย และรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ท้ังนี้
ตั้งแตวันท่ี 1 เมษายน 2562 เปนตนไป ท้ังนี้ เม่ือมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหดํารงตําแหนงอธิการบดีแลว
จะไดเสนอขอจางเปนพนักงานมหาวิทยาลัยสายบริหาร กลุมบริหารวิชาการ ตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ศิลปากรตอไป

2. ขออนุมัติใชกรอบอัตราเลขท่ี  3-2-01-768 เพ่ือบรรจุแตงตั้ง  ผูชวยศาสตราจารย ดร.จรุงแสง
ลักษณบุญสง ซึ่งเปนผูมีประสบการณในการสอนและการบริหาร  ในการจางเปนพนักงานมหาวิทยาลัยสายบริหาร
กลุมบริหารวิชาการ ตําแหนงรองอธิการบดีฝายบริหาร ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี 11 เมษายน 2562 เปนตนไป โดยมี
ระยะเวลาการจางจนถึงวันท่ีครบวาระการดํารงตําแหนงของอธิการบดี (ผูชวยศาสตราจารยชัยชาญ ถาวรเวช)

3. ขออนุมัติใชกรอบอัตราเลขท่ี 3-2-01-697 เพ่ือบรรจุแตงตั้ง ศาสตราจารย ดร.คณิต เขียววิชัย
ซึ่ งเปนผู มีประสบการณในการสอนและการบริหาร ในการจางเปนพนักงานมหาวิทยาลัยสายบริหาร
กลุมบริหารวิชาการ ตําแหนงรองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี 11 เมษายน 2562
เปนตนไป โดยมีระยะเวลาการจางจนถึงวันท่ีครบวาระการดํารงตําแหนงของอธิการบดี (ผูชวยศาสตราจารยชัยชาญ
ถาวรเวช)

4. ขออนุมัติใชกรอบอัตราเลขท่ี 3-2-01-769 เพ่ือบรรจุแตงตั้ง อาจารยอํามฤทธิ์ ชูสุวรรณ
ซึ่งเปนผู มีประสบการณในการสอนและการบริหาร ในการจางเปนพนักงานมหาวิทยาลัยสายบริหาร
กลุ มบริหารวิชาการ ตําแหนงรองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี 11 เมษายน 2562
เปนตนไป โดยมีระยะเวลาการจางจนถึงวันท่ีครบวาระการดํารงตําแหนงของอธิการบดี (ผูชวยศาสตราจารยชัยชาญ
ถาวรเวช)

ท้ังนี้ ผูบริหารท้ัง 4 ราย จะไดรับเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงตามท่ีสภามหาวิทยาลัย
กําหนด

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหบรรจุแตงตั ้งพนักงานมหาวิทยาลัย สายบริหาร
กลุมบริหารวิชาการ โดยใชกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน เพ่ือการบรรจุ
ผูบริหารท้ัง 4 ราย เปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตามท่ีเสนอ
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ระเบียบวาระท่ี 4.1.2.3 กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี ขออนุมัติจาง นายยุทธพงษ วัฒนกุลเจริญ
เพื่อบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงสถาปนิกปฏิบัติการ

สรุปเรื่อง
ตามท่ีกองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี มีอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงสถาปนิก

ปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี 2-3-18-668 สังกัดงานวางแผนและพัฒนากายภาพ เดิมเปนอัตราของ นายธีรภัทร
หัตถธรรมนูญ ซึ่งไดรับอนุญาตใหลาออกในวันท่ี 17 เมษายน 2561 นั้น

กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี ไดดําเนินการตามข้ันตอนแลว ผูไดรับการคัดเลือกคือ
นายยุทธพงษ วัฒนกุลเจริญ วุฒิสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสถาปตยกรรม) จากสถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคล กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี จึงประสงคขออนุมัติจาง นายยุทธพงษ วัฒนกุลเจริญ
เพ่ือบรรจุ เปนพนักงานมหาว ิทยาล ัย ดํารงตําแหนงสถาปนิกปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี 2-3-18-668
อัตราเงินเดือน เดือนละ 20,540 บาท สังกัดงานวางแผนและพัฒนากายภาพ กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี
พรอมท้ังขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังนี้

1. รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา ประธานกรรมการ
2. ผูชวยอธิการบดีฝายวางแผนกายภาพ กรรมการ
3. ผูอํานวยการกองแผนงาน กรรมการ
4. หัวหนางานวางแผนและพัฒนากายภาพ กองแผนงาน กรรมการ
5. นางจุฑารัตน แกวโหมดตาด กรรมการและเลขานุการ
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหจาง นายยุทธพงษ วัฒนกุลเจริญ เพ่ือบรรจุเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนงสถาปนิกปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี 2-3-18-668 อัตราเงินเดือน เดือนละ
20,540 บาท สังกัดงานวางแผนและพัฒนากายภาพ กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี ตั้งแตวันท่ี ก.บ.ม. อนุมัติ
แตไมกอนวันรายงานตัวเขาปฏิบัติงาน พรอมท้ังอนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลอง
ปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาว ตามรายชื่อท่ีหนวยงานเสนอ ท้ังนี้ การจางครั้งแรกใหจางเปนพนักงานประจํา
สถานภาพทดลองงาน มีระยะเวลาการจาง 1 ป ตั้งแตวันท่ีรายงานตัวเขาปฏิบัติงาน

ระเบียบวาระท่ี 4.1.2.4 ขออนุมัติบรรจุนักเรียนทุนรัฐบาลฯ เปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนง
อาจารย

สรุปเรื่อง
ตามท่ี นางสาวปยาภรณ จิรวัชรเดช นักเรียนทุนรัฐบาล (กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)

ตามความตองการของมหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งไดรับทุนไปศึกษาในระดับปริญญาเอก และไดสําเร็จการศึกษา
ในระดับปริญญาเอก ณ University of Liverpool ประเทศสหราชอาณาจักร โดยประสงคจะเขาปฏิบัติงาน
เพ่ือชดใชทุนฯ ท่ีภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร แตเนื่องจากคณะวิทยาศาสตร
ไมไดรับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือรองรับกรอบอัตราพนักงานฯ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และไมสามารถ
หางบประมาณจากแหลงอ่ืนในการบรรจุนักเรียนทุนฯ รายนี้ได คณะฯ จึงประสงคขออนุมัติ ดงันี้
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1. ขออนุมัติตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย
ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี 1-2-07-852 อัตราเงินเดือน เดือนละ 60,340 บาท จากสังกัดภาควิชา
ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร ไปตั้งจายสังกัดภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร

2. ขออนุมัติจาง นางสาวปยาภรณ จิรวัชรเดช นักเรียนทุนฯ ดวยวุฒิ Doctor in Philosophy จาก
University of Liverpool ประเทศสหราชอาณาจักร ดํารงตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี 1-2-07-852
อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท สังกัดภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร ตั้งแตวันท่ี 1 เมษายน 2562
ซึ่งเปนวันท่ีรายงานตัวเขาปฏิบัติงาน โดยขอยกเวนเกณฑผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ เนื่องจากไดสําเร็จ
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยของประเทศท่ีใชภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ตามมติ ก.บ.พ. ครั้งท่ี 25/2558 เม่ือวันท่ี
29 ธันวาคม 2558

3. ขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังนี้
1. คณบดีคณะวิทยาศาสตร ประธานกรรมการ
2. หัวหนาภาควิชาจุลชวีวิทยา คณะวิทยาศาสตร กรรมการ
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธงชัย เตโชวิศาล กรรมการ
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนาพร ชื่นอ่ิม กรรมการ
5. อาจารย ดร.ทักษวัน ทองอราม กรรมการ
6. นางธาริณี  กฤษฎาพรอนันท เลขานุการ

ในการนี้ กองทรัพยากรมนุษยไดตรวจสอบแลวพบวา
1. ท่ีประชุม ก.บ.ม. ครั้งท่ี 9/2561 เม่ือวันท่ี 8 พฤษภาคม 2561 ไดแจงเพ่ือทราบ ตามมติ

ของคณะอนุกรรมการงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะท่ี 2 ไดกําหนดหลักเกณฑการ
ตั้งคาใชจายบุคลากรภาครัฐในสวนของการตั้งอัตรานักเรียนทุนสําหรับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ โดยใหตั้ง
เฉพาะกรอบของนักเรียนทุนอัตราใหมท่ีไดรับจัดสรรทุนจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเทานั้น
ดังนั้น หากมหาวิทยาลัยมีนักเรียนทุนท่ีตองบรรจุใหมซึ่งไดรับทุนจากหนวยงานอ่ืน จะตองใชงบประมาณจาก
แหลงอ่ืนในการบรรจุตอไป

2. กรอบอัตราตําแหนงเลขท่ี 1-2-07-852 เปนกรอบอัตราเดิมของ ผูชวยศาสตราจารยกัลยา
ศรีพุทธชาติ ซึ่งไดเกษียณอายุราชการตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2559 โดยขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวย
แผนอัตรากําลังบุคลากร การกําหนดกรอบอัตรากําลังบุคลากร และการบริหารกรอบอัตรากําลัง พ.ศ. 2561
ขอ 25 กําหนดใหเม่ือสิ้นสุดงบประมาณในแตละป หากมีกรอบอัตรากําลังซึ่งวางจากการเกษียณอายุของ
พนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจางมหาวิทยาลัย ใหนํากรอบอัตรากําลังดังกลาวไปไว ท่ีสวนกลางของ
มหาวิทยาลัย ดังนั้น คณะวิทยาศาสตรจึงไมมีกรอบอัตราวางดังกลาว

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมไดพิจารณา มีมติดังนี้
1. ใหคณะวิทยาศาสตรยืมกรอบอัตราวางจากมหาวิทยาลัย โดยใหตัดโอนตําแหนงและอัตรา

เงินเดือนกรอบอัตราวาง ตําแหนงเลขท่ี 1-2-07-852 เพ่ือดําเนินการจาง นางสาวปยาภรณ จิรวัชรเดช นักเรียน
ทุนฯ ไปพลางกอน จนกวามหาวิทยาลัยจะดําเนินการจัดสรรกรอบอัตรากําลังให และเม่ือคณะวิทยาศาสตรไดรับการ
จัดสรรกรอบอัตราแลว คณะวิทยาศาสตรตองสงคืนกรอบอัตราวางใหมหาวิทยาลัยเพ่ือทดแทนกรอบอัตราวาง
ตําแหนงเลขท่ี 1-2-07-852 ตอไป
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2. อนุ มัติ ใหจาง นางสาวปยาภรณ จิรวัชรเดช เพ่ือบรรจุ เปนพนักงานมหาว ิทยาล ัย
ดํารงตําแหนงอาจารย อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท สังกัดภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร
ตั้งแตวันท่ี 1 เมษายน 2562 ซึ่งเปนวันท่ีรายงานตัวเขาปฏิบัติงาน พรอมท้ังอนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการ
ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาว ตามรายชื่อท่ีคณะฯ เสนอ ท้ังนี้ การจางครั้งแรกใหจาง
เปนพนักงานประจําสถานภาพทดลองงาน มีระยะเวลาการจาง 1 ป ตั้งแตวันท่ีรายงานตัวเขาปฏิบัติงาน

ระเบียบวาระท่ี 4.1.3 การประเมินการปฏิบัติงาน
ระเบียบวาระท่ี 4.1.3.1 รายงานผลการประเมินทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน

2 ราย

สรุปเรื่อง
ตามท่ีมหาวิทยาลัยศิลปากรไดมีคําสั่งบรรจุบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย โดยใหทดลอง

ปฏิบัติงานในตําแหนงเปนเวลา 6 เดือน จํานวน 2 ราย คือ
1. นางสาวสุขุมาล สุริยจามร วุฒิ Master of Science in Integrated Product Design จาก

Brunel University ประเทศสหราชอาณาจักร ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี 1-2-04-592 อัตราเงินเดือน เดือนละ
26,250 บาท สังกัดภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ คณะมัณฑนศิลป ตั้งแตวันท่ี 17 กันยายน 2561

2. นายวิศาล ศรีทัศนีย วุฒิศึกษาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการศึกษา) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร
ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี 2-2-16-797 อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท
สังกัดงานประชาสัมพันธ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี (ปจจุบันสังกัดงานสื่อสารองคกร สํานักงานอธิการบดี)
ตั้งแตวันท่ี 10 ตุลาคม 2561

บัดนี้ คณะกรรมการประเมินฯ ไดดําเนินการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาว ิทยาล ัยดังกลาวแลว เห็นวาพนักงานมหาว ิทยาล ัย ท้ัง 2 ราย เปนผู มีความรูความสามารถ
ความรับผิดชอบและความประพฤติเหมาะสม เห็นควรใหปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาวตอไป

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบรายงานผลการประเมินทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัย จํานวน 2 ราย และใหปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาวตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.1.4 การขอเปลี่ยน / เพิ่มเง่ือนไขการบรรจุ
ระเบียบวาระท่ี 4.1.4.1 คณะอักษรศาสตรขออนุมัติเปลี่ยนเง่ือนไขการบรรจุกรอบอัตราวางเพื่อใชใน

การดําเนินการเปดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่ อบรรจุ เปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย

สรุปเรื่อง
ตามท่ีคณะอักษรศาสตรมีอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี

1-2-06-58 สังกัดภาควิชาภาษาอังกฤษ นั้น
คณะอักษรศาสตรไดดําเนินการเปดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย

ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี 1-2-06-58 ดวยวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการแปล ภาษาศาสตร
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ภาษาศาสตรประยุกต ภาษาอังกฤษ วรรณคดี หรือการสอนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ ครั้งท่ี 1 ตั้งแต
วันท่ี 15-26 ตุลาคม 2561 ครั้งท่ี 2 ตั้งแตวันท่ี 21 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันท่ี 4 ธันวาคม 2561 และ ครั้งท่ี 3
ตั้งแตวันท่ี 7-16 มกราคม 2562 ปรากฏวาผูมาสมัครขอสละสิทธิ์ในตําแหนงดังกลาว คณะฯ จึงประสงค
ขออนุมัติเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุกอนดําเนินการเปดรับสมัครอีกครั้งหนึ่ง ดังนี้

- ผูสมัครตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการแปล ภาษาศาสตร ภาษาศาสตร
ประยุกต ภาษาอังกฤษ วรรณคดี หรือการสอนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ หรือ

- ผูสมัครตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการแปล ภาษาศาสตร ภาษาศาสตร
ประยุกต ภาษาอังกฤษ วรรณคดี หรือการสอนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ ท่ีกําลังศึกษาระดับ
ปริญญาเอกและกําลังทําวิทยานิพนธ

โดยมติ ก.บ.พ. ครั้งท่ี 8/2557 เม่ือวันท่ี 22 เมษายน 2557 มีมติ ดังนี้
1. ใหคณะวิชา/หนวยงานดําเนินการตามท่ีท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 3/2556

เม่ือวันท่ี 13 มีนาคม 2556 มีมติเห็นชอบแผนอัตรากําลังบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร 5 ป (พ.ศ. 2557-
2561) ซึ่งมาตรการปรับโครงสรางกําลังคน มาตรการท่ี 1 กําหนดจํานวนอัตรากําลังบุคลากรสายวิชาการ
ตามภารกิจของคณะวิชา โดยกําหนดการสรรหาและคัดเลือกเพ่ือใหไดคนดี คนเกง และมีเงื่อนไขการจาง
ในกลุมสาขาวิชา ดังนี้

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหใชวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา
- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ ใหใชวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา
- กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ใหใชวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา
- กลุมสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบใหใชวุฒิปริญญาไมต่ํากวาปริญญาโทหรือ

เทียบเทา
2. ในกรณีท่ีดําเนินการประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการแลว ไมสามารถ

สรรหาบุคคลเพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัยในวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาได คณะวิชา/หนวยงาน
ตองยื่นเรื่องเสนอท่ีประชุม ก.บ.พ. มหาวิทยาลัย เพ่ือขออนุมัติปรับลดวุฒิกอนท่ีจะดําเนินการประกาศรับสมัคร
บุคคลเพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัยในวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทาในคราวตอไป

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุกรอบอัตราวางเพ่ือใชในการ
ดําเนินการเปดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงเลขท่ี 1-2-06-58 สังกัด
ภาควิชาภาษาอังกฤษ สังกัดคณะอักษรศาสตร ตามท่ีเสนอ

ระเบียบวาระท่ี 4.1.5 การพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ชํานาญงาน ชํานาญงานพิเศษ ชํานาญการ
ชํานาญการพิเศษ เช่ียวชาญ เช่ียวชาญพิเศษฯ
ไมมี
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ระเบียบวาระท่ี 4.1.6 เรื่องอ่ืนๆ
ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.1 รายงานผลความกาวหนาของการเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ ของ

รองศาสตราจารย ดร.เกษร จันทรศิริ สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
คณะเภสัชศาสตร

สรุปเรื่อง
ตามท่ีมหาวิทยาลัยอนุมัติให รองศาสตราจารย ดร.เกษร จันทรศิริ สังกัดภาควิชาเทคโนโลยี

เภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร ไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรูทางวิชาการเพ่ือเขียนหนังสือ เรื่อง ยาน้ําแขวนตะกอน
(Suspensions) โดยมีกําหนดระยะเวลา 1 ป ตั้งแตวันท่ี 15 สิงหาคม 2561 ถึงวันท่ี 31 กรกฎาคม 2562 นั้น

ในการนี้ รองศาสตราจารย ดร.เกษร จันทรศิริ ไดสงรายงานผลความกาวหนาของการ
ไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรูทางวิชาการ ครั้งท่ี 2 แลว ซึ่งผานความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะเภสัชศาสตร ครั้งท่ี 6/2562 เม่ือวันท่ี 29 มีนาคม 2562

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบรายงานผลความกาวหนาของการเพ่ิมพูนความรู
ทางวิชาการ ครั้งท่ี 2 ของรองศาสตราจารย ดร.เกษร จันทรศิริ สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
คณะเภสัชศาสตร

ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.2 การขอเพิ่มวุฒิการศึกษาไวในทะเบียนประวัติพนักงานมหาวิทยาลัย

สรุปเรื่อง
ตามท่ีระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑและวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือนตาม

คุณวุฒิและการเพ่ิมวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติ พ.ศ.2553 ประกาศ ณ วันท่ี 28 กันยายน 2553 ขอ 4
และ ขอ 5 กําหนดวาการปรับเงินเดือนตามคุณวุฒิหรือการเพ่ิมคุณวุฒิไวในทะเบียนประวัตินั้น ขาราชการ และ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ท่ีไดรับคุณวุฒิเพ่ิมข้ึนนั้นจะตองเปนคุณวุฒิท่ีตรงกับลักษณะ
การสอนของภาควิชา หรือของคณะหรือหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ

และสําหรับขาราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายบริหารและปฏิบัติงานท่ัวไป
ท่ีไดรับคุณวุฒิเพ่ิมข้ึนนั้นจะตองเปนคุณวุฒิท่ีตรงกับมาตรฐานกําหนดตําแหนงซึ่งบุคคลนั้นดํารงตําแหนงอยูใน
ขณะนั้น สวนการกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ ใหคํานึงถึงความรูความสามารถ ความรับผิดชอบ
ความประพฤติและความเหมาะสม โดยเฉพาะอยางยิ่งตองพิจารณาถึงลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ผลประโยชน
ท่ีหนวยงานจะไดรับเปนสําคัญ

นอกจากนี้ ท่ีประชุม ก.บ.พ. มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 10/2551 เม่ือวันท่ี 3 มิถุนายน 2551
ไดวางแนวปฏิบัติวา การเสนอขอกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิของผูไดรับอนุญาตใหลาศึกษา หรือผูท่ีไดรับ
วุฒิกอนบรรจุแตงตั้ง จะตองเสนอเรื่องใหหนวยงานการเจาหนาท่ีของคณะหรือมหาวิทยาลัย ภายใน 60 วัน
นับแตวันรายงานตัวเขาปฏิบัติราชการ (กรณีไดรับวุฒิเพ่ิมข้ึนกอนวันรายงานตัวเขาปฏิบัติราชการ) หรือ ภายใน
60 วัน นับแตวันท่ีสําเร็จการศึกษา (กรณีรายงานตัวเขาปฏิบัติราชการกอนวันท่ีมีหลักฐานวาสําเร็จการศึกษา)
หากเสนอเรื่องขอกําหนดภายหลังเวลาดังกลาวใหกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิไดไมกอนวันท่ีหนวยงาน
การเจาหนาท่ีของคณะหรือมหาวิทยาลัยไดรับเรื่อง
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เนื่องจาก มหาวิทยาลัยได มี คําสั่ งมหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ี  1772/2553 ลงวัน ท่ี
23 พฤศจิกายน 2553 ท่ี 941/2556 ลงวันท่ี 17 มิถุนายน 2556 ท่ี 1885/2556 ลงวันท่ี 18 พฤศจิกายน
2556 ท่ี 500/2557 ลงวันท่ี 26 มีนาคม 2557 และท่ี 1812/2557 ลงวันท่ี 6 พฤศจิกายน 2557 สั่งอนุญาต
ให นายศรัณยพงศ ทองเรือง พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี
1-2-10-167 สังกัดสาขาวิชาสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร
ลาศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีกําหนด
5 ป ตั้งแตวันท่ี 24 พฤษภาคม 2553 ถึงวันท่ี 23 พฤษภาคม 2558 และท่ี 747/2558 ลงวันท่ี 3 มิถุนายน 2558
สั่งอนุญาตให นายศรัณยพงศ ทองเรือง ซึ่งไดศึกษาครบตามกําหนดเวลา และรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติงาน
ตั้งแตวันท่ี 25 พฤษภาคม 2558 (เนื่องจากวันท่ี 23-24 พฤษภาคม 2558 เปนวันหยุดราชการ) และ
นายศรัณยพงศ ทองเรือง ไดสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก วุฒิวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีการ
ผลิตสัตว) จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตั้งแตวันท่ี 22 มิถุนายน 2559 (ตามขอบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารีวาดวยการศึกษาข้ันบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 ขอ 40.3 คณบดี โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการประจําสํานักวิชา เปนผูเสนอชื่อนักศึกษาตอสภาวิชาการเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบสําเร็จ
การศึกษา เ ม่ือสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุ มัติ ใหสํา เร็จการศึกษาจึงจะมีสิทธิรับปริญญา หรือ
ประกาศนียบัตร ท้ังนี้ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีไดอนุมัติปริญญาบัตร นายศรัณยพงศ ทองเรือง
วุฒิวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีการผลิตสัตว) จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี แลว เม่ือวันท่ี
31 มีนาคม 2562 ประกอบกับสภาวิชาการประชุมครั้งท่ี 5/2544 เม่ือวันท่ี 14 พฤษภาคม 2544 พิจารณา
เกณฑการนับวันสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา กรณีท่ีนักศึกษาสอบวิทยานิพนธแลว และ
สงเลมวิทยานิพนธท่ีศูนยบริการการศึกษา ภายใน 30 วัน นับจากวันท่ีสอบ ใหถือวันท่ีสอบเปนวันสําเร็จ
การศึกษา) โดยยื่นเรื่องเสนอขอเพ่ิมวุฒิการศึกษาไวในทะเบียนประวัติ ซึ่งหนวยงานการเจาหนาท่ีของคณะฯ
รับเรื่องเม่ือวันท่ี 5 เมษายน 2562

คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตรขออนุมัติใหเพ่ิมวุฒิการศึกษาไวในทะเบียนประวัติ
ราย นายศรัณยพงศ ทองเรือง พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี
1-2-10-167 อัตราเงินเดือน เดือนละ 32,200 บาท สังกัดสาขาวิชาสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร
คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร ไดสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก วุฒิวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
(เทคโนโลยีการผลิตสัตว) จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปนตําแหนงอาจารย คุณวุฒิปริญญาเอก
ตําแหนงเลขท่ี 1-2-10-167 อัตราเงินเดือน เดือนละ 32,200 บาท (เนื่องจากอัตราเงินเดือน เดือนละ
32,200 บาท เกินกวาอัตราการบรรจุคุณวุฒิปริญญาเอก) สังกัดสาขาวิชาสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร
คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร โดยใหมีผลตั้งแตวันท่ี 22 มิถุนายน 2559 ซึ่งเปนวันท่ีสําเร็จการศึกษา

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหเพ่ิมวุฒิการศึกษาไวในทะเบียนประวัติ ราย นายศรัณยพงศ
ทองเรือง พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี 1-2-10-167
อัตราเงินเดือน เดือนละ 32,200 บาท สังกัดสาขาวิชาสัตวศาสตรและเทคโนโลยกีารเกษตร คณะสัตวศาสตรและ
เทคโนโลยีการเกษตร ไดสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก วุฒิวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีการผลิตสัตว)
จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพ่ิมข้ึน โดยใหมีผลตั้งแตวันท่ี 22 มิถุนายน 2559 ซึ่งเปนวันท่ีสําเร็จ
การศึกษา (เนื่องจากอัตราเงินเดือน เดือนละ 32,200 บาท เกินกวาอัตราการบรรจุคุณวุฒิปริญญาเอก)
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ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.3 คณะอักษรศาสตรขออนุมัติขยายเวลาลาศึกษาตอ ราย นางสาวพิมลาพร
วงศชินศรี ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย เปนกรณีพิเศษ

สรุปเรื่อง
ตามท่ีมหาวิทยาลัยไดอนุญาตให นางสาวพิมลาพร วงศชินศรี พนักงานมหาวิทยาลัย

ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ตําแหนงเลขท่ี 1-2-06-95 สังกัดภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร ลาศึกษา
ในระดับปริญญาโท-เอก สาขาวิชาวรรณคดีตะวันตก เนน Modern and Contemporary Literature and
Culture (วรรณคดีอเมริกา) ณ University of York สหราชอาณาจักร ดวยทุนโครงการพัฒนากําลังคนดาน
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (ทุนเรียนดีมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรแหงประเทศไทย) ประจําป 2554
(ทุนประเภท 1ก) มีกําหนด 6 ป ตั้งแตวันท่ี 23 กันยายน 2555 ถึงวันท่ี 22 กันยายน 2561 โดยสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโท หลักสูตร MA in Modern and Contemporary Literature and Culture ณ University of
York และศึกษาตอระดับปริญญาเอกหลักสูตร PhD English ณ University of Leicester ตั้งแตวันท่ี 30 กันยายน
2556 ถึงวันท่ี 22 กันยายน 2561  นั้น

สํานักงาน ก.พ. ไดอนุมัติให ผูชวยศาสตราจารยพิมลาพร วงศชินศรี ขยายเวลาศึกษา
ในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเดิม ณ สถานศึกษาเดมิ มีกําหนด 6 เดือน 24 วัน ตั้งแตวันท่ี 23 กันยายน 2561
ถึงวันท่ี 15 เมษายน 2562 ดวยทุนสวนตัว โดยคณะอักษรศาสตรเห็นชอบการขยายเวลาศึกษาดังกลาว
จึงมีความประสงคขออนุญาตให ผูชวยศาสตราจารยพิมลาพร วงศชินศรี ขยายเวลาศึกษาตอในระดับปริญญาเอก
ดังรายละเอียดขางตน เปนกรณีพิเศษ แตเนื่องจากตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยหลักเกณฑการให
พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย พ.ศ. 2560 ขอ 9 กําหนดใหพนักงาน
มหาวิทยาลัยท่ีไดรับอนุมัติไปศึกษาดวยทุนใดๆ หากประสงคจะอยูศึกษาตอดวยทุนเดิม ทุนอ่ืน ๆ หรือทุน
สวนตัว หลังจากครบกําหนดท่ีไดรับอนุมัติแลว ใหยื่นคําขอพรอมดวยหลักฐานเก่ียวกับผลการศึกษา
ท่ีผานมาแลว และคําชี้แจงเหตุผลความจําเปนท่ีจะตองอยูศึกษาตออีก โดยปกติไมนอยกวา 60 วัน กอนครบ
กําหนดเวลาท่ีไดรับอนุมัติไวเดิม ท้ังนี้ การขอขยายระยะเวลาศึกษา สามารถกระทําไดไมเกินครั้งละ 6 เดือน
เวนแตไดรับอนุมัติจาก ก.บ.ม. เปนกรณีพิเศษเฉพาะราย เม่ือผูมีอํานาจตาม ขอ 5 อนุมัติแลว จึงจะอยูศึกษา
ตอไดตามระยะเวลาท่ีไดรับอนุมัตินั้น

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชมุ
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติให นางสาวพิมลาพร วงศชินศรี ขยายเวลาลาศึกษาตอในระดับ
ปริญญาเอก สาขาวิชาเดิม ดวยทุนสวนตัว มีกําหนด 6 เดือน 24 วัน ตั้งแตวันท่ี 23 กันยายน 2561 ถึงวันท่ี
15 เมษายน 2562 เปนกรณีพิเศษ

ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.4 ขอเปลี่ยนช่ือตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ราย
นางสาวณัชชาณัท มหาวรการ

สรุปเรื่อง
ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ี 68/2562 เม่ือวันท่ี 14 มกราคม 2562 สั่งเปลี่ยนชื่อ

ตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย ราย นางสาวณัชชาณัท มหาวรการ พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี วุฒิบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ ตําแหนงเลขท่ี 2-2-20-826 จาก
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ตําแหนงนักบริหารงานท่ัวไปปฏิบัติการ เปนตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ สังกัดงานธุรการ กองกิจการ
นักศึกษา สํานักงานอธิการบดี ตั้งแตวันท่ี 14 มกราคม 2562 และตอมามหาวิทยาลัยไดมีคําสั่งมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ท่ี 74/2562 ลงวันท่ี 14 มกราคม 2562 สั่งใหจัดสรรอัตรากําลังขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานชั่วคราว ลูกจางประจํา
ลูกจางมหาวิทยาลัย ประเภทลูกจางประจํา ลูกจางมหาวิทยาลัย ประเภทลูกจางชั่วคราว ตามการแบงหนวยงาน
ภายในสํานักงานอธิการบดี ราย นางสาวณัชชาณัท มหาวรการ พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา
ตําแหนงเลขท่ี 2-2-20-826 ดํารงตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ สังกัดงานพัสดุ กองงานวิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร สํานักงานอธิการบดี ตั้งแตวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2562 ไปแลว นั้น

เนื่องจาก กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร สํานักงานอธิการบดี ไดพิจารณาทบทวน
หนาท่ีความรับผิดชอบของ นางสาวณัชชาณัท มหาวรการ ปฏิบัติหนาท่ีดานจัดซื้อจัดจางและบริหารพัสดุภาครัฐ
กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร สํานักงานอธิการบดี จึงประสงคขอเปลี่ยนชื่อตําแหนงพนักงาน
มหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ราย นางสาวณัชชาณัท มหาวรการ วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
วุฒิบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ ตําแหนงเลขท่ี 2-2-20-826 จากตําแหนงนักวิชาการ
อุดมศึกษาปฏิบัติการ เปนตําแหนงนักพัสดุปฏิบัติการ สังกัดงานพัสดุ กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร
สํานักงานอธิการบดี เพ่ือใหสอดคลองกับหนาท่ีความรับผิดชอบท่ีกองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร
สํานักงานอธิการบดี ไดมอบหมาย

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหเปลี่ยนชื่อตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท
พนักงานประจํา ราย นางสาวณัชชาณัท มหาวรการ วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี วุฒิบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ ตําแหนงเลขท่ี 2-2-20-826 จากตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ เปน
ตําแหนงนักพัสดุปฏิบัติการ สังกัดงานพัสดุ กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร สํานักงานอธิการบดี

ระเบียบวาระท่ี 4.2 แผนและการติดตามผลการดําเนินงานตามแผน
ระเบียบวาระท่ี 4.2.1 นโยบาย และปฏิทินการจัดทํางบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2563

สรุปเรื่อง
ดวยใกลถึงกําหนดการจัดทํางบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ.

2563 ซึ่งในระยะเวลาท่ีผานมา มหาวิทยาลัยมีการดําเนินโครงการ/กิจกรรมตางๆ ในการผลักดันใหเปน
มหาวิทยาลัยชั้นนําท่ีไดมาตรฐานในระดับสากล ตามกรอบแนวทางของแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ปงบประมาณ
พ.ศ. 2560-2564 ท่ีผานความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งท่ี 6/2560 เม่ือวันพุธท่ี 14
มิถุนายน 2560 โดยกําหนดใหมีการจัดสรรงบประมาณสําหรับภารกิจประจํา : ภารกิจเชิงนโยบาย ท่ีสัดสวน
70 : 30 ซึ่งเปนการสนับสนุนการจัดทํางาน/โครงการ/กิจกรรม ท่ีสอดคลองตามเปาหมายและคํานึงถึงความ
คุมคาและประสิทธิภาพในการใชจายงบประมาณใหเกิดประโยชนสูงสุด ซึ่งนโยบายดังกลาวไดรับการสนับสนุน
จากสวนกลางและคณะ/หนวยงาน สงผลใหสัดสวนของภารกิจประจํา : ภารกิจนโยบาย เปน  67.48 : 32.52
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เพ่ือใหการดําเนินการเปนไปดวยความเรียบรอยและสอดคลองตามนโยบายท่ีไดรับมอบหมาย
จากสภามหาวิทยาลัย กองแผนงานจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณานโยบายการจัดทํางบประมาณรายจายจากเงิน
รายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้

1. กําหนดใหขอตั้งงบประมาณสําหรับการดําเนินงานตามกรอบยุทธศาสตร กลยุทธ
และมาตรการท่ีสอดคลองกับ (ราง) แผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะแรก (พ.ศ. 2562-2566) ในอัตราไมนอยกวา
รอยละ 30  (รวมงบประมาณท่ีตั้งสมทบกองทุนวิจัย/สรางสรรค) ของประมาณการรายรับ รวมถึงวงเงินสะสมท่ี
จะนํามาจัดทําโครงการดวย

2. แนวทางของยุทธศาสตร กลยุทธ มาตรการท่ีกําหนด ดังนี้
เปาประสงค : ACADEMIC REPUTATION
ยุทธศาสตร : สรางความโดดเดนเปนเลิศเฉพาะทางและสรางความมีชื่อเสียงดานวิชาการ
กลยุทธ
1. พัฒนานวัตกรรมจัดการศึกษาเพ่ือความเปนเลิศเฉพาะทาง และความมีชื่อเสียงดาน

วิชาการ
2. พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นท่ีมีความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยและตรงตามความตองการ

ของตลาด ท้ังในรูปแบบการเรียนในหองเรียนและการเรียนออนไลน
3. สรางกรอบมาตรฐานสมรรถนะอาจารยมืออาชีพของมหาวิทยาลัยยกระดับการศึกษาให

ทัดเทียมมาตรฐานสากลและใชเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีทันสมัยเชื่อมโยงการเรียนการสอนพันธกิจอ่ืนๆ ของ
มหาวิทยาลัย

4. พัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนรองรับการพัฒนามหาวิทยาลัย
5. ยกระดับคุณภาพการศึกษาใหทัดเทียมและเปนท่ียอมรับในระดับสากลตามแนวทาง

Education Criteria Performance Excellence (EDPEX) และ AUN QA
เปาประสงค : RESEARCH AND CREATIVITY
ยุทธศาสตร : ยกระดับและบูรณาการงานวิจัยและงานสรางสรรค การบริการวิชาการ

การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ดวยการวิจัยและการสรางสรรคใหเกิดคุณคาทางเศรษฐกิจ เพ่ิมขีดความสามารถ
ทางการแขงขันของประเทศ และเสริมสรางความเขมแข็งใหแกสังคม

กลยุทธ
1. พัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดลอมท่ีเอ้ือและสรางบรรยากาศในการวิจัย
2. พัฒนาระบบบริการงานดานการวิจัย ปรับปรุงระบบบริหารการวิจัยและผลิตภาพของ

ผลงานวิจัย
3. พัฒนาภาคีเครือขายความรวมมือทางการวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรมจากภายนอก ท้ังในระดับนานาชาติ ระดับชาติ ระดับจังหวัด และระดับชุมชน
4. สงเสริมนักวิจัยรุนใหมท่ีมีศักยภาพสูงใหสามารถผลิตผลงานวิจัยไดอยางตอเนื่อง
เปาประสงค : SMART ADMINISTRATION
ยุทธศาสตร : นําระบบบริหารจัดการท่ีทันสมัย นวัตกรรมในการบริหาร มาใชอยางมี

ประสิทธิภาพ
กลยุทธ
1. พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนมหาวิทยาลัยท่ีขับเคลื่อนดวยนวัตกรรมในการบริหารจัดการ

ท่ีทันสมัย Digital Transformation University
2. พัฒนาทรัพยากรบุคคล ใหพรอมรับการเปลี่ยนแปลง
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3. พัฒนาทุกวิทยาเขต ดวยการนําระบบเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีทันสมัย เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว
เนนการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ SMART AND GREEN CAMPUS

4. การสรางเสถียรภาพและความม่ันคงทางการเงินของมหาวิทยาลัย
เปาประสงค : STUDENT AND ALUMNI
ยุทธศาสตร : พัฒนานักศึกษาและสงเสริมความสมัพันธท่ีเขมแข็งกับศิษยเกา
กลยุทธ
1. พัฒนานักศึกษาใหเปน Smart Student พรอมดวยทักษะท่ีจําเปนสําหรับศตวรรษท่ี 21
2. พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพชีวิต และสวัสดิการแกนักศึกษา
3. พัฒนาความรวมมือกับสมาคมนักศึกษาเกา
เปาประสงค : SILPAKORN BRANDING
ยุทธศาสตร : สรางและเผยแพรภาพลักษณศิลปากรสูสาธารณะ
กลยุทธ
1. ผลักดันมหาวิทยาลัยเปนศูนยกลางความเปนเลิศดานศิลปวัฒนธรรมในภูมิภาค ASEAN
2. สงเสริมและขยายความรวมมือกับสถาบันตางประเทศ ท้ังในดานวิชาการ งานวิจัยและ

งานศิลปวัฒนธรรม
3. พัฒนางานสื่อสารองคกร (Corporate Communications Unit)
4. พัฒนามหาวิทยาลัยสูความเปนนานาชาติ
โดยกําหนดสัดสวนงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือการดําเนินงานตาม

กรอบแผนพัฒนามหาวิทยาลัยในเรื่องตางๆ ดังนี้

กรอบแนวทางยุทธศาสตรตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย รอยละของงบประมาณรายรับ
1. สรางความโดดเดนเปนเลิศเฉพาะทางและสรางความมีช่ือเสียงดานวิชาการ

1.1  การพัฒนานวัตกรรมเพ่ือความเปนเลิศเฉพาะทางและความมีช่ือเสียงทางวิชาการ
1.2  การพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นเฉพาะดาน
1.3  การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ

2. ยกระดับและบรูณาการงานวิจยัและงานสรางสรรค การบริการวิชาการ การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม ดวยการวิจัยและการสรางสรรคใหเกิดคณุคาทางเศรษฐกิจ เพ่ิมขีด
ความสามารถทางการแขงขันของประเทศ และเสริมสรางความเขมแข็งใหแกสังคม
- จัดสรรเขากองทุนวิจัย/สรางสรรค ไมนอยกวารอยละ  5.00

3. นําระบบบริหารจดัการท่ีทันสมยั นวัตกรรมในการบริหาร มาใชอยางประสิทธิภาพ
3.1 การพัฒนาวิทยาเขต เนนการเพ่ิมพ้ืนท่ีสเีขียว และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

SMART AND GREEN CAMPUS
3.2 การสรางเสถียรภาพและความมั่นคงทางการเงิน

4. พัฒนานักศึกษาและสงเสริมความสัมพันธท่ีเขมแข็งกับศิษยเกา
4.1  พัฒนานักศึกษาใหเปน Smart Student รองรับศตวรรษท่ี  21
4.2  พัฒนาปรับปรุงคุณภาพชีวิต และสวัสดิการนักศึกษา

- จัดสรรเปนทุนการศึกษา ไมนอยกวารอยละ  3.00
5.  สรางและเผยแพรภาพลักษณศิลปากรสูสาธารณะ

5.1  สงเสริมใหเปนศูนยกลางความเปนเลิศดานศิลปวัฒนธรรมในภูมิภาคอาเซียน
5.2 พัฒนามหาวิทยาลัยสูความเปนนานาชาติ

(สามารถเฉลี่ยรวมกันทุกยุทธศาสตรได)

ไมนอยกวา
รอยละ 30
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ท้ังนี้ กําหนดสัดสวนสมทบเขากองทุนวิจัยสรางสรรคไมนอยกวารอยละ 5.00 ของ
ประมาณการรายรับ และจัดสรรเปนทุนการศึกษาไมนอยกวารอยละ 3.00 เพ่ือการบรรลุตามเปาหมาย
ท่ีกําหนด

3. วัตถุประสงคของโครงการ/กิจกรรมเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานตามกรอบแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยท่ีสอดคลองตามกรอบแนวทางยุทธศาสตรแผนพัฒนามหาวิทยาลัย

ท้ังนี้ ใหสวนงานจัดทําโครงการท่ีสอดคลองตามแนวทางยุทธศาสตรและสัดสวนงบประมาณ
ท่ีกําหนดเสนอในคําของบประมาณรายจายจากเงินรายไดประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผานระบบ MIS
งบประมาณ พรอมแนบรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมท่ีจะดําเนินงานตามแผนท่ีกําหนด เพ่ือใช
ประกอบการพิจารณาติดตามและประเมินผลตามระยะเวลาท่ีกําหนดตอไป

พรอมนีจ้ึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาปฏิทินการจัดทํางบประมาณรายจายจากเงนิรายไดประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบนโยบาย และปฏิทินการจัดทํางบประมาณ
รายจายจากเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยการกําหนดสัดสวนงบประมาณสําหรับการ
ดําเนินงานตามกรอบยุทธศาสตร กลยุทธ และมาตรการท่ีสอดคลองกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยในอัตรา
ไมนอยกวารอยละ 30 ของประมาณการรายรับ ยกเวน สํานักหอสมุดกลาง ศูนยคอมพิวเตอร หอศิลป
บัณฑิตวิทยาลัย สํานักงานอธิการบดี และสํานักงานสภามหาวิทยาลัย ใหจัดทําเปนโครงการตามกรอบ
ยุทธศาสตรท่ีสอดคลองกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย เนื่องจากเปนหนวยงานสนับสนุนท่ีดําเนินงานตามภารกิจ
เฉพาะและไดรับงบประมาณจัดสรรจากมหาวิทยาลัย

ท้ังนี้ ท่ีประชุมมอบหมายรองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนาทําหนังสือแจงไปยังคณะวิชา
เก่ียวกับการตั้งงบประมาณสําหรับการดําเนินงานตามกรอบยุทธศาสตร กลยุทธ และมาตรการท่ีสอดคลองกับ
แผนพัฒนามหาวิทยาลัย โดยใชวงเงินสะสมหรือวงเงินกองทุนสงเสริมและพัฒนาคณะเพ่ือการดําเนินการ
ดังกลาว

อนึ่ง ประธานไดมีขอเสนอแนะใหคณะวิชาจัดทําโครงการปรับปรุงสภาพแวดลอมและอาคาร
ในพ้ืนท่ีความรับผิดชอบของคณะวิชาใหมีความเหมาะสมและรองรับการพัฒนา ภายใตแผนงานตามกรอบ
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2562-2566

แลวใหนําเสนอคณะกรรมการท่ีปรึกษาเก่ียวกับการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย
พิจารณาตอไป

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

วัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษและคาลงทะเบียนหลักสูตรเรงรัด

สรุปเรื่อง
ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดนโยบายและเปาหมายในการพัฒนามาตรฐานภาษาอังกฤษ

ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร  ปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 และประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือใหนักศึกษาที่สําเร็จ
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การศึกษาเปนบัณฑิตที่มีความพรอมทั้งวิชาการ วิชาชีพ และทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ และประกาศ
มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ระบบและกลไกเพื่อสงเสริมการเรียนรูและทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับลงวันท่ี 29 สิงหาคม พ.ศ. 2561 นั้น

ในการนี้ เพ่ือใหการดําเนินการเปนไปตามระบบและกลไกเพ่ือสงเสริมการเรียนรูและทักษะ
ภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร และเปนไปตามความในขอ 16 ของขอบังคับมหาวิทยาลัย
ศิลปากรวาดวยการบริหารงบประมาณและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560  ประกอบกับขอ 5 (16) ของ
ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยคาธรรมเนียมในการจัดการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2561 และขอ
5 (18) ของขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยคาธรรมเนียมในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2561 ศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษาท่ัวไปและพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา (ราง)
ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง อัตราคาธรรมเนียมการทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษและ
คาลงทะเบียนหลักสูตรเรงรัด โดยผานการพิจารณาจากกองกฎหมายแลว

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบในหลักการของ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัย
ศิลปากร เรื่อง อัตราคาธรรมเนียมการทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษและคาลงทะเบียนหลักสูตรเรงรัด
โดยมอบหมายกองกฎหมายปรับแกขอความใน (ราง) ประกาศใหชัดเจน ดังนี้

1. ขอ 3 (2) เนื่องจากมีการอางอิงอัตราและหลักเกณฑตามท่ีกําหนดไวในประกาศ
มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง อัตราคาธรรมเนียมการพัฒนาภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
ฉบับลงวันท่ี 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ซึ่งประกาศฉบับดังกลาวไมไดระบุถึงหลักสูตรเรงรัด ( Intensive
Course) จึงควรกําหนดใหมีขอความเชื่อมโยงและใหชัดเจน

2. หนา 2 จาก “ท้ังนี้ หากจํานวนผูลงทะเบียนไมถึงจํานวนรอยละ 80 ของจํานวนท่ีประกาศ
รับ ใหมหาวิทยาลัยปดหลักสูตรดังกลาวและคืนเงินท่ีเรียกเก็บใหกับผูลงทะเบียนดวย” เปน “ท้ังนี้ หากจํานวน
ผูลงทะเบียนไมถึงจํานวนรอยละ 80 ของจํานวนท่ีประกาศรับตอกลุม ใหมหาวิทยาลัยปดหลักสูตรเรงรัดและ
คืนเงินท่ีเรียกเก็บใหกับผูลงทะเบียนดวย”

กอนนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.3.2 (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑและอัตราจายคา
ตีพิมพบทความ  และคาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิผูทําหนาท่ีประเมินบทความ
วิชาการ/บทความวิจัย เขียนบทความวิจัยวิชาการพิเศษ/บทความวิจัย
พิเศษ ปริทัศนหนังสือ/บทความวิจัย คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร พ.ศ. ....

สรุปเรื่อง
ตามท่ีคณะศึกษาศาสตรประสงค กําหนดหลักเกณฑและอัตราจายคาตีพิมพบทความ

และคาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิผูทําหนาท่ีประเมินบทความวิชาการ/บทความวิจัย เขียนบทความวิจัยวิชาการ
พิเศษ/บทความวิจัยพิเศษ ปริทัศนหนังสือ/บทความวิจัย คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร นั้น

ในการนี้ คณะศึกษาศาสตรจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวา
ดวยหลักเกณฑและอัตราจายคาตีพิมพบทความ และคาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิผูทําหนาท่ีประเมินบทความ
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วิชาการ/บทความวิจัย เขียนบทความวิจัยวิชาการพิเศษ/บทความวิจัยพิเศษ ปริทัศนหนังสือ/บทความวิจัย
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. .... ซึ่งผานการพิจารณาจากกองกฎหมายแลว

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวย
หลักเกณฑและอัตราจายคาตีพิมพบทความ และคาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิผูทําหนาท่ีประเมินบทความวิชาการ/
บทความวิจัย เขียนบทความวิจัยวิชาการพิเศษ/บทความวิจัยพิเศษ ปริทัศนหนังสือ/บทความวิจัย คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. .... และใหนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.3.3 (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยอัตราคาเบ้ียประชุมและการจาย
เบ้ียประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทํางานชุดตางๆ
ของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ....

สรุปเรื่อง
ตามท่ีกองกฎหมายไดรับมอบหมายใหปรับปรุงประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง อัตราคา

เบี้ยประชุมและการจายเบี้ยประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทํางานชุดตางๆ ของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับลงวันท่ี 6 มีนาคม พ.ศ. 2560 โดยใหเพ่ิมอัตราเบี้ยประชุมใหแกประธานกรรมการ
ประธานอนุกรรมการ หรือประธานคณะทํางาน ในคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางาน ซึ่ง
แตงตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย หรือท่ีคณะวิชาหรือสวนงานตางๆ เสนอใหมหาวิทยาลัยแตงตั้ง หรือ
ท่ีคณะวิชาหรือสวนงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะแตงตั้ง และเปนบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย
ศิลปากร โดยใหไดรับเบี้ยประชุมเพ่ิมข้ึนอีกหนึ่งในสี่ของอัตราเบี้ยประชุมท่ีกรรมการ หรืออนุกรรมการ หรือ
คณะทํางานนั้นมีสิทธิไดรับ แลวแตกรณี และปรับปรุงอัตราคาเบี้ยประชุมและการจายเบี้ยประชุมแก
คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทํางานบางชุดใหมีความเหมาะสม นั้น

ในการนี้ กองกฎหมายจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวย
อัตราคาเบี้ยประชุมและการจายเบี้ยประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทํางานชุดตางๆ ของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ....

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวย
อัตราคาเบี้ยประชุมและการจายเบี้ยประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทํางานชุดตางๆ
ของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. .... โดยมอบหมายใหกองกฎหมายปรับเพ่ิมรายละเอียดเก่ียวกับการจายเบี้ย
ประชุมแกกรรมการ อนุกรรมการ หรือคณะทํางาน ซึ่งแตงตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย ในกรณีท่ีเปนบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย ใหจายคาเบี้ยประชุมคนละไมเกิน 2,000 บาท ตอคนตอครั้ง โดยยกเวนมิใหจายแกกรรมการ
อนุกรรมการ หรือคณะทํางาน ซึ่งแตงตั้งจากผูดํารงตําแหนงอธิการบดี รองอธิการบดี คณบดีหรือหัวหนา
สวนงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ กอนนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป
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ระเบียบวาระท่ี 4.3.4 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง มาตรฐานความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษสําหรับผูท่ีจะเขาศึกษาตอในระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ฉบับท่ี ..

สรุปเรื่อง
ตามท่ีมหาวิทยาลัยไดมีประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง มาตรฐานความสามารถทาง

ภาษาอังกฤษสําหรับผูท่ีจะเขาศึกษาตอในระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับลงวันท่ี 14 มกราคม
พ.ศ. 2562 นั้น

ในการนี้ เพ่ือประโยชนสําหรับผูท่ีจะเขาศึกษาและผานการคัดเลือกเขาเปนนักศึกษาระดับ
ปริญญาเอก กรณีมีเหตุจําเปนอันสมควรไมสามารถนําผลการทดสอบความรูความสามารถทางภาษาอังกฤษมา
ยื่นตามเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด หรืออาจไดรับการยกเวนคะแนนทดสอบความรูความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษดังกลาว และเพ่ือใหสอดคลองกับขอ 12.4 ของประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง มาตรฐาน
ความสามารถทางภาษาอังกฤษสําหรับผู ท่ีจะเขาศึกษาตอในระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยศิลปากร
ฉบับลงวันท่ี 14 มกราคม พ.ศ. 2562 บัณฑิตวิทยาลัยจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัย
ศิลปากร เรื่อง มาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษสําหรับผู ท่ีจะเขาศึกษาตอในระดับปริญญาเอก
มหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับท่ี .. โดยใหใชบังคับกับผูสมัครเขาศึกษาระดับปริญญาเอกของหลักสูตรท่ีใชเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2562 เปนตนไป ท้ังนี้
ไดผานความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งท่ี 4/2562 เม่ือวันท่ี 9 เมษายน
2562

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบในหลักการของ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัย
เรื่อง มาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษสําหรับผูท่ีจะเขาศึกษาตอในระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ฉบับท่ี .. โดยมอบหมายใหกองกฎหมายหารือกับบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือใหระบุขอมูลเก่ียวกับการยกเวน
คะแนนทดสอบความรูความสามารถทางภาษาอังกฤษสําหรับผู ท่ีจะเขาศึกษาตอในระดับปริญญาเอก
กอนนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.4 โครงสรางสวนงานและหนวยงานภายใน
ไมมี
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ระเบียบวาระท่ี 4.5 การบริหารการเงินและทรัพยสิน
ระเบียบวาระท่ี 4.5.1 การขอยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษาใหแกนักศึกษาทุนพระราชทานฯ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการพระราชทาน
ความชวยเหลือแกราชอาณาจักรกัมพูชา ในสวนของมหาวิทยาลัยศิลปากร
ประจําปการศึกษา 2562

สรุปเรื่อง
ดวยงานวิเทศสัมพันธประสงคขอยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษา คาธรรมเนียมอ่ืนๆ และ

สนับสนุนท่ีพัก (หอพักในมหาวิทยาลัยศิลปากรหรือท่ีพักท่ีเหมาะสม) ใหแกนักศึกษาทุนพระราชทานฯ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการพระราชทานความชวยเหลือแกราชอาณาจักรกัมพูชา ใน
สวนของมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 2562 โดยนักศึกษาเขาศึกษาในปการศึกษา 2562 จํานวน
18 ราย ดังนี้

ระดับปริญญาโท
คณะอักษรศาสตร จํานวน 2 ราย
1. Ms.Kim Chansocheata สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือการพัฒนาอาชีพ (Thai for Career

Development)
2. Ms.Yorn Sreyluch สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือการพัฒนาอาชีพ (Thai for Career

Development)
บัณฑิตวิทยาลัย  จํานวน 1 ราย
1. Mr.Chhourn  Chanveasna สาขาวิชาอนุรักษศิลปกรรม (Conservation of Fine Art)
ระดับปริญญาตรี
คณะอักษรศาสตร จํานวน 6 ราย
1. Ms.Pheng  Thoninphouvoneat สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส (French)
2. Mr.An  Hongsengheng หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts Programme)
3. Mr.Chea  Ratana สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (English)
4. Mr.Siet  Fatel สาขาวิชาภูมิศาสตร (Geography)
5. Mr.Chhit  Taymeng สาขาวิชาประวัติศาสตร (History)
6. Mr.Khorm  Linhkheu สาขาวิชาภาษาไทย (Thai)
คณะวิทยาศาสตร จํานวน 3 ราย
1. Ms.Vun  Volaekh สาขาวิชาเคมี (Chemistry)
2. Ms.Ek  Raksmeysornaly สาขาวิชาคณิตศาสตร (Mathematics)
3. Mr.Youk  Menglong สาขาวิชาฟสิกส (Physics)
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จํานวน 3 ราย
1. Ms.Ren  Ratneary สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (Chemical Engineering)
2. Mr.Teang Tongmean สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและระบบคอมพิวเตอร

(Electronics and Computer System Engineering)
3. Mr.Pech  Haitong สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (Mechanical  Engineering)
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คณะวิทยาการจัดการ จํานวน 3 ราย
1. Ms.Mang Sreymey สาขาวิชาการจัดการชุมชน (Community Management)
2. Ms.Loem  Maryneth สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (Hotel Management)
3. Ms.In  Maravatey สาขาวิชาการจัดการทองเท่ียว (Tourism Management)
โดยมีรายละเอียดการยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษาและคาธรรมเนียมอ่ืนๆ ดังนี้
1. ระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้

- คาบํารุงการศึกษา จํานวน 2,000 บาท/ราย/ภาคการศึกษา
- คาบริการคอมพิวเตอร จํานวน 500 บาท/ราย/ภาคการศึกษา
- คาบํารุงหองสมุด จํานวน 1,000 บาท/ราย/ภาคการศึกษา

2. ระดับปริญญาบัณฑิต
ตามความในหมวด 3 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยอัตราคาธรรมเนียม

การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2558 โดยไมยกเวนคาเบี้ยประกันอุบัติเหตุในอัตราท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด
เนื่องจากจะเปนประโยชนแกนักศึกษาเอง หากไดรับอุบัติเหตุในขณะศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษาท้ังหมด
คาธรรมเนียมอ่ืนๆ และสนับสนุนท่ีพัก (หอพักในมหาวิทยาลัยศิลปากรหรือท่ีพักท่ีเหมาะสม) ใหแกนักศึกษาทุน
พระราชทานฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการพระราชทานความชวยเหลือแก
ราชอาณาจักรกัมพูชา ในสวนของมหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 18 ราย โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้
- คาบํารุงการศึกษา จํานวน 2,000 บาท/ราย/ภาคการศึกษา
- คาบริการคอมพิวเตอร จํานวน 500 บาท/ราย/ภาคการศึกษา
- คาบํารุงหองสมุด จํานวน 1,000 บาท/ราย/ภาคการศึกษา

2. ระดับปริญญาบัณฑิต
ตามความในหมวด 3 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยอัตราคาธรรมเนียม

การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2558 โดยไมยกเวนคาเบี้ยประกันอุบัติเหตุในอัตราท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด
เนื่องจากจะเปนประโยชนแกนักศึกษาเอง หากไดรับอุบัติเหตุในขณะศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร

ระเบียบวาระท่ี 4.6 เรื่องอ่ืนๆ ตามท่ีอธิการบดีปรึกษา
ระเบียบวาระท่ี 4.6.1 การเสนอช่ือผูทรงคุณวุฒิเพื่อขอพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์

และเกียรติบัตรศาสตราจารยเกียรติคุณ
(วาระลับ)



34

ระเบียบวาระท่ี 4.6.2 การเสนอรายช่ือผูแทนของหัวหนาสวนงานเปนกรรมการในคณะกรรมการ
ยกรางแนวทางการปฏิรูปมหาวิทยาลัยศิลปากร

สรุปเรื่อง
ตามมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 3/2562 เม่ือวันท่ี 13 มีนาคม  2562 ไดเห็นชอบให

แตงตั้งคณะกรรมการยกรางแนวทางการปฏิรูปมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีขอเสนอแนะใหเพ่ิมเติมกรรมการ
ท่ีมาจากผูแทนของหัวหนาสวนงาน เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานเชิงยุทธศาสตรในการขับเคลื่อนงาน
เชิงนโยบายของมหาวิทยาลัย และเปนประโยชนตอการพัฒนามหาวิทยาลัย และสวนงานตางๆ นั้น

ในการนี้ กองแผนงานจึงเสนอที่ประชุมพิจารณารายชื่อผูแทนของหัวหนาสวนงาน จํานวน
3 ราย เปนกรรมการในคณะกรรมการยกรางแนวทางการปฏิรูปมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีวาระการดํารง
ตําแหนง 2 ป

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบรายชื่อผูแทนของหัวหนาสวนงาน จํานวน
3 ราย เปนกรรมการในคณะกรรมการยกรางแนวทางการปฏิรูปมหาวิทยาลัยศิลปากร ดังนี้

1. ศาสตราจารยญาณวิทย กุญแจทอง คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นรงค ฉิมพาลี คณบดีคณะวิทยาศาสตร
3. ผูชวยศาสตราจารยฉัตรชัย เผาทองจีน ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร
และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแตงตั้งตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.6.3 (ราง) ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากร
กับ Nguyen Tat Thanh University (NTTU) สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม

สรุปเรื่อง
ดวยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประสงคจัดทําขอตกลงความรวมมือทาง

วิชาการกับ Nguyen Tat Thanh University (NTTU) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ
สงเสริมความกาวหนาทางดานการศึกษาและการวิจัย รวมท้ังสนับสนุนการแลกเปลี่ยนอาจารย นักศึกษา
โครงการวิจัยรวมและกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีท้ังสองมหาวิทยาลัยเห็นชอบรวมกัน ขอตกลงดังกลาวเปนขอตกลงระดับ
มหาวิทยาลัย ระดับของผูลงนามของมหาวิทยาลัยศิลปากร คือ อธิการบดี ระดับของผูลงนามของ Nguyen Tat
Thanh University (NTTU) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม คือ Vice Rector ขอตกลงมีระยะเวลา 5 ป นับแต
วันลงนาม ซึ่งไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งท่ี
3/2562 เม่ือวันท่ี 28 มีนาคม 2562 โดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไดเสนอเอกสารเพ่ือ
ประกอบการพิจารณา ดังนี้

1. แบบเสนอการทําขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับสถาบันตางประเทศ (MOU และ
MOA)

2. (ราง) MOU ฉบับภาษาอังกฤษ และฉบับแปลเปนภาษาไทย โดยมีผูรับรองการแปล
3. ประวัติของ Nguyen Tat Thanh University (NTTU) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
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ท้ังนี้ เนื่องจากขอตกลงดังกลาวเปนขอตกลงความรวมมือกับสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศ
ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินการเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางความตกลงรวมมือทาง
วิชาการระหวางสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศ พ.ศ. 2550 โดยมีสาระสําคัญขอ 6
ขอบเขตความรวมมือ และขอ 6.1 การเรียน การสอน ซึ่งจะครอบคลุมถึงการแลกเปลี่ยนคณาจารย นักศึกษา
และการจัดการเรียนการสอนรวมกันเพ่ือใหปริญญาการจัดหลักสูตรรวม จึงเห็นควรเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณากอนท่ีจะดําเนินการตอไป

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ
ระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ Nguyen Tat Thanh University (NTTU) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.6.4 (ราง) ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากร
กับวิทยาลัยธุรกิจหูเปย สาธารณรัฐประชาชนจีน

สรุปเรื่อง
ดวยคณะศึกษาศาสตรประสงคจัดทําขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับวิทยาลัยธุรกิจ

หูเปย สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมความกาวหนาทางดานการศึกษาและการวิจัย
รวมท้ังสนับสนุนการแลกเปลี่ยนอาจารย นักศึกษา ความรวมมือทางวิชาการอ่ืนๆ ท่ีท้ังสองมหาวิทยาลัย
เห็นชอบรวมกัน ขอตกลงดังกลาวเปนขอตกลงระดับมหาวิทยาลัย ระดับของผูลงนามของท้ังสองฝาย คือ
อธิการบดี ขอตกลงมีระยะเวลา 5 ป นับแตวันลงนาม ซึ่งไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ
ศึกษาศาสตร ครั้งท่ี 7/2562 เม่ือวันท่ี 3 เมษายน 2562 โดยคณะศึกษาศาสตรไดเสนอเอกสารเพ่ือประกอบการ
พิจารณา ดังนี้

1. แบบเสนอการทําขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับสถาบันตางประเทศ (MOU และ
MOA)

2. (ราง) MOU ฉบับภาษาจีน และฉบับแปลเปนภาษาไทย โดยมีผูรับรองการแปล
3. ประวัติของวิทยาลัยธุรกิจหูเปย สาธารณรัฐประชาชนจีน
ท้ังนี้ เนื่องจากขอตกลงดังกลาวเปนขอตกลงความรวมมือกับสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศ

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

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา
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มติ ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ
ระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับวิทยาลัยธุรกิจหู เปย สาธารณรัฐประชาชนจีน และใหนําเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.6.5 (ราง) ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ
องคการศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ (United
Nations Educational Scientific and Cultural Organization ;
UNESCO)

สรุปเรื่อง
ดวยคณะสถาปตยกรรมศาสตรประสงคจัดทําขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับองคการ

ศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ (United Nations Educational Scientific and
Cultural Organization ; UNESCO) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือยกระดับความรวมมือในการเสริมสรางศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษยท่ีทํางานอนุรักษแหลงมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียอาคเนย
ตลอดจนเพ่ือเปนการแลกเปลี่ยนบุคลากร ดําเนินโครงการวิจัยและจัดกิจกรรมทางวิชาการรวมกัน ขอตกลง
ดังกลาวเปนขอตกลงระดับมหาวิทยาลัย ระดับของผูลงนามของมหาวิทยาลัยศิลปากร คือ อธิการบดี ระดับของ
ผูลงนามขององคการศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ (United Nations Educational
Scientific and Cultural Organization ; UNESCO) คือ ผูอํานวยการยูเนสโก กรุงเทพฯ ขอตกลงมีระยะเวลา 5
ป นับแตวันลงนาม ซึ่งไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร ครั้งท่ี 3/2562
เม่ือวันท่ี 28 มีนาคม 2562 โดยคณะสถาปตยกรรมศาสตรไดเสนอเอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณา ดังนี้

1. แบบเสนอการทําขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับสถาบันตางประเทศ (MOU และ
MOA)

2. (ราง) MOU ฉบับภาษาอังกฤษ และฉบับแปลเปนภาษาไทย โดยมีผูรับรองการแปล
3. ขอมูลองคการศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ (United Nations

Educational Scientific and Cultural Organization ; UNESCO)
ท้ังนี้ เนื่องจากขอตกลงดังกลาวเปนขอตกลงความรวมมือกับสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศ

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

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ
ระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับองคการศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ (United
Nations Educational Scientific and Cultural Organization ; UNESCO) และใหนําเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป
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ระเบียบวาระท่ี 4.6.6 การแตงตั้งประธานกรรมการในคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งกรรมการ
อุทธรณและรองทุกขจากขาราชการประจํา

สรุปเรื่อง
ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 4/2562 เม่ือวันอังคารท่ี

26 กุมภาพันธ 2562 ไดเห็นชอบใหแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งและคณะอนุกรรมการดําเนินการ
เลือกตั้งกรรมการอุทธรณและรองทุกขจากขาราชการประจํา เพ่ือทําหนาท่ีกําหนดวิธีการเลือกกรรมการ
อุทธรณและรองทุกข ซึ่งเลือกจากขาราชการประจําตามขอ 7 (3) โดยมีรองอธิการบดีฝายพัฒนาองคกรเปน
ประธานกรรมการ นั้น

เนื่องจากไดมีการแตงตั้งผูบริหารชุดใหม และมีชื่อตําแหนงรองอธิการบดีเปลี่ยนไปจากเดิม
กองกฎหมายจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาแตงตั้งประธานกรรมการในคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งกรรมการ
อุทธรณและรองทุกขจากขาราชการประจํา

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหแตงตั้งรองอธิการบดีฝายบริหารเปนประธาน
กรรมการในคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งกรรมการอุทธรณและรองทุกขจากขาราชการประจํา

ระเบียบวาระท่ี 4.6.7 การแตงตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารยและพนักงาน (ใหม)

สรุปเรื่อง
ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 7/2562 เม่ือวันอังคารท่ี

9 เมษายน 2562 ไดเห็นชอบใหแตงตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารยและพนักงาน นั้น
ในการนี้ กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทรประสงคขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการใน

สวนของสํานักงานอธิการบดีในคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารยและพนักงาน ลําดับท่ี 21
โดยเสนอใหแตงตั้งจากบุคลากรกองทรัพยากรมนุษย เนื่องจากการเลือกตั้งตองอาศัยฐานขอมูลบุคลากร
ท้ังหมดของมหาวิทยาลัยในการกําหนดจํานวนผูแทนประเภทคณาจารยแตละคณะวิชาหรือสวนงานเทียบเทา
คณะ ตามความในขอ 5 (1) ของขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยสภาคณาจารยและพนักงาน พ.ศ. 2560

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชมุพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมตเิห็นชอบใหยกเลิกคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย
และพนักงานตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 7/2562 เม่ือวันอังคารท่ี
9 เมษายน 2562 และใหแตงตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารยและพนักงาน (ใหม) ดังนี้

1. รองอธิการบดี  พระราชวังสนามจันทร ประธานกรรมการ
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สาธิต นิรัติศัย กรรมการ

บัณฑิตวิทยาลัย
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3. รองศาสตราจารยทินกร กาษรสุวรรณ กรรมการ
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ

4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทยากร จารุชัยมนตรี กรรมการ
คณะสถาปตยกรรมศาสตร

5. อาจารยศศิธร ศิลปวุฒยา กรรมการ
คณะโบราณคดี

6. ผูชวยศาสตราจารยปนท  ปลื้มชูศักดิ์ กรรมการ
คณะมัณฑนศิลป

7. อาจารยประสิทธิ์ชัย  จิรปสิทธินนท กรรมการ
คณะอักษรศาสตร

8. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรกาญจน  สุขสดเขียว กรรมการ
คณะศึกษาศาสตร

9. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กนกอร ระยานิล กรรมการ
คณะวิทยาศาสตร

10. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรสิทธิ์  ลอจิตรอํานวย กรรมการ
คณะเภสัชศาสตร

11. อาจารย ดร.วรฤทัย ชูเทียร กรรมการ
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

12. นางสาวลลวรรณ  เปรมประเสริฐ กรรมการ
คณะดุริยางคศาสตร

13. อาจารย ดร.วัชราภรณ  รวมธรรม กรรมการ
คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร

14. อาจารย ดร.บุษริน วงศวิวัฒนา กรรมการ
คณะวิทยาการจัดการ

15. อาจารยนฤชร  สังขจันทร กรรมการ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

16. อาจารยอมรา วีระวัฒน กรรมการ
วิทยาลัยนานาชาติ

17. นางอาทิตา  นกอยู กรรมการ
สํานักหอสมุดกลาง

18. นางลัดดาวัลย  ภูริกุลทอง กรรมการ
ศูนยคอมพิวเตอร

19. ดร.ศศิวิมล  สันติราษฎรภักดี กรรมการ
หอศิลป

20. นางเบ็ญจพร  โรจนวิภาต กรรมการ
สํานักงานสภามหาวิทยาลัย

21. นางวราภรณ  ฉัตรวงศพันธ กรรมการ
สํานักงานอธิการบดี

แลวใหนําเสนออธิการบดีลงนามในคําสั่งแตงตั้งตอไป
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ท้ังนี้ ใหคณะกรรมการเลือกตั้งเลือกกรรมการเลือกตั้งคนหนึ่งเปนเลขานุการ และแตงตั้ง
ผูชวยเลขานุการไดไมเกินสองคน ตามความในขอ 8 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยสภาคณาจารย
และพนักงาน พ.ศ. 2560

เลิกประชุมเวลา 12.30 น.

(นางสาวกันยพินันท  สิริปญญาธร)
ผูจดรายงานการประชุม

(นางสาวสิริวัลลิ์  พฤกษาอุดมชัย)
ผูจดรายงานการประชุม

(นางสาวเอมอร  ชีราวุฒธิพันธ)
ผูจดรายงานการประชุม

รายงานการประชุมฉบับนี้
ไดรับรองโดยไมมีการแกไข


