
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร
คร้ังที่ 2/2563

วันอังคารที่ 21 มกราคม 2563
ณ  หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ  สํานักงานอธิการบดี  ตลิ่งชัน

…………….………………..

ผูมาประชุม
1. ผศ.ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดี ประธานกรรมการ
2. รศ.ดร.นันทนิตย วานิชาชีวะ รองอธิการบดีฝายวิจัย กรรมการ
3. อ.ปญจพล เหลาพูนพัฒน รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา กรรมการ
4. อ.อํามฤทธิ์ ชูสุวรรณ รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม กรรมการ
5. ผศ.ดร.นนท คุณคํ้าชู คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร กรรมการ
6. ผศ.ชวลิต ขาวเขียว คณบดีคณะโบราณคดี กรรมการ
7. อ.ดร.ธนาทร เจียรกุล คณบดีคณะมัณฑนศิลป กรรมการ
8. ผศ.วุฒิชัย เลิศสถากิจ คณบดีคณะดุริยางคศาสตร กรรมการ
9. ผศ.ณัฐพร กาญจนภูมิ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ

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

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

ผูมาประชุมผานระบบ VDO-Conference
1. ศ.ดร.คณิต เขียววิชัย รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร กรรมการ
2. ผศ.จอมภัค คลังระหัด รองอธิการบดี เพชรบุรี กรรมการ
3. รศ.ดร.พิทักษ ศิริวงศ รองอธิการบดีฝายพัฒนากิจการเพ่ือสังคม กรรมการ
4. อ.ดร.วิชิต อ่ิมอารมย รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา กรรมการ
5. รศ.ดร.จุไรรัตน นันทานิช คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ
6. ศ.ญาณวิทย กุญแจทอง คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ กรรมการ
7. ผศ.ดร.สุมาลี ลิ้มประเสริฐ คณบดีคณะอักษรศาสตร กรรมการ
8. ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธุ คณบดีคณะศึกษาศาสตร กรรมการ
9. ผศ.ดร.นรงค ฉิมพาลี คณบดีคณะวิทยาศาสตร กรรมการ

10. รศ.ดร.ธนะเศรษฐ งาวหิรัญพัฒน คณบดีคณะเภสัชศาสตร กรรมการ
11. ผศ.ดร.อรุณศรี ลีจีรจําเนียร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ
12. อ.ดร.ภวพล คงชุม คณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการ
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13. ผศ.ดร.พีรพัฒน ยางกลาง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ
14. อ.ดร.คุณัตว พิธพรชัยกุล ประธานสภาคณาจารยและพนักงาน กรรมการ
15. ผศ.ดร.ดิเรกฤทธิ์ บัวเวช ผูแทนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ กรรมการ
16. อ.บุญเพชร พ่ึงยอย ผูแทนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ กรรมการ
17. นายกฤษดา ไพรวรรณ ผูแทนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน กรรมการ

ผูเขารวมประชุม
1. รศ.ดร.ธีระวัฒน จันทึก ผูชวยอธิการบดีฝายวางแผนงบประมาณและยุทธศาสตร
2. อ.ดร.ปริญญา หรุนโพธิ์ ผูชวยอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ
3. ผศ.นภนนท หอมสุด ผูอํานวยการสํานักงานจัดการทรัพยสิน มหาวิทยาลัยศิลปากร
4. นางสุมณฑา เสรีวัตตนะ ท่ีปรึกษา (หนวยงานในสํานักงานอธิการบดีดานการเงิน

การคลัง การตรวจสอบภายใน)
5. นายสหรัฐ มณีจันทร ผูอํานวยการกองกฎหมาย
6. นางอัจฉรา ทองสงโสม ผูอํานวยการกองกลาง
7. นางสุกัญญา ตอทรัพยสิน ผูอํานวยการกองทรัพยากรมนุษย
8. นางมารี สังขจุย ผูชวยผูอํานวยการกองกฎหมาย
9. นางสาวนลินรัตน ปจฉิมพัทธพงษ ผูชวยผูอํานวยการกองกลาง

10. นางสาวธณิดา มหาสวัสดิ์ ผูรักษาการผูชวยผูอํานวยการกองทรัพยากรมนุษย
11. นางสาวรัตทิกร คงทอง หัวหนางานบริหารท่ัวไป กองกลาง
12. นางสาวธันยาภรณ ทองทับทิม หัวหนางานบริหารทรัพยากรมนุษย กองทรัพยากรมนุษย

ผูเขารวมประชุมผานระบบ VDO-Conference
1. อ.ดร.สุภาพ เกิดแสง ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาองคกร
2. ผศ.ดร.ศุภกาญจน ผาทอง ผูอํานวยการศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษาท่ัวไปและพัฒนา

การเรียนรูภาษาอังกฤษ
3. ผศ.ดร.ศุภกิจ สุทธิเรืองวงศ ผูอํานวยการสํานักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและ

การสรางสรรค

ผูไมมาประชุม
1. ผศ.ดร.เชาวรีย อรรถลังรอง รองอธิการบดีฝายวิชาการ ติดราชการ
2. อ.ดร.ประไพพิมพ สุธีวสินนนท รองอธิการบดีฝายคลัง ติดราชการ

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
เม่ือกรรมการครบเปนองคประชุมแลว ประธานกลาวเปดประชุมและขอใหท่ีประชุมพิจารณา

เรื่องตางๆ ดังนี้
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ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระท่ี 1.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร

ครั้งท่ี 1/2563 เม่ือวันอังคารท่ี 7 มกราคม 2563

สรุปเรื่อง
ประธานเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ศิลปากร ครั้งท่ี 1/2563 เม่ือวันอังคารท่ี 7 มกราคม 2563

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องแจงเพื่อทราบ
ระเบียบวาระท่ี 2.1 เรื่องท่ีประธานแจงใหทราบ

สรุปเรื่อง
ประธานไดแจงใหท่ีประชุมทราบ จํานวน 3 เรื่อง ดังนี้
1. มหาวิทยาลัยศิลปากรรวมกับสมาคมนักศึกษาเกามหาวิทยาลัยศิลปากรไดกําหนดจัด

กิจกรรม SU CAFE: “คนเกา” จากรั้วศิลปากร “เลาเรื่อง” ในวันท่ี 27 มกราคม 2563 เวลา 14.00 น.
เปนตนไป ณ The Kheha Cafe แยกพลับพลาไชย กรุงเทพมหานคร เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
ถายทอดเรื่องราวท่ีมีคุณคา (ดีๆ) ของชาวศิลปากรจากรุนสูรุน โดยกิจกรรมดังกลาวเปนกิจกรรมยอยใน
โครงการปฏิรูปมหาวิทยาลัยศิลปากร (SU Transformation) จึงขอเชิญผูสนใจเขารวมกิจกรรมดังกลาว

2. มหาวิทยาลัยกําหนดจัดโครงการประชุมดานการบริหารและกลยุทธ และดานขอมูลและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ตามโครงการปฏิรูปมหาวิทยาลัยศิลปากร ในวันท่ี 29 มกราคม 2563 เวลา 09.00-
16.00 น. เพ่ือใหทุกภาคสวนไดมีสวนรวมในการวิเคราะหขอมูล จุดแข็ง/จุดออน ในแตละดานและสรางความ
เขาใจในการดําเนินงานตามนโยบายรวมกัน จึงขอเชิญผูสนใจเขารวมโครงการดังกลาว โดยแบงหัวขอประชุม
ออกเปน 2 สวน ดังนี้

- ดานการบริหารและกลยุทธ โดยผูเชี่ยวชาญดานการปฏิรูปองคกร Mr.Masatoshi
Matsuda ณ หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ ชั้น 4 อาคารสํานักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน

- ดานขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยผู เชี่ยวชาญดานการปฏิรูปองคกร
Mr.Kentaro Miyoshi ณ หองบรรยาย 504 ชั้น 5 อาคารสํานักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน

3. มหาวิทยาลัยอยูระหวางดําเนินการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยประธานคณะกรรมการสรรหาฯ ไดจัดทําหนังสือถึง
คณะวิชา/สวนงานใหดําเนินการเสนอรายข่ือภายในวันท่ี 13 กุมภาพันธ 2563 จึงขอความรวมมือคณะวิชา/
สวนงานจัดประชุมภายในคณะวิชา/สวนงานเพ่ือพิจารณาเสนอรายชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงนายกสภา
มหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ตามสาขาเชี่ยวชาญและจํานวนในแตละสาขาตามท่ี
คณะกรรมการสรรหาฯ กําหนด โดยขอความรวมมือใหมีการบันทึกรายงานการประชุมเก็บไวเปนหลักฐาน

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบ
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ระเบียบวาระท่ี 2.2 รายงานผลการเขาใชงานโปรแกรมการเรียนรูภาษาอังกฤษออนไลน Speexx
ประจําเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 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 ประจําเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2562

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบ และขอความรวมมือคณบดีคณะวิชาประชาสัมพันธเพ่ือใหอาจารยผูสอน
และนักศึกษาเขาใชงานโปรแกรมการเรียนรูภาษาอังกฤษออนไลน Speexx ของมหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระท่ี 2.3 รายงานผลการจัดการทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร STEP รอบท่ี 2 ประจําปการศึกษา 2562

สรุปเรื่อง
ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง เกณฑมาตรฐานและการทดสอบความรู

ความสามารถทางภาษาอังกฤษ เพ่ือสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ฉบับลงวันท่ี 17
สิงหาคม พ.ศ. 2561 และประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ระบบและกลไกเพ่ือสงเสริมการเรียนรูทักษะ
ภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับลงวันท่ี 29 สิงหาคม พ.ศ. 2561 และประกาศ
มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง เกณฑมาตรฐานและการทดสอบความรูความสามารถทางดานภาษาอังกฤษ
เพ่ือสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ฉบับลงวันท่ี 29 มกราคม พ.ศ. 2562 ซึ่งมหาวิทยาลัย
ศิลปากรมีนโยบายในการพัฒนาภาษาอังกฤษของนักศึกษาใหมีสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ (English
Proficiency) ตั้งแตระดับ B2 ข้ึนไป ตามกรอบมาตรฐาน CEFR (The Common European Framework of
Reference for Languages) ประกอบ กับ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ศิลปากร
ครั้งท่ี 17/2562 เม่ือวันอังคารท่ี 10 กันยายน 2562 ไดมีมติใหความเห็นชอบการกําหนดวันจัดทดสอบวัด
สมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ รอบท่ี 2 ประจําปการศึกษา 2562 ดวยแบบทดสอบ STEP นั้น
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ในการนี้ ศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษาท่ัวไปและพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษจึงเสนอ
ท่ีประชุมเพ่ือทราบรายงานผลการจัดการทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร STEP
รอบท่ี 2 ประจําปการศึกษา 2562 โดยดําเนินการจัดสอบ เม่ือวันเสารท่ี 30 พฤศจิกายน 2562 เรียบรอยแลว

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน
ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระท่ี 4.1 การบริหารงานบุคคล
ระเบียบวาระท่ี 4.1.1 การสอบแขงขัน / คัดเลือก

ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 4.1.2 การขออนุมัติบรรจุบุคคล / การโอนยาย
ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 4.1.3 การประเมินการปฏิบัติงาน
ระเบียบวาระท่ี 4.1.3.1 รายงานผลการประเมินทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน

2 ราย

สรุปเรื่อง
ตามท่ีมหาวิทยาลัยศิลปากรไดมีคําสั่งบรรจุบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย โดยใหทดลอง

ปฏิบัติงานในตําแหนงเปนเวลา 6 เดือน จํานวน 2 ราย คือ
1. นางสาววชิราภรณ โฆษิตสุคต วุฒิพยาบาลศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยมหิดล

ดํารงตําแหนงพยาบาลปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี E-2-1412-002 อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท
สังกัดศูนยบริการสุขภาพคณะเภสัชศาสตร คณะเภสัชศาสตร ตั้งแตวันท่ี 1 กรกฎาคม 2562

2. นา งส าวจริณญา  ลิ่ ม ม่ั น วุฒิ อั กษรศาสตรบัณ ฑิต (ส า รสน เทศศาสตร และ
บรรณารักษศาสตร) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ดํารงตําแหนงบรรณารักษปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี
S-2-2100-003 อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท สังกัดหอสมุดพระราชวังสนามจันทร สํานักหอสมุดกลาง
ตั้งแตวันท่ี 4 มิถุนายน 2562

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

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา
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มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบรายงานผลการประเมินทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัย จํานวน 2 ราย และใหปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาวตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.1.4 การขอเปลี่ยน / เพิ่มเง่ือนไขการบรรจุ
ระเบียบวาระท่ี 4.1.4.1 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขออนุมัติเปลี่ยนเง่ือนไขการบรรจุ

กรอบอัตราวางเพื่อใชในการดําเนินการเปดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ
เปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย

สรุปเรื่อง
ตามท่ีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนง

อาจารย ตําแหนงเลขท่ี A-2-1900-010 นั้น
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไดดําเนินการเปดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุ

เปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี A-2-1900-010 ดวยวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก
ทางดานนวัตกรรมการออกแบบหรือสาขาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ ปรากฏวา ไมมีผูสมัครในตําแหนงดังกลาว คณะฯ
จึงประสงคขออนุมัติเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุกอนดําเนินการเปดรับสมัครอีกครั้งหนึ่ง ดังนี้

- ผูสมัครตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ทางดานนวัตกรรมการออกแบบหรือสาขา
อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ หรือ

- ผูสมัครตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ทางดานนวัตกรรมการออกแบบหรือสาขา
อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ ท่ีกําลังศึกษาระดับปริญญาเอกและกําลังทําวิทยานิพนธ

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
- กลุมสาขาวชิาวิทยาศาสตรสุขภาพ ใหใชวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา
- กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ใหใชวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา
- กลุมสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบใหใชวุฒิปริญญาไมต่ํากวาปริญญาโทหรือเทียบเทา

2. ในกรณีท่ีดําเนินการประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการแลว ไมสามารถ
สรรหาบุคคลเพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัยในวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาได คณะวิชา/หนวยงาน
ตองยื่นเรื่องเสนอท่ีประชุม ก.บ.พ. มหาวิทยาลัย เพ่ือขออนุมัติปรับลดวุฒิกอนท่ีจะดําเนินการประกาศรับสมัคร
บุคคลเพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัยในวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทาในคราวตอไป

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุกรอบอัตราวางเพ่ือใชในการ
ดําเนินการเปดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี
A-2-1900-010 สังกัดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามท่ีเสนอ
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ระเบียบวาระท่ี 4.1.4.2 คณะอักษรศาสตรขออนุมัติเปลี่ยนเง่ือนไขการบรรจุกรอบอัตราวางเพื่อใชใน
การดําเนินการเปดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่ อบรรจุ เปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย

สรุปเรื่อง
ตามท่ีคณะอักษรศาสตรมีอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี

A-1-1105-040 สังกัดภาควิชาภาษาเยอรมัน นั้น
คณะอักษรศาสตรไดดําเนินการเปดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย

ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี A-1-1105-040 ดวยวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาและ
วรรณคดีเยอรมัน หรือสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีเยอรมัน ท่ีกําลังศึกษาระดับ
ปริญญาเอกและกําลังทําวิทยานิพนธ เริ่มตั้งแตวันท่ี 11 ตุลาคม 2562 จนถึงวันท่ี 3 มกราคม 2563 รวมเปด
รับสมัครเปนจํานวน 3 ครั้ง ปรากฏวาไมมีผูสมัครในตําแหนงดังกลาว คณะฯ จึงประสงคขออนุมัติเปลี่ยน
เงื่อนไขการบรรจุกอนดําเนินการเปดรับสมัครอีกครั้งหนึ่ง ดังนี้

- ผูสมัครตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีเยอรมัน การสอน
ภาษาเยอรมันในฐานะภาษาตางประเทศ หรือ

- ผูสมัครตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีเยอรมัน การสอน
ภาษาเยอรมันในฐานะภาษาตางประเทศ ท่ีกําลังศึกษาระดับปริญญาเอกและกําลังทําวิทยานิพนธ หรือ

- ผูสมัครตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีเยอรมัน การสอน
ภาษาเยอรมันในฐานะภาษาตางประเทศ

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
- กลุมสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบใหใชวุฒิปริญญาไมต่ํากวาปริญญาโทหรือเทียบเทา

2. ในกรณีท่ีดําเนินการประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการแลว ไมสามารถ
สรรหาบุคคลเพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัยในวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาได คณะวิชา/หนวยงาน
ตองยื่นเรื่องเสนอท่ีประชุม ก.บ.พ. มหาวิทยาลัย เพ่ือขออนุมัติปรับลดวุฒิกอนท่ีจะดําเนินการประกาศรับสมัคร
บุคคลเพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัยในวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทาในคราวตอไป

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุกรอบอัตราวางเพ่ือใชในการ
ดําเนินการเปดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี
A-1-1105-040 สังกัดภาควิชาภาษาเยอรมัน คณะอักษรศาสตร ตามท่ีเสนอ
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ระเบียบวาระท่ี 4.1.5 การพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ชํานาญงาน ชํานาญงานพิเศษ ชํานาญการ
ชํานาญการพิเศษ เช่ียวชาญ เช่ียวชาญพิเศษฯ
ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 4.1.6 เรื่องอ่ืนๆ
ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.1 การขอเพิ่มวุฒิการศึกษาไวในทะเบียนประวัติพนักงานมหาวิทยาลัย

สรุปเรื่อง
ตามท่ีระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑและวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวฒุิ

และการเพ่ิมวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติ พ.ศ.2553 ประกาศ ณ วันท่ี 28 กันยายน 2553 ขอ 4 และ ขอ 5
กําหนดวาการปรับเงินเดือนตามคุณวุฒิหรือการเพ่ิมคุณวุฒิไวในทะเบียนประวัตินั้น ขาราชการ และพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการท่ีไดรับคุณวุฒิเพ่ิมข้ึนนั้นจะตองเปนคุณวุฒิท่ีตรงกับลักษณะการสอนของภาควิชา
หรือของคณะหรือหนวยงาน ท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ

และสําหรับขาราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายบริหารและปฏิบัติงานท่ัวไปท่ีไดรับ
คุณวุฒิเพ่ิมข้ึนนั้นจะตองเปนคุณวุฒิท่ีตรงกับมาตรฐานกําหนดตําแหนงซึ่งบุคคลนั้นดํารงตําแหนงอยู ในขณะนั้น
สวนการกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ ใหคํานึงถึงความรูความสามารถ ความรับผิดชอบ ความประพฤติและ
ความเหมาะสม โดยเฉพาะอยางยิ่งตองพิจารณาถึงลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ผลประโยชนท่ีหนวยงานจะไดรับเปนสําคัญ

นอกจากนี้ ท่ีประชุม ก.บ.พ. มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 10/2551 เม่ือวันท่ี 3 มิถุนายน 2551
ไดวางแนวปฏิบัติวา การเสนอขอกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิของผูไดรับอนุญาตใหลาศึกษาหรือผูท่ีไดรับวุฒิ
กอนบรรจุแตงตั้ง จะตองเสนอเรื่องใหหนวยงานการเจาหนาท่ีของคณะหรือมหาวิทยาลัย ภายใน 60 วัน นับแต
วันรายงานตัวเขาปฏิบัติราชการ (กรณีไดรับวุฒิเพ่ิมข้ึนกอนวันรายงานตัวเขาปฏิบัติราชการ) หรือ ภายใน 60 วัน
นับแตวันท่ีสําเร็จการศึกษา (กรณีรายงานตัวเขาปฏิบัติราชการกอนวันท่ีมีหลักฐานวาสําเร็จการศึกษา) หากเสนอ
เรื่องขอกําหนดภายหลังเวลาดังกลาว ใหกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิไดไมกอนวันท่ีหนวยงานการเจาหนาท่ี
ของคณะหรือมหาวิทยาลัยไดรับเรื่อง

เนื่องจาก นายณภัทร จิตไพศาลวัฒนา พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา
ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี A-1-0906-058 สังกัดภาควิชาภาษาตะวันตก คณะโบราณคดี ซึ่งไดรับการ
บรรจุดวยวุฒิ Master of Arts สาขาวิชา Digital Language and Literacies จาก Lancaster University
ประเทศสหราชอาณาจักร ตั้งแตวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2556 ไดรับอนุญาตใหลาศึกษาระดับปริญญาเอก
สาขาวิชาภาษาศาสตรประยุกต (หลักสูตรนานาชาติ) ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ตามคําสั่ง
มหาวิทยาลัยศิลปากรท่ี 2472/2562 ลงวันท่ี 28 พฤศจิกายน 2560 และในระหวางท่ีกําลังศึกษาระดับ
ปริญญาเอก นายณภัทร จิตไพศาลวัฒนา ไดรับอนุญาตใหลาศึกษานอกเวลาราชการในระดับปริญญาโท
เพ่ิมเติมอีกคุณวุฒิหนึ่ง สาขาวิชา Master of Science in Teaching English Language in University
Settings ณ Oxford University ประเทศสหราชอาณาจักร มีกําหนด 1 ป 11 เดือน 23 วัน ตั้งแตวันท่ี 9
ตุลาคม 2560 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2562

บัดนี้ นายณภัทร จิตไพศาลวัฒนา พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหนง
อาจารย ตําแหนงเลขท่ี A-1-0906-058 สังกัดภาควิชาภาษาตะวันตก คณะโบราณคดี ไดสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโท วุฒิ Master of Science สาขาวิชา Master of Science in Teaching English Language
in University Settings จาก Oxford University ประเทศสหราชอาณาจักร ตั้งแตวันท่ี 3 ตุลาคม 2562 โดย
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ยื่นเรื่องเสนอขอเพ่ิมวุฒิการศึกษาไวในทะเบียนประวัติใหหนวยงานการเจาหนาท่ีของคณะฯ รับเรื่องเม่ือวันท่ี
20 ธันวาคม 2562

คณะโบราณคดีขออนุ มัติ ให เพ่ิมวุฒิการศึกษาไว ในทะเบียนประวัติ ราย นายณภัทร
จิตไพศาลวัฒนา พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี A-1-0906-058
อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,690 บาท สังกัดภาควิชาภาษาตะวันตก คณะโบราณคดี ไดสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโท วุฒิ Master of Science สาขาวิชา Master of Science in Teaching English Language in University
Settings จาก Oxford University ประเทศสหราชอาณาจักร (เนื่องจากอัตราเงินเดือน เดือนละ 31,690 บาท
เกินกวาอัตราการบรรจุคุณวุฒิปริญญาโท) โดยใหมีผลตั้งแตวันท่ี 20 ธันวาคม 2562 ซึ่งเปนวันท่ีงานการเจาหนาท่ี
ของคณะฯ รับเรื่อง (เนื่องจากยื่นเรื่องเกินกวา 60 วัน นับแตท่ีสําเร็จการศึกษา)

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหเพ่ิมวุฒิการศึกษาไวในทะเบียนประวัติ ราย นายณภัทร
จิตไพศาลวัฒนา พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี
A-1-0906-058 อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,690 บาท สังกัดภาควิชาภาษาตะวันตก คณะโบราณคดี ไดสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโท วุฒิ Master of Science สาขาวิชา Master of Science in Teaching English
Language in University Settings จาก Oxford University ประเทศสหราชอาณาจักร เพ่ิมข้ึน โดยใหมีผล
ตั้งแตวันท่ี 20 ธันวาคม 2562 ซึ่งเปนวันท่ีงานการเจาหนาท่ีของคณะฯ รับเรื่อง (เนื่องจากอัตราเงินเดือน
เดือนละ 31,690 บาท เกินกวาอัตราการบรรจุคุณวุฒิปริญญาโท)

ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.2 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขออนุมัติขยายเวลาลาศึกษาตอ ราย
นายทัพพเทพ ภาปราชญ ตําแหนงอาจารย เปนกรณีพิเศษ

สรุปเรื่อง
ตามท่ีมหาวิทยาลัยไดอนุญาตให นายทัพพเทพ ภาปราชญ พนักงานมหาวิทยาลัย

ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี A-2-1900-003 สังกัดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ลาศึกษาใน
ระดับปริญญาเอก สาขาวิชา Film and Broad casting ณ Universiti Sains Malaysia ประเทศมาเลเซีย
ดวยทุนคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีกําหนด 3 ป ตั้งแตวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2560 ถึงวันท่ี
31 มกราคม 2563 นั้น

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจึงประสงคขออนุมัติให นายทัพพเทพ ภาปราชญ
ขยายเวลาศึกษาตอในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเดิม ดวยทุนเดิม มีกําหนด 1 ป ตั้งแตวันท่ี 1 กุมภาพันธ
2563 ถึงวันท่ี 31 มกราคม 2564 เปนกรณีพิเศษ แตเนื่องจากตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวย
หลักเกณฑการใหพนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย พ.ศ. 2560 ขอ 9
กําหนดใหพนักงานมหาวิทยาลัย ท่ีไดรับอนุมัติไปศึกษาดวยทุนใดๆ หากประสงคจะอยูศึกษาตอดวยทุนเดิม
ทุนอ่ืน ๆ หรือทุนสวนตัว หลังจากครบกําหนดท่ีไดรับอนุมัติแลว ใหยื่นคําขอพรอมดวยหลักฐานเก่ียวกับ
ผลการศึกษาท่ีผานมาแลว และคําชี้แจงเหตุผลความจําเปนท่ีจะตองอยูศึกษาตออีก โดยปกติไมนอยกวา
60 วัน กอนครบกําหนดเวลาท่ีไดรับอนุมัติไวเดิม ท้ังนี้ การขอขยายระยะเวลาศึกษา สามารถกระทําไดไมเกิน
ครั้งละ 6 เดือน เวนแตไดรับอนุมัติจาก ก.บ.ม. เปนกรณีพิเศษเฉพาะราย เม่ือผูมีอํานาจตาม ขอ 5 อนุมัติแลว
จึงจะอยูศึกษาตอไดตามระยะเวลาท่ีไดรับอนุมัตินั้น
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมตอินุมัติให นายทัพพเทพ ภาปราชญ ขยายเวลาศึกษาตอในระดับ
ปริญญาเอก สาขาวิชาเดิม ดวยทุนเดิม มีกําหนด 1 ป ตั้งแตวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2563 ถึงวันท่ี 31 มกราคม
2564 เปนกรณีพิเศษ

ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.3 การแตงตั้งผูอํานวยการสถาบันศิลปสถาปตยกรรมไทยเฉลิมพระเกียรติ

สรุปเรื่อง
ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การแบงหนวยงานภายในของสวนงานของ

มหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2561 ลงวันท่ี 21 ธันวาคม 2561 ไดแบงหนวยงานภายในของ
สํานักงานอธิการบดี โดยใหมีสถาบันศิลปสถาปตยกรรมไทยเฉลิมพระเกียรติ เปนหนวยงานภายในระดับกอง
ท่ีมีภาระหนาท่ีเฉพาะหรือตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย นั้น

โดยขอ 6 และขอ 7 (1) ของระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการบริหารงานศูนยหรือ
หนวยงานภายในท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนซึ่งจัดตั้งข้ึนตามภารกิจเฉพาะหรือตามยุทธศาสตรของสํานักงานอธิการบดี
พ.ศ. 2562 กําหนดใหในศูนยมีผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบการบริหารงานและการดําเนินงานของศูนย และ
การแตงตั้งผูอํานวยการ ในกรณีเปนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ใหอธิการบดีโดยมติ ก.บ.ม. แตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงผูอํานวยการ ในการนี้ มหาวิทยาลัยมีความประสงคขอแตงตั้ง ผูชวยศาสตราจารยพีระพัฒน สําราญ
ตําแหน งผู ช วยศาสตราจารย  ตํ าแหน ง เลข ท่ี A-1-0803-030 สั ง กัดภาควิชา ศิลปสถาปตยกรรม
คณะสถาปตยกรรมศาสตร ดํารงตําแหนงผู อํานวยการสถาบันศิลปสถาปตยกรรมไทยเฉลิมพระเกียรติ
ซึ่ง ผูชวยศาสตราจารยพีระพัฒน สําราญ มีคุณสมบัติครบถวนตรงตามขอ 3 ของประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร
เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑวิธีการไดมา และวาระการดํารงตําแหนงของผูอํานวยการและรองผูอํานวยการของ
ศูนยหรือหนวยงานภายในท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนซึ่งจัดตั้งข้ึนตามภารกิจเฉพาะหรือตามยุทธศาสตรของสํานักงาน
อธิการบดี พ.ศ. 2562 กลาวคือ เปนพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สถานภาพประจํา
เปนผูสามารถอุทิศเวลาทํางานใหกับศูนยไดอยางเต็มท่ี และมีความรูและประสบการณดานการบริหารงาน

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหแตงตั้ง ผูชวยศาสตราจารยพีระพัฒน สําราญ ตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารย ตําแหนงเลขท่ี A-1-0803-030 สังกัดภาควิชาศิลปสถาปตยกรรม คณะสถาปตยกรรมศาสตร
ดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถาบันศิลปสถาปตยกรรมไทยเฉลิมพระเกียรติ
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ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.4 วิทยาลัยนานาชาติขออนุมัติจายคาประสบการณโดยไมรวมเขาในฐาน
เงินเดือนแกพนักงานมหาวิทยาลัย ราย นางสาวญาณิศา ทองฉาย

สรุปเรื่อง
ตามท่ีมหาวิทยาลัยไดมีคําสั่งบรรจุแตงตั้ง นางสาวญาณิศา ทองฉาย เปนพนักงานมหาวิทยาลัย

ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี S-2-2001-003 อัตราเงินเดือน เดือนละ 22,750 บาท
สังกัดงานบริหารท่ัวไป สํานักงานคณบดี วิทยาลัยนานาชาติ ตั้งแตวันท่ี 2 กันยายน 2562 นั้น

วิทยาลัยนานาชาติเห็นวา นางสาวญาณิศา ทองฉาย เปนผูมีประสบการณการทํางานซึ่งเปน
ประโยชนและตรงกับความตองการของวิทยาลัยนานาชาติ โดยเปนผูมีประสบการณดานอนุรักษศิลปกรรม
และเคยปฏิบัติงานท่ีโรงเรียนราชินี ดานจัดซอมบํารุงเพ่ือการอนุรักษภาพพระบรมสาทิสลักษณและ
พระสาทิสลักษณพระราชวงศในราชจักรีวงศ ซึ่งเปนภาพท่ีมีคุณคาทางประวัติศาสตรของโรงเรียนราชินี ตั้งแต
วันท่ี 1 กุมภาพันธ 2560 ถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2562 รวมเปนเวลา 2 ป 3 เดือน (ประสบการณภายหลัง
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท รวมเปนระยะเวลา 1 ป 9 เดือน 21 วัน)

วิทยาลัยนานาชาติพิจารณาแลวเห็นสมควรใหไดรับคาประสบการณโดยไมรวมเขาใน
ฐานเงินเดือน เดือนละ 3,000 บาท ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี 2 กันยายน 2562 ซึ่งเปนวันท่ีรายงานตัวเขาปฏิบัติงาน

โดยท่ีประชุม ก.บ.พ. มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 5/2548 เม่ือวันท่ี 8 มีนาคม 2548
ครั้งท่ี 9/2551 เม่ือวันท่ี 20 พฤษภาคม 2551 ครั้งท่ี 10/2551 เม่ือวันท่ี 3 มิถุนายน 2551 ครั้งท่ี 15/2558
เม่ือวันท่ี 4 สิงหาคม 2558 และครั้งท่ี 2/2560 เม่ือวันท่ี 24 มกราคม 2560 มีมติอนุมัติหลักเกณฑการบรรจุ
พนักงานมหาวิทยาลัยผูมีประสบการณการทํางาน  โดยใหคณะ/หนวยงานหรือเทียบเทา เปนผูพิจารณา
ใหความเห็ นชอบในการ กําหนดเ งินค าประสบการณ ส วนจํ านวนเ งิน ท่ี ใช ในการจ าย เป น เ งิ น
คาประสบการณใหใชจากเงินรายไดและหรือเงินโครงการพิเศษของคณะ/หนวยงานหรือเทียบเทา ท้ังนี้
ท่ีประชุมวางแนวปฏิบัติวาหากคณะวิชา/หนวยงานประสงคใหจายคาประสบการณ ใหดําเนินการเสนอ
ขออนุมัติตอ ก.บ.พ. อยางชาไมเกิน 30 วัน หลังจากวันท่ี ก.บ.พ. มีมติอนุมัติใหพนักงานมหาวิทยาลัยผูนั้นผาน
การประเมินทดลองปฏิบัติงานแลวและนําเสนอท่ีประชุม ก.บ.พ. พิจารณา อนึ่ง ใหคณะวิชา/หนวยงาน
ท่ีประสงคเสนอขออนุมัติจายคาประสบการณจัดสงประกาศของคณะวิชา/หนวยงาน เก่ียวกับหลักเกณฑ
การจายคาประสบการณใหมหาวิทยาลัยเพ่ือใชประกอบการพิจารณาตอไปดวย

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหจายคาประสบการณแกพนักงานมหาวิทยาลัย
ราย นางสาวญาณิศา ทองฉาย โดยไมรวมเขาในฐานเงินเดือน เดือนละ 3,000 บาท ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี
2 กันยายน 2562 ซึ่งเปนวันท่ีรายงานตัวเขาปฏิบัติงาน

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

เกี่ยวของกับการเรียนการสอนในสวนของคณะดุริยางคศาสตร

สรุปเรื่อง
ดวยคณะดุริยางคศาสตรประสงคกําหนดอัตราคาตอบแทนท่ีเก่ียวของกับการเรียนการสอนใน

สวนของคณะดุริยางคศาสตร โดยอาศัยอํานาจตามความในขอ 23 ของระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวย
หลักเกณฑ อัตราจาย เงื่อนไขและวิธีการในการเบิกจายเงินรายไดของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2562

ในการนี้ คณะดุริยางคศาสตรจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร
เรื่อง กําหนดอัตราคาตอบแทนท่ีเก่ียวของกับการเรียนการสอนในสวนของคณะดุริยางคศาสตร โดยใหใชบังคับ
ตั้งแตภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2562 เปนตนไป ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะดุริยางคศาสตร ครั้งท่ี 12/2562 เม่ือวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2562 และผานการพิจารณาจากกอง
กฎหมายแลว

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง
กําหนดอัตราคาตอบแทนท่ีเก่ียวของกับการเรียนการสอนในสวนของคณะดุริยางคศาสตร แลวใหนําเสนอ
อธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.3.2 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดอัตราคาตอบแทน
อาจารย ผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย และเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน
ท่ีเกี่ยวของกับการเรียนการสอนในสวนของคณะมัณฑนศิลป

สรุปเรื่อง
ดวยคณะมัณฑนศิลปประสงคขอปรับปรุงอัตราคาตอบแทนอาจารย ผูทรงคุณวุฒิจาก

ภายนอกมหาวิทยาลัย และเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของกับการเรียนการสอนในสวนของคณะมัณฑนศิลป
โดยอาศัยอํานาจตามความในขอ 23 ของระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑ อัตราจาย เงื่อนไข
และวิธีการในการเบิกจายเงินรายไดของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2562

ในการนี้ คณะมัณฑนศิลปจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร
เรื่อง กําหนดอัตราคาตอบแทนอาจารย ผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย และเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานท่ี
เก่ียวของกับการเรียนการสอนในสวนของคณะมัณฑนศิลป โดยใหใชบังคับตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2562
เปนตนไป ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะมัณฑนศิลป ครั้งท่ี 11/2562 เม่ือวันท่ี
28 พฤศจิกายน 2562 และผานการพิจารณาจากกองกฎหมายแลว

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา
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มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง
กําหนดอัตราคาตอบแทนอาจารย ผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย และเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานท่ี
เก่ียวของกับการเรียนการสอนในสวนของคณะมัณฑนศิลป แลวใหนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.3.3 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑการใหใชและอัตรา
คาบริการในการใชหองบรรยาย และหองประชุมของสํานักงานอธิการบดี
ในสวนของวิทยาเขตเพชรบุรี พ.ศ. ....

สรุปเรื่อง
ดวยกองงานวิทยาเขตเพชรบุรีประสงคกําหนดหลักเกณฑการใหใชหองบรรยายและหอง

ประชุมของสํานักงานอธิการบดีในสวนของวิทยาเขตเพชรบุรี เพ่ือเปนการใหบริการทางวิชาการแกหนวยงาน
ภายนอกและเพ่ือประโยชนในการบริหารจัดการอาคารและสถานท่ีในการใชประโยชนรวมกันของสํานักงาน
อธิการบดีและสวนงานตางๆ โดยอาศัยอํานาจตามความในขอ 4 ขอ 5 ขอ 6 และขอ 7 ของประกาศ
มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑการใหใชและอัตราคาบริการในการใชหองบรรยาย หองปฏิบัติการ และ
หองประชุม มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2562

ในการนี้ กองงานวิทยาเขตเพชรบุรีจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัย
ศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑการใหใชและอัตราคาบริการในการใชหองบรรยาย และหองประชุมของสํานักงาน
อธิการบดีในสวนของวิทยาเขตเพชรบุรี พ.ศ. ....

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง
หลักเกณฑการใหใชและอัตราคาบริการในการใชหองบรรยาย และหองประชุมของสํานักงานอธิการบดีในสวน
ของวิทยาเขตเพชรบุรี พ.ศ. .... แลวใหนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.4 โครงสรางสวนงานและหนวยงานภายใน
ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 4.5 การบริหารการเงินและทรัพยสิน
ระเบียบวาระท่ี 4.5.1 คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ และวิทยาลัยนานาชาติขอ

ยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษาใหแกนักศึกษาพิเศษ

สรุปเรื่อง
ดวยมีคณะวิชาประสงคขอยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษาและคาธรรมเนียมอ่ืนๆ ใหแก

นักศึกษาพิเศษ ดังนี้
1. คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพขอยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษาและ

คาธรรมเนียมอ่ืนๆ ในหมวด 3 และหมวด 4 สําหรับนักศึกษาพิเศษ ระดับปริญญาบัณฑิต โครงการแลกเปลี่ยน
Tama Art University จํานวน 1 ราย ภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2562 ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
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1) คาบํารุงมหาวิทยาลัย จํานวน 4,000 บาท
2) คาข้ึนทะเบียนนักศึกษา จํานวน 1,000 บาท
3) คาเบี้ยประกันของเสียหายมหาวิทยาลัย จํานวน 1,500 บาท
4) คาเบี้ยประกันอุบัติเหตุ จํานวน 350 บาท
5) คาลงทะเบียนเรียนรายวิชา 211 122 จิตรกรรม 2 จํานวน 10,800 บาท
รวมเปนเงินตอหัวนักศึกษา จํานวน 17,650 บาท

2. วิทยาลัยนานาชาติขอยกเวนคาธรรมเนียมพิเศษอ่ืนๆ ในหมวด 3 คารักษาสถานภาพ
นักศึกษาท่ีลาพักการศึกษา สําหรับนักศึกษาพิเศษ โครงการแลกเปลี่ยนมารโคโปโล ระดับปริญญาบัณฑิต
จํานวน 1 ราย ภาคการศึกษาตน และภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2562 ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

1) คารักษาสถานภาพนักศึกษา ภาคการศึกษาตน จํานวน 1,000 บาท
2) คารักษาสถานภาพนักศึกษา ภาคการศึกษาปลาย จํานวน 1,000 บาท
รวมเปนเงินตอหัวนักศึกษา จํานวน 2,000 บาท

3. วิทยาลัยนานาชาติขอยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษาและคาธรรมเนียมพิเศษอ่ืนๆ ในหมวด
3 และหมวด 4 สําหรับนักศึกษาพิเศษ ระดับปริญญาบัณฑิต โครงการแลกเปลี่ยนมารโคโปโล จํานวน 6 ราย
ภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2562 ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

1) คาบํารุงมหาวิทยาลัย จํานวน 4,000 บาท
2) คาข้ึนทะเบียนนักศึกษา จํานวน 1,000 บาท
3) คาเบี้ยประกันของเสียหายมหาวิทยาลัย จํานวน 1,500 บาท
4) คาเบี้ยประกันอุบัติเหตุ จํานวน 350 บาท
5) คาลงทะเบียนเรียนเหมาจาย จํานวน 90,000 บาท
รวมเปนเงินตอหัวนักศึกษา จํานวน 96,850 บาท

ในการนี้ กองบริหารงานวิชาการจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณายกเวนคาธรรมเนียมการศึกษาและ
คาธรรมเนียมอ่ืนๆ จํานวน 8 ราย ตามท่ีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ และวิทยาลัยนานาชาติ
เสนอ ตามความในหมวด 3 และหมวด 4 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา
ระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2558 โดยไมยกเวนคาเบี้ยประกันอุบัติเหตุ สําหรับนักศึกษาพิเศษตามขอ 1 และขอ 3
จํานวน 7 ราย เนื่องจากจะเปนประโยชนแกนักศึกษาเองหากไดรับอุบัติเหตุในขณะศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษาท้ังหมด
และคาธรรมเนียมอ่ืนๆ ใหแกนักศึกษาพิเศษ จํานวนท้ังสิ้น 8 ราย ตามท่ีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและ
ภาพพิมพ และวิทยาลัยนานาชาติเสนอ ตามความในหมวด 3 และหมวด 4 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร
วาดวยอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2558 โดยไมยกเวนคาเบี้ยประกันอุบัติเหตุ
สําหรับนักศึกษาพิเศษตามขอ 1 และขอ 3 จํานวน 7 ราย เนื่องจากจะเปนประโยชนแกนักศึกษาเองหากไดรับ
อุบัติเหตุในขณะศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร
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ระเบียบวาระท่ี 4.5.2 การขอยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษาและคาธรรมเนียมการพัฒนา
ภาษาอังกฤษใหแกนักศึกษาทุนพระราชทานฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  โครงการ
พระราชทานความชวยเหลือแก ราชอาณาจักรกัมพูชา ในสวนของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 2563

สรุปเรื่อง
ตามท่ีคณะกรรมการโครงการพระราชทานความชวยเหลือแกราชอาณาจักรกัมพูชา ไดให

หนวยงานและสถาบันการศึกษาพิจารณาถวายทุนพระราชทานภายใตโครงการพระราชทานความชวยเหลือ
แกราชอาณาจักรกัมพูชา ประจําปการศึกษา 2563 ตามพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งมหาวิทยาลัยศิลปากรประสงคถวายทุนพระราชทาน ท้ังสิ้น
จํานวน 9 ทุน นั้น

โดยงานวิเทศสัมพันธไดรายงานความเปนมา ดังนี้
ทุนพระราชทานภายใตโครงการพระราชทานความชวยเหลือแกราชอาณาจักรกัมพูชา

ประจําปการศึกษา 2563 เปนหนึ่งในโครงการของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ท่ีไดพระราชทานความชวยเหลือแกราชอาณาจักรกัมพูชา ดานการศึกษา
ตามความตองการของกระทรวงศึกษาธิการ เยาวชนและกีฬา ราชอาณาจักรกัมพูชา เพ่ือเปนกําลังสําคัญในการ
พัฒนาบุคลากรและเยาวชนของราชอาณาจักรกัมพูชา โดยมีกรอบระยะเวลาการดําเนินงาน ดังนี้

1. เดือนกันยายน 2562 คณะกรรมการโครงการพระราชทานความชวยเหลือแก
ราชอาณาจักรกัมพูชาเวียนแจงใหหนวยงานและสถาบันการศึกษาพิจารณาถวายทุน ท่ีเปนไปตามความ
ตองการของกระทรวงศึกษาธิการ เยาวชนและกีฬา ราชอาณาจักรกัมพูชา ซึ่งในปการศึกษา 2563 มีความ
ตองการใหบุคลากรและเยาวชนชาวกัมพูชาไดเขามาศึกษาตอในประเทศไทย จํานวน 4 โครงการ ไดแก

1) โครงการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากรของสถาบันเทคโนโลยีกําปงเฌอเตียล
และสถาบันเทคโนโลยีกําปงสปอ

2) โครงการพัฒนาบุคลากรสนับสนุนแผนพัฒนาบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ
เยาวชน และกีฬา ราชอาณาจักรกัมพูชา

3) โครงการพัฒนานักเรียนดอยโอกาส
4) โครงการพัฒนานักเรียนวิชาชีพในประเทศไทยของสถาบันเทคโนโลยี กําปง

เฌอเตียล และสถาบันเทคโนโลยีกําปงสปอ
มหาวิทยาลัยศิลปากรแจงความประสงคถวายทุนพระราชทาน ประจําปการศึกษา 2563

จํานวน 2 โครงการ ไดแก โครงการพัฒนาบุคลากรสนับสนุนแผนพัฒนาบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ
เยาวชน และกีฬา ราชอาณาจักรกัมพูชา ในระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 7 ทุน และโครงการพัฒนานักเรียน
วิชาชีพในประเทศไทยของสถาบันเทคโนโลยีกําปงเฌอเตียล และสถาบันเทคโนโลยีกําปงสปอ ในระดับปริญญา
บัณฑิต จํานวน 2 ทุน จาก 2 คณะวิชา ดังนี้

- คณะศึกษาศาสตร ระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 2 ทุน
- คณะวิทยาศาสตร ระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 5 ทุน

ระดับปริญญาบัณฑิต จํานวน 2 ทุน
2. เดือนธันวาคม 2562 งานวิเทศสัมพันธ พรอมดวยผูแทนคณะวิชา เดินทางไปสอบคัดเลือก

นักศึกษาทุนพระราชทาน ท้ังการสอบขอเขียนและสอบสัมภาษณ ระหวางวันท่ี 5-10 ธันวาคม 2562
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ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา ซึ่งคณะกรรมการโครงการพระราชทานความชวยเหลือแก
ราชอาณาจักรกัมพูชา ประกาศรายชื่อนักศึกษาท่ีสอบผานการคัดเลือกไดรับทุนพระราชทาน ในสวนของ
มหาวิทยาลัยศิลปากรมีนักศึกษาท่ีสอบผานการคัดเลือก จํานวน 6 ราย และสํารอง จํานวน 3 ราย

ในการนี้ งานวิเทศสัมพันธประสงคขอยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษา คาธรรมเนียมการพัฒนา
ภาษาอังกฤษ คาธรรมเนียมอ่ืนๆ และสนับสนุนท่ีพัก (หอพักในมหาวิทยาลัยศิลปากรหรือท่ีพักท่ีเหมาะสม)
ใหแกนักศึกษาทุนพระราชทานฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี โครงการพระราชทานความชวยเหลือแกราชอาณาจักรกัมพูชา ในสวนของมหาวิทยาลัยศิลปากร
ประจําปการศึกษา 2563 โดยนักศึกษาเขาศึกษาในปการศึกษา 2563 จํานวน 6 ราย ดังนี้

ระดับปริญญาโท
คณะศึกษาศาสตร จํานวน 2 ราย
1. Mr.Kim Pheng - Curriculum and Textbook Development (Master of Education

Program in Curriculum and Instruction)
2. Mr.Chan Soksieng - Curriculum Development (Master of Education Program in

Curriculum and Instruction)
สํารอง จํานวน 3 ราย
1. Mr.May Sophann - 1st Priority Reserved Candidate for Curriculum and

Textbook Development
2. Mr.Sang Chhayden - 2nd Priority Reserved Candidate for Curriculum and

Textbook Development
3. Mr.Phy Phanit - 1st Priority Reserved Candidate for Curriculum Development
คณะวิทยาศาสตร จํานวน 2 ราย
1. Mr.Nou Channarith - Mathmatics (Master of Science Program in Mathematics)
2. Mr.Cheang Vannak - Mathmatics (Master of Science Program in Mathematics)
ระดับปริญญาตรี
คณะวิทยาศาสตร จํานวน 2 ราย
1. Ms.Korn Dame - Animal Science (Bachelor of Science Program in Biology)
2. Ms.Sor Dyna - Computer Science (Bachelor of Science Program in Computer

Science)
โดยมีรายละเอียดการยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษาและคาธรรมเนียมอ่ืนๆ ดังนี้
1. ระดับบัณฑิตศึกษา

ยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษาท้ังหมด และคาธรรมเนียมอ่ืนๆ ตามความในขอบังคับ
ระเบียบ และประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยไมยกเวนคาเบี้ยประกันอุบัติเหตุในอัตราท่ีมหาวิทยาลัย
กําหนด เนื่องจากจะเปนประโยชนแกนักศึกษาเอง หากไดรับอุบัติเหตุขณะศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ดังนี้

- ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยคาธรรมเนียมในการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 ฉบับลงวันท่ี 27 สงิหาคม พ.ศ. 2561

- ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
และระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ พ.ศ. 2562 ฉบับลงวันท่ี 28 มกราคม พ.ศ. 2562
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- ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมอ่ืนของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา และระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ พ.ศ. 2562 ฉบับลงวันท่ี 22 เมษายน พ.ศ.
2562

2. ระดับปริญญาบัณฑิต
ยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษาท้ังหมด คาธรรมเนียมการพัฒนาภาษาอังกฤษ และ

คาธรรมเนียมอ่ืนๆ ตามความในขอบังคับและประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยไมยกเวนคาเบี้ยประกัน
อุบัติเหตุในอัตราท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด เนื่องจากจะเปนประโยชนแกนักศึกษาเอง หากไดรับอุบัติเหตุขณะ
ศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ดังนี้

- ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยคาธรรมเนียมการพัฒนาการศึกษาระดับปริญญา
บัณฑิต พ.ศ. 2558 ฉบับลงวันท่ี 23 มกราคม พ.ศ. 2558

- ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง อัตราคาธรรมเนียมการพัฒนาภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ฉบับลงวันท่ี 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว มีมติ ใหความเห็นชอบการยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษา
คาธรรมเนียมการพัฒนาภาษาอังกฤษ คาธรรมเนียมอ่ืนๆ และสนับสนุนท่ีพัก (หอพักในมหาวิทยาลัยศิลปากร
หรือท่ีพักท่ีเหมาะสม) ใหแกนักศึกษาทุนพระราชทานฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการพระราชทานความชวยเหลือแกราชอาณาจักรกัมพูชา ในสวนของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 2563 จํานวน 6 ราย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ระดับบัณฑิตศึกษา
ยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษาท้ังหมด และคาธรรมเนียมอ่ืนๆ ตามความในขอบังคับ

ระเบียบ และประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยไมยกเวนคาเบี้ยประกันอุบัติเหตุในอัตราท่ีมหาวิทยาลัย
กําหนด เนื่องจากจะเปนประโยชนแกนักศึกษาเอง หากไดรับอุบัติเหตุขณะศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ดังนี้

- ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยคาธรรมเนียมในการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 ฉบับลงวันท่ี 27 สิงหาคม พ.ศ. 2561

- ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
และระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ พ.ศ. 2562 ฉบับลงวันท่ี 28 มกราคม พ.ศ. 2562

- ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมอ่ืนของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา และระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ พ.ศ. 2562 ฉบับลงวันท่ี 22 เมษายน พ.ศ.
2562

2. ระดับปริญญาบัณฑิต
ยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษาท้ังหมด คาธรรมเนียมการพัฒนาภาษาอังกฤษ และ

คาธรรมเนียมอ่ืนๆ ตามความในขอบังคับและประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยไมยกเวนคาเบี้ยประกัน
อุบัติเหตุในอัตราท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด เนื่องจากจะเปนประโยชนแกนักศึกษาเอง หากไดรับอุบัติเหตุขณะ
ศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ดังนี้

- ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยคาธรรมเนียมการพัฒนาการศึกษาระดับปริญญา
บัณฑิต พ.ศ. 2558 ฉบับลงวันท่ี 23 มกราคม พ.ศ. 2558
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- ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง อัตราคาธรรมเนียมการพัฒนาภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ฉบับลงวันท่ี 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ท้ังนี้ ประธานไดขอใหคณะวิชาสนับสนุนทุนการศึกษาใหแกนักศึกษาอินโดนีเซียเนื่องใน
โอกาสฉลองครบรอบ 70 ป ความสัมพันธทางการทูตไทย-อินโดนีเซีย ในป 2563 ตามท่ีท่ีประชุมอธิการบดีแหง
ประเทศไทย (ทปอ.) ขอความอนุเคราะห โดยแจงมายังมหาวิทยาลัยเพ่ือรวบรวมแลวจะไดแจงไปยัง ทปอ.
ตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.5.3 คณะอักษรศาสตรขอยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษาใหแกนักศึกษาพิเศษ

สรุปเรื่อง
ดวยคณะอักษรศาสตรประสงคขอยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษาและคาธรรมเนียมพิเศษอ่ืนๆ

ใหแกนักศึกษาพิเศษโครงการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมไทยสําหรับนักศึกษาฮันกุกภาษาและกิจการ
ตางประเทศ ระดับปริญญาบัณฑิต (โครงการระยะสั้น) จํานวน 20 ราย โดยนักศึกษาเขาศึกษาระหวาง
วันท่ี 5 ธันวาคม 2562 - 31 มกราคม 2563 ภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2562 ซึ่งมีรายละเอียด
คาธรรมเนียมการศึกษาและคาธรรมเนียมพิเศษอ่ืนๆ ดังนี้

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

วัฒนธรรมไทยสําหรับชาวตางประเทศ
รวมเปนเงินตอหัวนักศึกษา จํานวน 8,950 บาท
ในการนี้ กองบริหารงานวิชาการจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาการยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษา

ท้ังหมด และคาธรรมเนียมอ่ืนๆ ใหแกนักศึกษาพิเศษ จํานวน 20 ราย ตามท่ีคณะอักษรศาสตรเสนอ ตามความ
ในหมวด 3 และหมวด 4 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญา
บัณฑิต พ.ศ. 2558 โดยไมยกเวนคาเบี้ยประกันอุบัติเหตุ เนื่องจากจะเปนประโยชนแกนักศึกษาเองหากไดรับ
อุบัติเหตุในขณะศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษาท้ังหมด
และคาธรรมเนียมอ่ืนๆ ใหแกนักศึกษาพิเศษ จํานวนท้ังสิ้น 20 ราย ตามท่ีคณะอักษรศาสตรเสนอ ตามความใน
หมวด 3 และหมวด 4 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญา
บัณฑิต พ.ศ. 2558 โดยไมยกเวนคาเบี้ยประกันอุบัติเหตุ เนื่องจากจะเปนประโยชนแกนักศึกษาเองหากไดรับ
อุบัติเหตุในขณะศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร
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ระเบียบวาระท่ี 4.5.4 คณะสถาปตยกรรมศาสตร และคณะเภสัชศาสตรขอยกเวนคาธรรมเนียม
การศึกษาในสวนของคาธรรมเนียมในการดําเนินการทางตางประเทศใหแก
นักศึกษาพิเศษ

สรุปเรื่อง
ดวยมีคณะวิชาประสงคขอยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษาในสวนของคาธรรมเนียมในการ

ดําเนินการทางตางประเทศ จํานวนเงิน 10,000 บาท ใหแกนักศึกษาพิเศษ ดังนี้
1. คณะสถาปตยกรรมศาสตรขอยกเวนคาธรรมเนียมใหแกนักศึกษาโครงการความรวมมือ

ทางวิชาการ (MOU) กับ 2 สถาบัน คือ
1.1 Duy Tan University, Vietnam ภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2562 จํานวน  3 ราย
1.2 มหาวิทยาลัยสุพานุวง สปป.ลาว ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2562 จํานวน 1 ราย

2. คณะเภสัชศาสตรขอยกเวนคาธรรมเนียมใหแกนักศึกษาตางชาติท่ีไดรับทุนการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ตั้งแตปการศึกษา 2562-2564 จํานวน 5 ราย

ในการนี้ กองบริหารงานวิชาการจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาการยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษา
ในสวนของคาธรรมเนียมในการดําเนินการทางตางประเทศ จํานวน 9 ราย ตามความในขอ 7 ของขอบังคับ
มหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 ตามท่ีคณะ
สถาปตยกรรมศาสตรและคณะเภสัชศาสตรเสนอ

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว มีมตใิหความเห็นชอบการยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษาในสวนของ
คาธรรมเนียมในการดําเนินการทางตางประเทศใหแกนักศึกษาพิเศษ จํานวน 9 ราย ตามความในขอ 7
ของขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 ตามท่ี
คณะสถาปตยกรรมศาสตรและคณะเภสัชศาสตรเสนอ

ระเบียบวาระท่ี 4.6 เรื่องอ่ืนๆ ตามท่ีอธิการบดีปรึกษา
ระเบียบวาระท่ี 4.6.1 การดําเนินการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงผูจัดการศูนยสันสกฤตศึกษา

และคุณสมบัติ หลักเกณฑวิธีการไดมา และวาระการดํารงตําแหนงของ
ผูจัดการศูนยสันสกฤตศึกษา

สรุปเรื่อง
ตามท่ีศูนยสันสกฤตศึกษาเปนหนวยงานท่ีสภามหาวิทยาลัยศิลปากรไดอนุมัติใหจัดตั้งข้ึนเปน

หนวยงานตามภารกิจเฉพาะหรือตามยุทธศาสตรของคณะโบราณคดี ตามขอ 39 (2) ของระเบียบมหาวิทยาลัย
ศิลปากรวาดวยการบริหารงานศูนยหรือหนวยงานภายในท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนซึ่งจัดตั้งข้ึนตามภารกิจเฉพาะหรือ
ตามยุทธศาสตรของคณะ พ.ศ. 2562 ประกอบกับขอ 8 (3.1) ของประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง
การแบงหนวยงานภายในของสวนงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 และแกไขเพ่ิมเติมโดยประกาศ
มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การแบงหนวยงานภายในของสวนงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับท่ี 7) พ.ศ.
2562 นั้น
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เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการบริหารงานศูนยหรือหนวยงาน
ภายในท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนซึ่งจัดตั้งข้ึนตามภารกิจเฉพาะหรือตามยุทธศาสตรของคณะ พ.ศ. 2562 ขอ 6
ซึ่งกําหนดวา “ในศูนย มีผูจัดการเปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบการบริหารงานและการดําเนินงานของศูนย
และอาจมีรองผูจัดการคนหนึ่งหรือหลายคนก็ได เพ่ือทําหนาท่ีและรับผิดชอบตามท่ีผูจัดการมอบหมาย

คุณสมบัติ หลักเกณฑวิธีการไดมา และวาระการดํารงตําแหนงของผูจัดการและรองผูจัดการ
รวมท้ังการกําหนดจํานวนรองผูจัดการ การกําหนดอัตราเงินเดือน ใหผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
อํานวยการและ ก.บ.ม. และจัดทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัย

การกําหนดเงินเดือน เงินประจําตําแหนง คาตอบแทน และสิทธิประโยชนอ่ืนๆ ของผูจัดการ
และรองผูจัดการ ใหคณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอํานวยการเสนออธิการบดีและจัดทําเปนคําสั่ง
ของมหาวทิยาลัย”

ในการนี้ คณะโบราณคดจีึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาใหดําเนินการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนง
ผูจัดการศูนยสันสกฤตศึกษา พรอมท้ังพิจารณาคุณสมบัติ หลักเกณฑวิธีการไดมา และวาระการดํารงตําแหนง
ของผูจัดการศูนยสันสกฤตศึกษา ซึ่งไดผานความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการอํานวยการศูนยสันสกฤต
ศึกษา ครั้งท่ี 1/2562 เม่ือวันท่ี 26 ธันวาคม 2562

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว มีมตใิหความเห็นชอบตามท่ีคณะโบราณคดีเสนอ ดังนี้
1. การดําเนินการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงผูจัดการศูนยสันสกฤตศึกษา
2. คุณสมบัติ หลักเกณฑวิธีการไดมา และวาระการดํารงตําแหนงของผูจัดการศูนยสันสกฤต

ศึกษา
แลวใหจัดทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัยเพ่ือสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงผูจัดการศูนย

สันสกฤตศึกษาตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.6.2 การกําหนดวันจัดทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2560 (ช้ันปท่ี 3) รอบกอนสําเร็จการศึกษา

สรุปเรื่อง
ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ระบบกลไกเพ่ือสงเสริมการเรียนรูและทักษะ

ภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับลงวันท่ี 29 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ท่ีมหาวิทยาลัยได
กําหนดนโยบายการพัฒนาทักษะและความสามารถการใชภาษาอังกฤษของนักศึกษาใหเปนบัณฑิตท่ีมีความ
พรอมท้ังวิชาการ วิชาชีพ และทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน The Common European
Framework of Reference for Languages (CEFR) ผานเกณฑระดับ B2 นั้น

ในการนี้ เพ่ือใหการดําเนินการจัดทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2560 (ชั้นปท่ี 3) เปนไปดวยความเรียบรอยและสอดคลองกับขอ 1 ของ
ประกาศดังกลาว ศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษาท่ัวไปและพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษจึงเสนอท่ีประชุม
พิจารณาการกําหนดวันจัดทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําป
การศึกษา 2560 (ชั้นปท่ี 3) รอบกอนสําเร็จการศึกษา ดวยโปรแกรมการเรียนรูภาษาอังกฤษออนไลน Speexx
ในเดือนมีนาคม - เมษายน 2563
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการกําหนดวันจัดทดสอบวัดสมิทธิภาพทาง
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2560 (ชั้นปท่ี 3) รอบกอนสําเร็จการศึกษา
ดวยโปรแกรมการเรียนรูภาษาอังกฤษออนไลน Speexx ในเดือนมีนาคม - เมษายน 2563 ตามท่ีศูนยบริหาร
จัดการวิชาศึกษาท่ัวไปและพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษเสนอ

ท้ังนี้ ขอความรวมมือคณะวิชาในการสนับสนุนสถานท่ีและเจาหนาท่ีสําหรับการจัดทดสอบ
ดังกลาว ตามวันท่ีศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษาท่ัวไปและพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษกําหนด

ระเบียบวาระท่ี 4.6.3 การถวายผาพระกฐินพระราชทาน ประจําป พ.ศ. 2563

สรุปเรื่อง
ตามแผนการปฏิบัติงานพิธีถวายผาพระกฐินพระราชทานกําหนดใหท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริหารมหาวิทยาลัยศิลปากรพิจารณากําหนดวัดท่ีมหาวิทยาลัยจะนําผาพระกฐินพระราชทานไปถวายทุกป
โดยนโยบายผูบริหารกําหนดใหนําผาพระกฐินพระราชทานไปถวายวัดท่ีอยูใกลและไกลจากกรุงเทพมหานคร
หมุนเวียนกันไปในแตละป นั้น

ในการนี้ กองกลางไดเสนอรายชื่อและรายละเอียดพระอารามหลวงใน 2 จังหวัด ซึ่งมี
ระยะทางใกลกับกรุงเทพมหานคร ไดแก จังหวัดกรุงเทพมหานคร และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวมจํานวน
ท้ังสิ้น 4 วัด เพ่ือใหมหาวิทยาลัยกําหนดวัดท่ีจะถวายผาพระกฐินพระราชทาน ประจําป พ.ศ. 2563 โดยได
แนบบัญชีรายชื่อพระอารามหลวงท่ีมหาวิทยาลัยศิลปากรไดนําผาพระกฐินพระราชทานไปถวายตั้งแตป
พ.ศ. 2513-2562 พรอมรายงานผลโครงการถวายผาพระกฐินพระราชทาน ประจําป พ.ศ. 2562

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหมหาวิทยาลัยนําผาพระกฐินพระราชทาน ประจําป
พ.ศ. 2563 ไปถวาย ณ วัดบรมวงศอิศรวราราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แลวใหกองกลางประสานงานกับ
กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.6.4 การแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการจัดงานวันศิลป พีระศรี ประจําป พ.ศ. 2563

สรุปเรื่อง
ตามท่ีมหาวิทยาลัยศิลปากรไดกําหนดใหมีการจัดงานวันศิลป พีระศรี ในวันท่ี 15 กันยายน

เปนประจําทุกป โดยตั้งแตป พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยไดกําหนดจัดงาน ณ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร
และวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เนื่องจากมหาวิทยาลัยอยูระหวางการปรับปรุงพ้ืนท่ีวังทาพระ นั้น

เพ่ือใหการจัดงานวันศิลป พีระศรี ประจําป พ.ศ. 2563 ซึ่งตรงกับวันจันทรท่ี 15 กันยายน
2563 ดําเนินไปดวยความเรียบรอย กองกลางจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการจัด
งานวันศิลป พีระศรี ประจําป พ.ศ. 2563
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) คําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง แตงตั้ง
คณะกรรมการอํานวยการจัดงานวันศิลป พีระศรี ประจําป พ.ศ. 2563 แลวใหนําเสนออธิการบดีลงนามในคําสั่ง
แตงตั้งตอไป

ท้ังนี้ การจัดกิจกรรมหลักในงานวันศิลป พีระศรี ป พ.ศ. 2563 สามารถพิจารณาจัด
ณ วังทาพระ ไดตามความเหมาะสม สําหรับการจัดแสดงปาฐกถาศิลป พีระศรี อาจพิจารณาจัด ณ วิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร เชนปท่ีผานมา

ระเบียบวาระท่ี 4.6.5 (ราง) บันทึกความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากร ประเทศไทย
กับ Jingdezhen Ceramic Institute สาธารณรัฐประชาชนจีน

สรุปเรื่อง
ดวยคณะมัณฑนศิลปประสงคจัดทําขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับ Jingdezhen

Ceramic Institute สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือจัดกิจกรรมทางวิชาการ รวมท้ังสนับสนุน
การแลกเปลี่ยนอาจารย นักศึกษา และโครงการวิจัย ขอตกลงดังกลาวเปนขอตกลงระดับมหาวิทยาลัย ระดับ
ของผูลงนามของท้ังสองฝาย คือ อธิการบดี ขอตกลงมีระยะเวลา 5 ป นับแตวันลงนาม ซึ่งไดผานความเห็นชอบ
จากท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะมัณฑนศิลป ครั้งท่ี 11/2562 เม่ือวันท่ี 28 พฤศจิกายน 2562 โดย
คณะมัณฑนศิลปไดเสนอเอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณา ดังนี้

1. แบบเสนอการทําขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับสถาบันตางประเทศ
2. (ราง) MOU ฉบับภาษาอังกฤษ และฉบับแปลเปนภาษาไทย โดยมีผูรับรองการแปล
3. ประวัติของ Jingdezhen Ceramic Institute 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

มติ ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) บันทึกความรวมมือทางวิชาการ
ระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากร ประเทศไทย กับ Jingdezhen Ceramic Institute สาธารณรัฐประชาชนจีน
แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป
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ระเบียบวาระท่ี 4.6.6 (ราง) บันทึกขอตกลงความรวมมือ (ราง) บันทึกขอตกลงเรื่องการถายโอน
หนวยกิต และ (ราง) บันทึกขอตกลงสําหรับการสรรหานักศึกษาแลกเปลี่ยน
ระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากร ประเทศไทย กับ Namseoul University
สาธารณรัฐเกาหลี

สรุปเรื่อง
ดวยคณะมัณฑนศิลปประสงคขอตออายุขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับ Namseoul

University สาธารณรัฐเกาหลี โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมความกาวหนาทางดานการศึกษาและการวิจัย
รวมท้ังสนับสนุนการแลกเปลี่ยนอาจารย นักศึกษา และวัสดุอุปกรณและขอมูลทางวิชาการ ขอตกลงดังกลาว
เปนขอตกลงระดับมหาวิทยาลัย ระดับของผูลงนามของท้ังสองฝาย คือ อธิการบดี ขอตกลงมีระยะเวลา 5 ป
นับแตวันลงนาม ซึ่งไดผานความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะมัณฑนศิลป ครั้งท่ี 12/2562
เม่ือวันท่ี 26 ธันวาคม 2562 จํานวน 3 ฉบับ ดังนี้

1. (ราง) บันทึกขอตกลงความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากร ประเทศไทย กับ
Namseoul University สาธารณรัฐเกาหลี

2. (ราง) บันทึกขอตกลงเรื่องการถายโอนหนวยกิตระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากร ประเทศไทย
กับ Namseoul University สาธารณรัฐเกาหลี

3. (ราง) บันทึกขอตกลงสําหรับการสรรหานักศึกษาแลกเปลี่ยนระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากร
ประเทศไทย กับ Namseoul University สาธารณรัฐเกาหลี

โดยคณะมัณฑนศิลปไดเสนอเอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณา ดังนี้
1. แบบเสนอการทําขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับสถาบันตางประเทศ
2. (ราง) บันทึกขอตกลง ฉบับภาษาอังกฤษ และฉบับแปลเปนภาษาไทย โดยมีผูรับรองการแปล
3. ประวัติของ Namseoul University สาธารณรัฐเกาหลี
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) บันทึกขอตกลงความรวมมือ (ราง)
บันทึกขอตกลงเรื่องการถายโอนหนวยกิต และ (ราง) บันทึกขอตกลงสําหรับการสรรหานักศึกษาแลกเปลี่ยน
ระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากร ประเทศไทย กับ Namseoul University สาธารณรัฐเกาหลี แลวใหนําเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป

ท้ังนี้ กรณีการตออายุขอตกลงความรวมมือ ขอใหคณะวิชา/หนวยงานจัดทําแผนการ
ดําเนินงานและกําหนดกิจกรรมท่ีจะจัดข้ึนในแตละป เพ่ือเปนประโยชนกับมหาวิทยาลัยท้ังสองฝาย
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ระเบียบวาระท่ี 4.6.7 การกําหนดวันจัดทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ รอบทดสอบแรก
เขาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  ประจําปการศึกษา 2563 ดวย
แบบทดสอบ STEP

สรุปเรื่อง
ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง เกณฑมาตรฐานและการทดสอบความรู

ความสามารถทางภาษาอังกฤษ เพ่ือสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ฉบับลงวันท่ี 17
สิงหาคม พ.ศ. 2561 และประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ระบบและกลไกเพ่ือสงเสริมการเรียนรูทักษะ
ภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับลงวันท่ี 29 สิงหาคม พ.ศ. 2561 และนโยบายของ
มหาวิทยาลัยในการพัฒนาภาษาอังกฤษของนักศึกษาใหมีสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ (English Proficiency)
ตั้งแตระดับ B2 ข้ึนไป ตามกรอบมาตรฐาน CEFR (Common European Framework of Reference for
Languages) นั้น

ในการนี้ มหาวิทยาลัยไดมอบหมายใหคณะทํางานสรางแบบทดสอบวัดสมิทธิภาพทาง
ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร STEP (Silpakorn Test of English Proficiency) ดําเนินการพัฒนา
แบบทดสอบวัดความสามารถภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยศิลปากรตามกรอบมาตรฐาน CEFR โดยวัดทักษะ
ความสามารถภาษาอังกฤษ ท้ัง 4 ดาน ไดแก ดานการฟง (listening) ดานการพูด (Speaking) ดานการอาน
(reading) และดานการเขียน (Writing) เพ่ือใหการจัดการทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษเปนไปดวย
ความเรียบรอยและดําเนินการเสร็จสิ้นกอนเปดภาคการศึกษา ศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษาท่ัวไปและ
พัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาการกําหนดวันจัดทดสอบวัดสมิทธิภาพทาง
ภาษาอังกฤษ รอบทดสอบแรกเขาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2563 ดวยแบบทดสอบ
STEP ดังนี้

กําหนดวันจัดทดสอบ STEP วิทยาเขต
วันเสารท่ี 4 กรกฎาคม 2563 วังทาพระ - ตลิ่งชัน และพระราชวังสนามจันทร
วันพฤหัสบดีท่ี 9 กรกฎาคม 2563 เพชรบุรี

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการกําหนดวันจัดทดสอบวัดสมิทธิภาพทาง
ภาษาอังกฤษ รอบทดสอบแรกเขาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2563 ดวยแบบทดสอบ
STEP ในวันเสารท่ี 4 กรกฎาคม 2563 และวันพฤหัสบดีท่ี 9 กรกฎาคม 2563 ตามท่ีศูนยบริหารจัดการวิชา
ศึกษาท่ัวไปและพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษเสนอ

ท้ังนี้ ท่ีประชุมมีขอสังเกตวา กําหนดวันจดัทดสอบดังกลาวอาจตรงกับชวงจัดกิจกรรมตอนรับ
นองใหม ซึ่งอาจสงผลกระทบตอผลการทดสอบได
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ
ระเบียบวาระท่ี 5.1 มาตรการเรงรัดการใชจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

สรุปเรื่อง
รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนาไดแจงใหท่ีประชุมทราบวา ตามท่ีไดเขารวมประชุม

เก่ียวกับมาตรการเรงรัดการใชจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เม่ือวันท่ี 20 มกราคม
2563 ณ สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม มีรายละเอียดดังนี้

1. ขอใหมหาวิทยาลัยเตรียมการจัดซื้อจัดจางในข้ันตอนท่ีเปนเรื่องภายในของหนวยงานไว
กอน เชน การกําหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะ คุณสมบัติของผูเสนอราคา เงื่อนไขการจัดซื้อจัดจาง
รูปแบบและเนื้อหาของสัญญาท่ีจะลงนามตามคณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซื้อจัดจาง และการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พรอมท้ังใหมหาวิทยาลัยพิจารณากําหนดระยะเวลาการสงมอบงานใหรวดเร็วข้ึนเพ่ือใหทันตอ
การเบิกจายภายในเดือนกันยายน 2563 (โดยเฉพาะรายการปเดียว)

2. การจัดสรรงบประมาณรายจายใหแกมหาวิทยาลัย จะคํานึงถึงฐานะเงินนอกงบประมาณ
ของมหาวิทยาลัยท่ีสามารถใชจายได รวมถึงรายไดหรือเงินอ่ืนใดท่ีมหาวิทยาลัยมีอยูหรือสามารถนํามาใชจายได
เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ท้ังนี้ งบประมาณประจําปตองมี
เอกสารประกอบ ไดแก รายงานเก่ียวกับสถานะเงินนอกงบประมาณและแผนการใชจายเงินนอกงบประมาณ
ของมหาวิทยาลัย โดยการยื่นคําขอตั้งงบประมาณตองแสดงวัตถุประสงคแผนการปฏิบัติงานและแผนการ
ใชจายงบประมาณและใหจัดสงรายงานเก่ียวกับเงินนอกงบประมาณตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีผูอํานวยการ
สํานักงบประมาณกําหนด เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติวิธกีารงบประมาณ พ.ศ. 2561

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระท่ี 5.2 ปญหาคาฝุนละออง PM2.5 สูงกวาเกณฑมาตรฐาน

สรุปเรื่อง
ประธานสภาคณาจารยและพนักงานแจงใหท่ีประชุมทราบวา ขณะนี้คาฝุนละอองขนาดไมเกิน

2.5 ไมครอน (PM2.5) ในพ้ืนท่ีจังหวัดนครปฐมและกรุงเทพมหานครสูงกวาเกณฑมาตรฐาน ซึ่งในเบื้องตน
มหาวิทยาลัยไดออกประกาศแจงเตือนนักศึกษาและบุคลากรใหปองกันตนเองโดยสวมหนากากอนามัยท่ี
สามารถปองกันฝุนละออง PM2.5 เพ่ือลดปญหาดานสุขภาพ ท้ังนี้ มหาวิทยาลัยจะหาแนวทาง/มาตรการเพ่ือ
ปองกันปญหาคาฝุนละออง PM2.5 ท่ีสูงกวาเกณฑมาตรฐานตอไป

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบ
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ระเบียบวาระท่ี 5.3 การแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 47 “47th The Sun
Games 2020”

สรุปเรื่อง
รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร ไดแจงใหท่ีประชุมทราบวา มหาวิทยาลัยไดเขารวมการ

แขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 47 “47th The Sun Games 2020” ระหวางวันท่ี 10-19
มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต และสนามแขงขันในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยมหาวิทยาลัย
ศิลปากรไดรับเหรียญรางวัล จํานวนท้ังสิ้น 7 เหรียญ ไดแก เหรียญเงิน จํานวน 3 เหรียญ และเหรียญทองแดง
จํานวน 4 เหรียญ

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบ

เลิกประชุมเวลา 10.50 น.

(นางสาวเพรียว  บางเขม็ด)
ผูจดรายงานการประชุม

(นางสาวสิริวัลลิ์  พฤกษาอุดมชัย)
ผูจดรายงานการประชุม

(นางสาวเอมอร  ชีราวุฒธิพันธ)
ผูจดรายงานการประชุม

รายงานการประชุมฉบับนี้
ไดรับรองโดยไมมีการแกไข


