
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร
คร้ังที่ 7/2563

วันอังคารที่ 7 เมษายน 2563
ณ  หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ  สํานักงานอธิการบดี  ตลิ่งชัน

…………….………………..

ผูมาประชุม
1. ผศ.ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดี ประธานกรรมการ
2. ผศ.ดร.เชาวรีย อรรถลังรอง รองอธิการบดีฝายวิชาการ กรรมการ
3. รศ.ดร.นันทนิตย วานิชาชีวะ รองอธิการบดีฝายวิจัย กรรมการ
4. อ.ดร.ประไพพิมพ สุธีวสินนนท รองอธิการบดีฝายคลัง กรรมการ
5. อ.ปญจพล เหลาพูนพัฒน รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา กรรมการ
6. ศ.ญาณวิทย กุญแจทอง คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ กรรมการ
7. ผศ.ชวลิต ขาวเขียว คณบดีคณะโบราณคดี กรรมการ
8. ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธุ คณบดีคณะศึกษาศาสตร กรรมการ
9. ผศ.วุฒิชัย เลิศสถากิจ คณบดีคณะดุริยางคศาสตร กรรมการ

10. ผศ.ณัฐพร กาญจนภูมิ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ
11. ผศ.ดร.จรุงแสง ลักษณบุญสง รองอธิการบดีฝายบริหาร กรรมการและเลขานุการ
12. นางสาวอัปสร กิจเจริญคา ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ผูชวยเลขานุการ

ผูมาประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส
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. อ.อํามฤทธิ์ ชูสุวรรณ รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม กรรมการ
6. รศ.ดร.จุไรรัตน นันทานิช คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ
7. ผศ.ดร.นนท คุณคํ้าชู คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร กรรมการ
8. อ.ดร.ธนาทร เจียรกุล คณบดีคณะมัณฑนศิลป กรรมการ
9. ผศ.ดร.สุมาลี ลิ้มประเสริฐ คณบดีคณะอักษรศาสตร กรรมการ

10. ผศ.ดร.นรงค ฉิมพาลี คณบดีคณะวิทยาศาสตร กรรมการ
11. รศ.ดร.ธนะเศรษฐ งาวหิรัญพัฒน คณบดคีณะเภสัชศาสตร กรรมการ
12. ผศ.ดร.อรุณศรี ลีจีรจําเนียร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ
13. อ.ดร.ภวพล คงชุม คณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการ
14. ผศ.ดร.พีรพัฒน ยางกลาง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ
15. ผศ.ดร.สุดาวดี จันทรภิวัฒน รองคณบดีฝายวิชาการ กรรมการ

รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
16. ผศ.นันทพล จั่นเงิน ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง กรรมการ
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17. ผศ.ฉัตรชัย เผาทองจีน ผูอํานวยการสํานักดิจิทัลเทคโนโลยี กรรมการ
18. อ.ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท ผูอํานวยการหอศิลป กรรมการ
19. อ.ดร.คุณัตว พิธพรชัยกุล ประธานสภาคณาจารยและพนักงาน กรรมการ
20. ผศ.ดร.ดิเรกฤทธิ์ บัวเวช ผูแทนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ กรรมการ
21. อ.บุญเพชร พ่ึงยอย ผูแทนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ กรรมการ
22. นายกฤษดา ไพรวรรณ ผูแทนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน กรรมการ

ผูเขารวมประชุม
1. อ.ดร.สุภาพ เกิดแสง ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาองคกร
2. รศ.ดร.เอกนฤน บางทาไม ผูอํานวยการศูนยนวัตกรรมการศึกษาแหงมหาวิทยาลัยศิลปากร
3. นางสุมณฑา เสรีวัตตนะ ท่ีปรึกษา (หนวยงานในสํานักงานอธิการบดีดานการเงิน

การคลัง การตรวจสอบภายใน)
4. นายสหรัฐ มณีจันทร ผูอํานวยการกองกฎหมาย
5. นางอัจฉรา ทองสงโสม ผูอํานวยการกองกลาง
6. นางสุกัญญา ตอทรัพยสิน ผูอํานวยการกองทรัพยากรมนุษย
7. นางนิรบล ตนวงศ ผูชวยผูอํานวยการกองกฎหมาย
8. นางสาวนลินรัตน ปจฉิมพัทธพงษ ผูชวยผูอํานวยการกองกลาง
9. นางสาวธณิดา มหาสวัสดิ์ ผูชวยผูอํานวยการกองทรัพยากรมนุษย

10. นางสาวธันยาภรณ ทองทับทิม หัวหนางานบริหารทรัพยากรมนุษย กองทรัพยากรมนุษย

ผูเขารวมประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส
1. รศ.ดร.ธีระวัฒน จันทึก ผูชวยอธิการบดีฝายวางแผนงบประมาณและยุทธศาสตร
2. ผศ.ดร.นพดล ชุมชอบ ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ
3. อ.ดร.ปริญญา หรุนโพธิ์ ผูชวยอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ
4. อ.ดร.ปวริส มินา ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา
5. ผศ.ปองพล ยาศรี ผูชวยอธิการบดีฝายวางแผนกายภาพ
6. ผศ.ดร.ไพโรจน ขาวสิทธิวงษ ผูชวยอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา
7. อ.ดร.วรัญู พูลสวัสดิ์ ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาการศึกษา
8. ผศ.ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ราชรักษ ผูชวยอธิการบดีฝายสื่อสารองคกร
9. ผศ.ศุภวัฒน วัฒนภิโกวิท ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา วังทาพระ

10. รศ.ดร.สาโรช พูลเทพ ผูชวยอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร
11. ผศ.ดร.ศุภกาญจน ผาทอง ผูอํานวยการศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษาท่ัวไปและพัฒนา

การเรียนรูภาษาอังกฤษ
12. อ.ดร.ศรายุทธ แสนมี ผูอํานวยการสํานักงานบริการวิชาการ
13. ผศ.ดร.ศุภกิจ สุทธิเรืองวงศ ผูอํานวยการสํานักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและ

การสรางสรรค
14. ผศ.นภนนท หอมสุด ผูอํานวยการสํานักงานจัดการทรัพยสิน มหาวิทยาลัยศิลปากร
15. นางมารี สังขจุย ผูชวยผูอํานวยการกองกฎหมาย
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ผูไมมาประชุม
1. ผศ.ดร.สมพิศ ขัตติยพิกุล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ติดราชการ

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
เมื่อกรรมการครบเปนองคประชุมแลว โดยกรรมการหนึ่งในสามขององคประชุมอยู ใน

ที่ประชุมแหงเดียวกันและผูรวมประชุมทั้งหมดอยูในราชอาณาจักรขณะที่มีการประชุม และสามารถประชุม
ปรึกษาหารือและแสดงความคิดเห็นระหวางกันไดผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ตามประกาศคณะรักษาความสงบ
แหงชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่อง การประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ฉบับลงวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2557
ประธานจึงไดกลาวเปดประชุมและขอใหท่ีประชุมพิจารณาเรื่องตางๆ ดังนี้

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระท่ี 1.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร

ครั้งท่ี 6/2563 เม่ือวันอังคารท่ี 17 มีนาคม 2563

สรุปเรื่อง
ประธานเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ศิลปากร ครั้งท่ี 6/2563 เม่ือวันอังคารท่ี 17 มีนาคม 2563

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข

ระเบียบวาระท่ี 1.2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร
ครั้งท่ี 6/2563 เม่ือวันอังคารท่ี 17 มีนาคม 2563 (วาระลับ)

สรุปเรื่อง
ประธานเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ศิลปากร ครั้งท่ี 6/2563 เม่ือวันอังคารท่ี 17 มีนาคม 2563 (วาระลับ)

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องแจงเพื่อทราบ
ระเบียบวาระท่ี 2.1 เรื่องท่ีประธานแจงใหทราบ
ระเบียบวาระท่ี 2.1.1 สรุปมติท่ีประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย เม่ือวันท่ี 3 เมษายน 2563

สรุปเรื่อง
ประธานไดแจงใหท่ีประชุมทราบสรุปมติท่ีประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) เม่ือวันท่ี

3 เมษายน 2563 ในประเด็นสําคัญเรงดวนเนื่องในสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) โดยสังเขปดังนี้
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1. ประธาน ทปอ. จะเรงดําเนินการในเรื่องการจัดการเครือขายอินเทอรเน็ต เพ่ือสนับสนุน
การจัดการศึกษาแบบออนไลน โดยหาแพ็กเกจในราคาถูก และขอรัฐบาลใหการสนับสนุน

2. การสื่อสารมาตรการตางๆ ท่ี สมาชิก ทปอ. ไดดําเนินการ
- การขยายระยะเวลาการจัดการศึกษาแตละระดับ โดยประธานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษาไดรับไปดําเนินการแลว
- ขอความรวมมือใหขอมูลเก่ียวกับการกําหนดมาตรการตางๆ ท่ีมหาวิทยาลัยได

ดําเนินการ ตาม Google Forms เพ่ือการสื่อสารตอไป โดยขอใหมหาวิทยาลัยดําเนินการจัดสงแบบสอบถาม
กลับภายในวันท่ี 10 เมษายน 2563

- มอบหมายใหทีมแผนงานและกลยุทธของ ทปอ. ไดวิเคราะหขอมูลสถานะทางการเงิน
ของแตละมหาวิทยาลัย เพ่ือรับมือตอภาวะวิกฤติ

- ขอความรวมมือหนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เพ่ือหารือในประเด็นของการปรับกระบวนการ
กูยืมเงินใหกระจายไปยังนักศึกษาท่ีตองการความชวยเหลือมากข้ึน

- มีขอเสนอไปถึงรัฐบาลใหจัดสรรงบประมาณเพ่ือเยียวยาใหกับผูปกครองท่ีเดือดรอน
เชน ขยายกรอบการกูยืมเงินในระบบ กยศ. กองทุนเงินกูยืมเพ่ือการศึกษาท่ีผูกกับรายไดในอนาคต (กรอ.) ให
ครอบคลุมถึงผูปกครองท่ีเดือดรอนดานเศรษฐกิจจากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ดวย

3. การกําหนดจัดประชุมทําความเขาใจรวมกันระหวางเครือขายท่ีประชุมอธิการบดีท้ัง
4 แหง ประกอบดวย ท่ีประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) ท่ีประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
(ทปอ.มรภ.) ท่ีประชุมคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ทปอ.มทร.) และสมาคม
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย (สสอท.) เพ่ือสรางความเขาใจและเพ่ือใหมีการดําเนินการไปใน
ทิศทางเดียวกัน

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระท่ี 2.2 ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค มา
พระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษา ประจําปการศึกษา 2562

สรุปเรื่อง
ตามท่ีมหาวิทยาลัยไดมีหนังสือขอใหนําความกราบบังคมทูลพระกรุณาพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัวขอพระราชทานเชิญเสด็จพระราชดําเนินพรอมดวยสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี มา
พระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษา ประจําปการศึกษา 2562 จํานวนท่ีขอจบ 6,181 คน ณ อาคาร
ศูนยศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร
จังหวัดนครปฐม ในเดือนพฤศจิกายน 2563 หรือวันและเวลาใดสุดแตจะทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ กับขอ
พระราชทานพระมหากรุณา ดังนี้
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1. ขอพระราชทานพระบรมราโชวาท
2. ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตฉายพระบรมฉายาลักษณรวมกับคณะผูบริหาร

มหาวิทยาลัย และผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 2 ชุด
3. พระราชทานพระบรมราชานุญาตใหชางภาพเขาบันทึกภาพ บันทึกวีดิทัศน และถายทอด

โทรทัศนวงจรปดภายในมหาวิทยาลัย นั้น
ในการนี้ สํานักพระราชวังไดนําความกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝาละอองธุลีพระบาท

แลว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองคมาพระราชทานปริญญาบัตรดังกลาว ในวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 ท้ังรอบเชา
และรอบบาย และพระราชทานพระมหากรุณาตามท่ีขอ

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบ และใหกองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทรติดตอประสานงานกับ
กองพระราชพิธี สํานักพระราชวัง (โทร. 02 221 0873) เพ่ือรวมกันพิจารณาจัดทํากําหนดการ แลวจัดสงพรอม
ดวยสําเนาคํากราบบังคมทูล และรางพระราโชวาทไปยังกองงานในพระองคสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กอนวันท่ี 30 ตุลาคม 2563 ตอไป

ระเบียบวาระท่ี 2.3 ประกาศคณะกรรมการดําเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภท
คณาจารยประจํา ฉบับท่ี 2/2563 เรื่อง เปลี่ยนแปลงกําหนดการ การเลือก
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารยประจํา

สรุปเรื่อง
ตามประกาศคณะกรรมการดําเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย

ประจํา ฉบับท่ี 1/2563 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารยประจํา
ไดกําหนดการรับสมัครระหวางวันท่ี 11-25 มีนาคม 2563 และกําหนดปฏิทินการดําเนินการเลือกกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารยประจํา นั้น

เนื่องจากมหาวิทยาลัยไดออกประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ใหปดท่ีทําการเปนการ
ชั่วคราวและกําหนดมาตรการปฏิบัติงานของบุคลากรอันเนื่องมาจากการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ฉบับลงวันท่ี 23 มีนาคม พ.ศ. 2563 ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทคณาจารยประจํา เปนไปดวยความเรียบรอย สภาคณาจารยและพนักงานจึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ
ประกาศคณะกรรมการดําเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารยประจํา ฉบับท่ี 2/2563
เรื่อง เปลี่ยนแปลงกําหนดการ การเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารยประจํา

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบ



6

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน
ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระท่ี 4.1 การบริหารงานบุคคล
ระเบียบวาระท่ี 4.1.1 การสอบแขงขัน / คัดเลือก

ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 4.1.2 การขออนุมัติบรรจุบุคคล / การโอนยาย
ระเบียบวาระท่ี 4.1.2.1 คณะวิทยาศาสตรขออนุมัติจาง นางสาวกนกวรรณ เจริญกิจอมร เพื่อบรรจุ

เปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย

สรุปเรื่อง
ตามท่ีคณะวิทยาศาสตรมีอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี

A-1-1303-137 สังกัดภาควิชาเคมี นั้น
คณะฯ ไดดําเนินการตามข้ันตอนแลว ผูไดรับการคัดเลือกคือ นางสาวกนกวรรณ เจริญกิจอมร

วุฒิวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย คณะฯ จึงประสงคขออนุมัติจาง
นางสาวกนกวรรณ เจริญกิจอมร เพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี
A-1-1303-137 อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท สังกัดภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร โดยมีผลการสอบ
คะแนนภาษาอังกฤษ TOEIC 805 คะแนน (เปนไปตามมติท่ีประชุม ก.บ.พ. ครั้งท่ี 25/2558 เม่ือวันท่ี 29 ธันวาคม
2558 กําหนดใหมีผลการสอบคะแนนภาษาอังกฤษ TOEIC ไมต่ํากวา 625 คะแนน) พรอมท้ังขออนุมัติแตงตั้ง
คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังนี้

1. คณบดคีณะวิทยาศาสตร ประธานกรรมการ
2. หัวหนาภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร กรรมการ
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัศมี  ชัยสุขสันต กรรมการ
4. อาจารย ดร.ณิชนันทน  เทพศุภรังษิกุล กรรมการ
5. อาจารยวราพร  ภาราดามิตร กรรมการ
6. อาจารย ดร.สุมนมาลย  จันทรเอ่ียม กรรมการ
7. นางประยูร  สิทธิองค เลขานุการ
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหจาง นางสาวกนกวรรณ เจริญกิจอมร เพื่อบรรจุเปน
พนักงานมหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขที่ A-1-1303-137 อัตราเงินเดือน เดือนละ
31,500 บาท สังกัดภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร ตั้งแตวันที่ ก.บ.ม. อนุมัติ แตไมกอนวันรายงานตัว
เขาปฏิบัติงาน พรอมท้ังอนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาว
ตามรายชื ่อที ่คณะฯ เสนอ ทั้งนี ้ การจางครั ้งแรกใหจ างเปนพนักงานประจําสถานภาพทดลองงาน
มีระยะเวลาการจาง 1 ป ตั้งแตวันท่ีรายงานตัวเขาปฏิบัติงาน
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ระเบียบวาระท่ี 4.1.2.2 คณะวิทยาศาสตรขออนุมัติจาง นายธนพล เจริญวงษไพบูลย เพื่อบรรจุเปน
พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย

สรุปเรื่อง
ตามท่ีคณะวิทยาศาสตรมีอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี

A-1-1303-138 สังกัดภาควิชาเคมี นั้น
คณะฯ ไดดําเนินการตามข้ันตอนแลว ผูไดรับการคัดเลือกคือ นายธนพล เจริญวงษไพบูลย

วุฒิวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย คณะฯ
จึงประสงคขออนุมัติจาง นายธนพล เจริญวงษไพบูลย เพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนง
อาจารย ตําแหนงเลขท่ี A-1-1303-138 อัตราเงินเดือน เดือนละ 31 ,500 บาท สังกัดภาควิชาเคมี
คณะวิทยาศาสตร โดยมีผลการสอบคะแนนภาษาอังกฤษ CU-TEP 72 คะแนน (เปนไปตามมติท่ีประชุม ก.บ.พ.
ครั้งท่ี 25/2558 เม่ือวันท่ี 29 ธันวาคม 2558 กําหนดใหมีผลการสอบคะแนนภาษาอังกฤษ CU-TEP ไมต่ํากวา
60 คะแนน) พรอมท้ังขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังนี้

1. คณบดคีณะวิทยาศาสตร ประธานกรรมการ
2. หัวหนาภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร กรรมการ
3. อาจารย ดร.วิทวัส  หาญดี กรรมการ
4. อาจารย ดร.สุชารัตน  สนองเกียรติ กรรมการ
5. อาจารย ดร.ชนากานต  ทองสุข กรรมการ
6. นางประยูร  สิทธิองค เลขานุการ
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหจาง นายธนพล เจริญวงษไพบูลย เพื ่อบรรจุเปน
พนักงานมหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขที่ A-1-1303-138 อัตราเงินเดือน เดือนละ
31,500 บาท สังกัดภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร ตั้งแตวันที่ ก.บ.ม. อนุมัติ แตไมกอนวันรายงานตัว
เขาปฏิบัติงาน พรอมท้ังอนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาว
ตามรายชื ่อที ่คณะฯ เสนอ ทั้งนี ้ การจางครั ้งแรกใหจ างเปนพนักงานประจําสถานภาพทดลองงาน
มีระยะเวลาการจาง 1 ป ตั้งแตวันท่ีรายงานตัวเขาปฏิบัติงาน

ระเบียบวาระท่ี 4.1.3 การประเมินการปฏิบัติงาน
ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 4.1.4 การขอเปลี่ยน / เพิ่มเง่ือนไขการบรรจุ
ไมมี

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 การแตงตั้งประธานกรรมการเลือกตั้งกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนง

คณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร ประเภทคณาจารยประจํา
และประเภทหัวหนาภาควิชา หัวหนาสาขาวิชาหรือหัวหนาหนวยงาน
ท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาภาควิชาหรือสาขาวิชาของคณะ

สรุปเรื่อง
ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ี 1619/2559 ลงวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2559 สั่งแตงตั้ง

อาจารย ดร.ภวพล คงชุม ดํารงตําแหนงคณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร อีกวาระหนึ่ง
โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 4 ป ตั้งแตวันท่ี 1 ธันวาคม 2559 เปนตนมา นั้น

เนื่องจาก อาจารย ดร.ภวพล คงชุม จะครบวาระการดํารงตําแหนงคณบดคีณะสัตวศาสตรและ
เทคโนโลยีการเกษตร ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการสรรหา
คณบดี พ.ศ. 2560 ขอ 5 กําหนดใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดี
กอนวาระการดํารงตําแหนงจะสิ้นสุดลงไมนอยกวา 120 วัน ฉะนั้น จึงใหแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาผูสมควร
ดํารงตําแหนงคณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร กอนวาระการดํารงตําแหนงจะสิ้นสุดลงไมนอย
กวา 120 วัน ท้ังนี้ ตามขอบังคับฯ ขอ 7 กําหนดใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการ โดยประกอบดวย

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

หนึ่งคน เปนกรรมการ
5. หัวหนาภาควิชา หัวหนาสาขาวิชาหรือหัวหนาหนวยงานท่ีเรียกชื่อ

อยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาภาควิชาหรือสาขาวิชา หนึ่งคน เปนกรรมการ
ในกรณีท่ีคณะท่ีไมมีการแบงหนวยงานเปนภาควิชาหรือสาขาวิชา
ตามวรรคหนึ่ง ใหกรรมการประจําคณะประเภทคณาจารยประจํา
หนึ่งคน เปนกรรมการ

6. ประธานสภาคณาจารยและพนักงาน หรือกรรมการสภามหาวทิยาลัย
ประเภทคณาจารยประจํา หนึ่งคน เปนกรรมการ

ใหผูอํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย หรือผูท่ีผูอํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัยมอบหมายเปน
เลขานุการ และอาจแตงตั้งผูชวยเลขานุการไดไมเกินสองคน

และตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑและวิธีการเลือกตั้งกรรมการสรรหา
ผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดี ประเภทคณาจารยประจํา และประเภทหัวหนาภาควิชา หัวหนาสาขาวิชาหรือ
หัวหนาหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาภาควิชาหรือสาขาวิชาของคณะ พ.ศ. 2560 ขอ 5
กําหนดใหอธิการบดีแตงตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดี ประเภท
คณาจารยประจํา และประเภทหัวหนาภาควิชา หัวหนาสาขาวิชาหรือหัวหนาหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมี
ฐานะเทียบเทาภาควิชาหรือสาขาวิชาของคณะ โดยประกอบดวย
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(1) คณบดีหรือหัวหนาสวนงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะซึ่งไมใชคณบดีของ
คณะ ท่ีไดรับการเสนอจาก ก.บ.ม. จํานวนหนึ่งคน เปนประธานกรรมการ

(2) รองคณบดีของคณะท่ีไดรับการเสนอชื่อจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะ จํานวน
หนึ่งคน เปนกรรมการ

(3) เลขานุการคณะ เปนกรรมการ
หากคณะไมมีผูดํารงตําแหนงเลขานุการคณะ หรือผูท่ีปฏิบัติหนาท่ีเลขานุการคณะเปน

บุคลากรสายวิชาการ ใหบุคลากรซึ่งมิใชคณาจารยประจําของคณะท่ีไดรับการเสนอชื่อจากท่ีประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ จํานวนหนึ่งคน เปนกรรมการ

(4) ใหบุคลากรสายสนับสนุนจํานวนหนึ่งคน ทําหนาท่ีเลขานุการ และจะใหมีผูชวยเลขานุการ
จากบุคลากรสายสนับสนุนดวยก็ได โดยความเห็นชอบของท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะ

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหแตงตั้งคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปน
ประธานกรรมการเลือกตั้ งกรรมการสรรหาผู สมควรดํารงตํ าแหน งคณบดีคณะสัตวศาสตรและ
เทคโนโลยีการเกษตร ประเภทคณาจารยประจํา และประเภทหัวหนาภาควิชา หัวหนาสาขาวิชาหรือหัวหนา
หนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาภาควิชาหรือสาขาวิชาของคณะ

ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.2 คณะอักษรศาสตรขออนุมัติขยายเวลาลาศึกษาตอ ราย นางสาวศากุน ภักดีคํา
ตําแหนงอาจารย เปนกรณีพิเศษ

สรุปเรื่อง
ตามท่ีมหาวิทยาลัยไดอนุญาตให นางสาวศากุน ภักดีคํา ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี

A-1-1109-076 สังกัดภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร ลาหยุดราชการเพ่ือเดินทางไปศึกษาในระดับปริญญาเอก
สาขาวิชาจีนวิทยา (Sinology) เนนดานปรัชญาจีน (Chinese Philosophy) ณ Hamburg University
สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี มีกําหนด 9 ป 1 เดือน 27 วัน ดวยทุนองคการ DAAD (German Academic
Exchange Service) (ทุนประเภท 2) ตั้งแตวันท่ี 1 มิถุนายน 2553 ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2557 และดวยทุน
สวนตัว ตั้งแตวันท่ี 1 กรกฎาคม 2557 ถึงวันท่ี 31 กรกฎาคม 2562 นั้น

คณะอักษรศาสตรจึงประสงคขออนุมัติให นางสาวศากุน ภักดีคํา ขยายเวลาลาศึกษาตอระดับ
ปริญญาเอก สาขาวิชาเดิม ดวยทุนสวนตัว มีกําหนด 1 ป ตั้งแตวันท่ี 1 สิงหาคม 2562 ถึงวันท่ี 31 กรกฎาคม
2563 โดยไมไดรับเงินเงินเดือน เปนกรณีพิเศษ แตเนื่องจากตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวย
หลักเกณฑการใหพนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย พ.ศ. 2560 ขอ 9
กําหนดใหพนักงานมหาวิทยาลัย ท่ีไดรับอนุมัติไปศึกษาดวยทุนใดๆ หากประสงคจะอยูศึกษาตอดวยทุนเดิมทุน
อ่ืนๆ หรือทุนสวนตัว หลังจากครบกําหนดท่ีไดรับอนุมัติแลว ใหยื่นคําขอพรอมดวยหลักฐานเก่ียวกับผล
การศึกษาท่ีผานมาแลว และคําชี้แจงเหตุผลความจําเปนท่ีจะตองอยูศึกษาตออีก โดยปกติไมนอยกวา 60 วัน
กอนครบกําหนดเวลาท่ีไดรับอนุมัติไวเดิม ท้ังนี้ การขอขยายระยะเวลาศึกษา สามารถกระทําไดไมเกินครั้งละ
6 เดือน เวนแตไดรับอนุมัติจาก ก.บ.ม.  เปนกรณีพิเศษเฉพาะราย เม่ือผูมีอํานาจตาม ขอ 5 อนุมัติแลว
จึงจะอยูศึกษาตอไดตามระยะเวลาท่ีไดรับ อนุมัตินั้น
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติให นางสาวศากุน ภักดีคํา ขยายเวลาลาศึกษาตอระดับ
ปริญญาเอก สาขาวิชาเดิม ดวยทุนสวนตัว มีกําหนด 1 ป ตั้งแตวันท่ี 1 สิงหาคม 2562 ถึงวันท่ี 31 กรกฎาคม
2563 โดยไมไดรับเงินเงินเดือน เปนกรณีพิเศษ

ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.3 ขออนุมัติเปลี่ยนช่ือตําแหนงกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัด
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สรุปเรื่อง
ตามท่ีสํานักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีกรอบอัตราวางพนักงาน

มหาวิทยาลัย ตําแหนงผูชวยสอนปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี S-1-1901-515 ตั้งแตวันท่ี 1 ธันวาคม 2562
เปนตนมา นั้น

เพ่ือใหการดําเนินงานในสํานักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปนไป
ดวยความเรียบรอย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจึงประสงคขออนุมัติเปลี่ยนชื่อตําแหนง
กรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย จากตําแหนงผูชวยสอนปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี S-1-1901-515
เงินเดือน 29,790 บาท สังกัดสํานักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปน ตําแหนง
นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ประกอบกับปจจุบันในการเขาสูระบบ ERP มหาวิทยาลัย ไดปรับเปลี่ยน
ตําแหนงเลขท่ี S-1-1901-515 เปนตําแหนงเลขท่ี S-2-1901-003 แลว ดังนั้น จึงเสนอขอเปลี่ยนชื่อตําแหนง
ตําแหนงเลขท่ี S-2-1901-003 เปนตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 29,790 บาท
สังกัดสํานักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมตอินุมัติใหเปลี่ยนชื่อตําแหนงกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย
จากตําแหนงผูชวยสอนปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี S-2-1901-003 เงินเดือน 29,790 บาท สังกัดสํานักงาน
คณบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปน ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน 29,790 บาท สังกัดสํานักงานคณบดี  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.4 รายงานผลการประเมินเพื่อเปลี่ยนช่ือตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน
5 ราย

สรุปเรื่อง
ตามท่ีมหาวิทยาลัยไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประเมินเพ่ือเปลี่ยนชื่อตําแหนงพนักงาน

มหาวิทยาลัย จํานวน 5 ราย ดังนี้
1. นายรวิชญ ไชยจํา ตําแหนงเลขท่ี S-1-1001-503 วุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิต (สถาปตยกรรม)

จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เงินเดือน 28,130 บาท สังกัดสํานักงานคณบดี คณะมัณฑนศิลป จากตําแหนง
สถาปนิกปฏิบัติการ เปนตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ เนื่องจากไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานดาน
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ท่ีเก่ียวของกับสถาปนิกแลว ยังไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานดานกิจการนักศึกษาและงานดานประชาสัมพันธ
ของคณะฯ ตั้งแตวนัท่ี 6 มิถุนายน 2556 ซึ่งเปนวันบรรจุเขาปฏิบัติงาน

2. นางสาวจารุวรรณ เปยมศักดา ตําแหนงเลขท่ี S-2-1001-003 วุฒิบัญชีบัณฑิต (เกียรติ
นิยมอันดับ 2) จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เงินเดือน 20,030 บาท สังกัดสํานักงานคณบดี คณะ
มัณฑนศิลป จากตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ เปนตําแหนงนักการเงินปฏิบัติการ เนื่องจากไดรับ
มอบหมายใหปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชี ตั้งแตวันท่ี 3 ธันวาคม 2561 ซึ่งเปนวันบรรจุเขาปฏิบัติงาน

3. นางสาวรางวัล สุขี ตําแหนงเลขท่ี S-1-1001-006 วุฒิศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนศึกษา)
จากมหาวิทยาลัยศิลปากร เงินเดือน 22,820 บาท สังกัดสํานักงานคณบดี คณะมัณฑนศิลป จากตําแหนง
นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ เปนตําแหนงนักพัสดุปฏิบัติการ เนื่องจากไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานดาน
พัสดุ ตั้งแตวันท่ี 28 กันยายน 2559 ซึ่งเปนวันบรรจุเขาปฏิบัติงาน

4. นายวัชรพงษ คาทวี ตําแหนงเลขท่ี S-2-1001-001 วุฒิบัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1)
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เงินเดือน 20,560 บาท สังกัดสํานักงานคณบดี คณะมัณฑนศิลป จาก
ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ เปนตําแหนงนักการเงินปฏิบัติการ เนื่องจากไดรับมอบหมายให
ปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชี ตั้งแตวันท่ี 6 มิถุนายน 2561 ซึ่งเปนวันบรรจุเขาปฏิบัติงาน

5. นางสาวจุฑามาศ ฐิติสโรช ตําแหนงเลขท่ี S-2-1001-004 วุฒิบัญชีบัณฑิต จากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม เงินเดือน 20,560 บาท สังกัดสํานักงานคณบดี คณะมัณฑนศิลป จากตําแหนงนักวิชาการ
อุดมศึกษาปฏิบัติการ เปนตําแหนงนักการเงินปฏิบัติการเนื่องจากไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานดานการเงิน
และบัญชี ตั้งแตวันท่ี 25 มิถุนายน 2561 ซึ่งเปนวันบรรจุเขาปฏิบัติงาน

โดยใหไดรับเงินเดือนเทาเดิมในตําแหนงท่ีไดรับแตงตั้งและใหนับระยะเวลาการปฏิบัติงาน
ตอเนื่องกัน

บัดนี้ คณะกรรมการประเมินฯ ไดดําเนินการประเมินเพ่ือเปลี่ยนชื่อตําแหนงแลว เห็นวา
พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา จํานวน 5 ราย ดังกลาว เปนผูมีความรูความสามารถ
ความรับผิดชอบและความประพฤติเหมาะสม เห็นควรใหปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาว และใหนับระยะเวลา
การปฏิบัติงานตอเนื่องกัน

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหเปลี่ยนชื่อตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 5 ราย
ตามท่ีเสนอ โดยใหไดรับเงินเดือนเทาเดิมในตําแหนงท่ีไดรับแตงตั้งและใหนับระยะเวลาการปฏิบัติงาน
ตอเนื่องกัน

ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.5 ขออนุมัติเปลี่ยนช่ือตําแหนงกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัด
คณะศึกษาศาสตร

สรุปเรื่อง
ตามท่ีคณะศึกษาศาสตร ไดรับการจัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงเลขท่ี

E-2-1210-008 ตําแหนงนักพัสดุปฏิบัติการ สังกัดงานสํานักงานโรงเรียนสาธิต (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร นั้น
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เพ่ือใหการดําเนินงานคณะศึกษาศาสตร เปนไปดวยความเรียบรอย คณะศึกษาศาสตรจึง
ประสงคขออนุมัติเปลี่ยนชื่อตําแหนงกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงเลขท่ี E-2-1210-008
เงินเดือน 19,500 บาท สังกัดงานสํานักงานโรงเรียนสาธิต (ปฐมวัยและประถมศึกษา) โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร จากตําแหนงนักพัสดุปฏิบัติการ เปน
ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหเปลีย่นชื่อตําแหนงกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย
ตําแหนงเลขท่ี E-2-1210-008 เงินเดือน 19,500 บาท สังกัดงานสํานักงานโรงเรียนสาธิต (ปฐมวัยและ
ประถมศึกษา) โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร จาก
ตําแหนงนักพัสดุปฏิบัติการ เปนตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ

ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.6 พิจารณาเลิกจางพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา

สรุปเรื่อง
ตามท่ีมหาวิทยาลัยไดตกลงจาง นางสาวสารุณี ลิ้มวิรุฬหโรจน เปนพนักงานมหาวิทยาลัย

ศิลปากร ประเภทพนักงานประจํา ตําแหนงนักการเงินปฏิบัติการ และนางสาวสารุณี ลิ้มวิรุฬหโรจน
ไดมีหนังสือลงวันท่ี 6 มกราคม 2563 แจงความประสงคขอลาออกจากราชการตั้งแตวันท่ี 5 กุมภาพันธ 2563

ตอมามหาวิทยาลัยไดใชสิทธิยับยั้งการอนุญาตให นางสาวสารุณี ลิ้มวิรุฬหโรจน ลาออก
จากงานเปนเวลาไมเกินเกาสิบวันตามขอ 58 วรรคสาม และขอ 79 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร
วาดวยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ประกอบกับขอ 39 วรรคสามของขอบังคับ
มหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2546 โดยพิจารณาอนุญาตให
นางสาวสารุณี ลิ้มวิรุฬหโรจน ลาออกจากการปฏิบัติงานไดตั้งแตวันท่ี 1 เมษายน 2563 เปนตนไป

แตปรากฏวาตั้งแตวันท่ี 7 กุมภาพันธ 2563 เปนตนมา นางสาวสารุณี ลิ้มวิรุฬหโรจน ไมไดมา
ปฏิบัติงานโดยไมไดแจงเหตุผลใหผูบังคับบัญชาหรือผูท่ีเก่ียวของทราบแตอยางใด โดยมีขอเท็จจริงตามลําดับ
เวลา มีดังนี้

1. วันท่ี 19 มกราคม 2558 มหาวิทยาลัยไดตกลงจางนางสาวสารุณี ลิ้มวิรุฬหโรจน เปน
พนักงานมหาวิทยาลัยศิลปากร ตําแหนงนักการเงินปฏิบัติการ สังกัดกองคลัง สํานักงานอธิการบดี

2. วันท่ี 6 มกราคม 2563 นางสาวสารุณี ลิ้มวิรุฬหโรจน ไดยื่นหนังสือลาออกจากราชการ
ตอผูอํานวยการกองคลัง โดยขอใหมีผลเปนการลาออกตั้งแตวันท่ี 5 กุมภาพันธ 2563

3. วันท่ี 13 มกราคม 2563 หัวหนางานบริหารงบประมาณ ซึ่งถือเปนผูบังคับบัญชาชั้นตน
ของ นางสาวสารุณี ลิ้มวิรุฬหโรจน ไดมีหนังสือถึงรองอธิการบดีฝายบริหาร โดยขอใหมหาวิทยาลัยพิจารณา
ชะลอการอนุญาตให นางสาวสารุณี ลิ้มวิรุฬหโรจน ลาออก จากเดิม ท่ีขอใหมีผลการลาออกในวันท่ี
5 กุมภาพันธ 2563 เปนใหมีผลเปนการลาออกสิ้นเดือนมีนาคม 2563

โดยใหเหตุผลวา นางสาวสารุณี ลิ้มวิรุฬหโรจน  เปนผูรับผิดชอบในการเบิกจายเงินเดือน
พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา และ ลูกจางมหาวิทยาลัย ประเภทลูกจางประจํา ซึ่งเปนงานท่ี
นางสาวสารุณี ลิ้มวิรุฬหโรจน ปฏิบัติงานตั้งแตวันแรกท่ีเขามาปฏิบัติงานจนถึงปจจุบัน และเปนงานท่ีตองใช
ประสบการณในการปฏิบัติงาน การจะมอบหมายงานดังกลาวใหบุคลากรอ่ืนปฏิบัติงานแทนนั้น ตองใช
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ระยะเวลาในการสอนงานพอสมควร ประกอบกับมหาวิทยาลัยศิลปากรไดมีโครงการพัฒนาระบบบริหาร
ทรัพยากรองคกรดานทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยศิลปากร (SU-ERP HRM) ระยะท่ี 1 มีระบบบัญชีเงินเดือน
(PY) โดยไดรวมกับบริษัท ไอแอม คอนซัลติ้ง จํากัด ออกแบบระบบ, ข้ันตอน วิธีการในการปฏิบัติงานดาน
ตางๆ ตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2562 และโครงการดังกลาวไดนํามาปฏิบัติงานจริงในวันท่ี 1 มกราคม 2563
(นางสาวสารุณี ลิ้มวิรุฬหโรจน ไมยินยอมลงชื่อรับทราบขอความในหนังสือฉบับนี)้

โดยขณะท่ีหัวหนางานบริหารงบประมาณมีหนังสือฉบับดังกลาว อยูในระหวางปฏิบัติงาน
จริง และยังไมไดสรุปถึงปญหาและแนวทางในการแกไขตางๆ ท่ีเกิดข้ึนระหวางการปฏิบัติงาน

4. วันท่ี 20 มกราคม 2563 นางสาวสารุณี ลิ้มวิรุฬหโรจน ไดมีหนังสือถึงรองอธิการบดี
ฝายบริหาร ชี้แจงเก่ียวกับประเด็นตางๆ เพ่ือขอใหมหาวิทยาลัยพิจารณาการลาออกของตนเปนประเด็นตางๆ
จํานวน 7 ประเด็น ดังนี้

ประเด็นท่ี 1 อางวาการขอลาออกจากราชการของตนชอบแลว เนื่องจากไดยื่นหนังสือ
ลาออกลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน ตามขอบังคับฯ วาดวยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย

ประเด็นท่ี 2 อางวาการยื่นหนังสือลาออกชอบแลว เนื่องจากสัญญาจางไมมีกําหนด
ประเด็นท่ี 3 อางวาตนไดทราบวาการอนุมัติใหลาออกจากราชการเม่ือวันท่ี 16 มกราคม

2563 เวลาประมาณ 16.30 น. และไดแจงแลววาสามารถปฏิบัติงานไดจนถึงวันท่ี 29 กุมภาพันธ 2563 เทานั้น
โดยตั้งแตยื่นหนังสือลาออก จนถึงวันท่ี 17 มกราคม 2563 ก็ยังไมไดรับการติดตอสอบถามเรื่องๆ ใดตอตน

ประเด็นท่ี 4 อางวาผูมาทํางานแทนตน สามารถปฏิบัติงานตอไปไดตามคูมือปฏิบัติงาน
และศึกษาเรียนรูดวยตนเอง

ประเด็นท่ี 5 อางวางานเบิกจายเงินเดือนบุคลากรของวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร
ท่ีตนปฏิบัติหนาท่ีอยู นอกจากตนแลว ยังมีนางสาวปรียานุชณ แกวนภา นักการเงินปฏิบัติการ ซึ่งทําหนาท่ี
เบิกจายเงินเดือนบุคลากรของวิทยาเขตวังทาพระ และตลิ่งชัน ซึ่งลักษณะงานและข้ันตอนตางๆ เหมือนกัน
ทุกประการ จึงนาจะสามารถสอนงานแทนตนได

ประเด็นท่ี 6 แมตนจะเปนผูรับผิดชอบหลักโครงการ SU-ERP HRM แตก็ยังมี นางสาว
ปรียานุชณ แกวนภา นักการเงินปฏิบัติการ ซึ่งเปนผูรับผิดชอบหลักโครงการ SU-ERP HRM เชนกัน และตนยัง
ไมมีประสบการณมากพอท่ีจะสอนคนอ่ืนได

ประเด็นท่ี 7 อางวาตนปฏิบัติหนาท่ีดวยดีตลอด 5 ปท่ีผานมา อุทิศตน และทุมเท
ความสามารถในการปฏิบัติงานมาโดยตลอด

*โดยนางสาวสารุณี ลิ้มวิรุฬหโรจน  ไดแจงในตอนทายของหนังสือฉบับดังกลาววาสามารถ
ปฏิบัติงานไดจนถึงวันท่ี 29 กุมภาพันธ 2563

5. วันท่ี 6 กุมภาพันธ 2563 ผูอํานวยการกองคลังมีหนังสือถึงรองอธิการบดีฝายบริหาร
เพ่ือขอความเห็นชอบในการมอบหมายงานของ นางสาวสารุณี ลิ้มวิรุฬหโรจน ใหบุคลากรอ่ืนปฏิบัติหนาท่ีแทน
และรองอธิการบดีฝายบริหารไดใหความเห็นชอบแลว

6. วันท่ี 6 กุมภาพันธ 2563 ผูอํานวยการกองคลังไดมีหนังสือถึงรองอธิการบดีฝายบริหาร
รายงานเก่ียวกับกรณี นางสาวสารุณี ลิ้มวิรุฬหโรจน ขอลาออกจากราชการ เพราะประสงคจะประกอบอาชีพอ่ืน
โดยขอใหพิจารณาให นางสาวสารุณี ลิ้มวิรุฬหโรจน  ลาออกจากราชการไดสิ้นเดือนมีนาคม 2563 โดยเหตุผล
ดังตอไปนี้
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- มหาวิทยาลัยสามารถยับยั้งการลาออกไดไมเกิน 90 วัน ตามขอ 58 วรรคสามและขอ 79
ของขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ประกอบกับ
ขอ 39 วรรคสามของขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2546

- การท่ีไดมีสําเนาและนําสงเอกสารลงวันท่ี 13 มกราคม 2563 ใหแกนางสาวสารุณี
ลิ้มวิรุฬหโรจน แมนางสาวสารุณี ลิ้มวิรุฬหโรจน  ไมยินยอมลงชื่อรับทราบ แตการท่ีนางสาวสารุณี
ลิ้มวิรุฬหโรจน ไดมีหนังสือลงวันท่ี 20 มกราคม 2563 ได จึงถือวานางสาวสารุณี ลิ้มวิรุฬหโรจน ไดรับทราบ
การอนุมัติการลาออกและกําหนดเวลาท่ีอนุญาตใหลาออกแลว

- ภาระงานของ นางสาวสารุณี ลิ้มวิรุฬหโรจน ท่ีรับผิดชอบในการเบิกจายเงินเดือน
พนักงานมหาวิทยาลัยของวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร มีภาระบางรายการท่ีไมไดมีการถายทอดงาน
ใหผูปฏิบัติงานทานอ่ืนทราบ

- การเบิกจายเงินเดือนเขาสูระบบ SU-ERP-HRM ระยะท่ี 1 มีระบบบัญชีเงินเดือน (PY)
โดยนางสาวสารุณี ลิ้มวิรุฬหโรจน ไดรวมกับบริษัทออกแบบระบบ รวมถึงข้ันตอนวิธีการในการปฏิบัติงาน
ตางๆ ตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2562 มีปญหาเกิดข้ึนในเดือนมกราคม 2563 ท่ีผานมา ปญหาตางๆ ยังตองใหผูท่ี
ปฏิบัติงานทดสอบการใชงานและแกไขใหถูกตองตอไป

7. วันท่ี 7 กุมภาพันธ 2563 รองอธิการบดีฝายบริหารไดพิจารณาตามหนังสือในขอ 7
แลวสั่งการสรุปไดวา เนื่องจากอยูในชวงเริ่มตนของการใชงานระบบ SU-ERP-HRM มีการจายเงินผานระบบ
ครั้งแรกในเดือนมกราคม 2563 ใหกองคลังเรงจัดใหมีการถายทอดงานจาก นางสาวสารุณี ลิ้มวิรุฬหโรจน
เพ่ือใหการจายเงินเดือนในรอบเดือนกุมภาพันธเปนไปดวยความเรียบรอย ในกรณีท่ีกองคลังเห็นวายังไมพรอม
ท่ีจะใหบุคคลอ่ืนในกองคลังดําเนินการสําหรับเดือนมีนาคม ก็ยังคงอนุญาตใหลาออกไดสิ้นเดือนมีนาคม
แตหากวาการดําเนินการในเดือนกุมภาพันธเปนไปดวยความเรียบรอยและกองคลังมีบุคลากรท่ีจะรับ
ดําเนินการแทนได ก็ใหอนุญาตให นางสาวสารุณี ลิ้มวิรุฬหโรจน ลาออกจากราชการไดในวันท่ี 29 กุมภาพันธ
2563 ตามท่ีนางสาวสารุณี ลิ้มวิรุฬหโรจน เสนอ

8. วันท่ี 7 กุมภาพันธ 2563 นางสาวสารุณี ลิ้มวิรุฬหโรจน ไมไดมาปฏิบัติงานโดยไมไดแจง
เหตุผลใหผูบังคับบัญชาหรือผูท่ีเก่ียวของทราบแตอยางใด

9. วันท่ี 12 กุมภาพันธ 2563 นางสาวสารุณี ลิ้มวิรุฬหโรจน มีหนังสือขอยื่นยันการลาออก
จากราชการตั้งแตวันท่ี 5 กุมภาพันธ 2563 ตามหนังสือท่ีไดยื่นไวในวันท่ี 6 มกราคม 2563 ตามขอ 3

10. วันท่ี 18 กุมภาพันธ 2563 ผูอํานวยการกองคลัง ไดมีหนังสือถึงผูอํานวยการสํานักงาน
อธิการบดี แจงวาตั้งแตวันท่ี 7 กุมภาพันธ 22563 นางสาวสารุณี ลิ้มวิรุฬหโรจน ไมไดมาปฏิบัติงาน จนถึง
ปจจุบัน รวมระยะเวลา 7 วันทําการ และกองคลังไดเชิญผูท่ีเก่ียวของมารวมประชุมเพ่ือมอบหมายผูรับผิดชอบ
งานการเบิกจายเงนิเดือนในแตละสวนในวันท่ี 6 กุมภาพันธ 2563 แลว

11. วันท่ี 20 กุมภาพันธ 2563 มหาวิทยาลัยไดมีหนังสือ ไปถึงนางสาวสารุณี ลิ้มวิรุฬหโรจน
โดยขอใหชี้แจงเหตุผลในการขาดงานเปนหนังสือใหมหาวิทยาลัยทราบ (หากไมตอบ ถือวาขาดงานโดยไมมีเหตุ
สมควร) ซึ่งแมหนังสือของมหาวิทยาลัยจะไมไดกําหนดวาใหชี้แจงภายในระยะเวลาเทาใด แตเม่ือไมไดกําหนด
ระยะเวลาไว จึงตองถือระยะเวลาตามสมควร คือ 15 วัน นับแตวันท่ีไดรับหนังสือฉบับดังกลาว

12. วันท่ี 22 กุมภาพันธ 2563 นางสาวสารุณี ลิ้มวิรุฬหโรจน  ไดรับหนังสือของมหาวิทยาลัย
13. วันท่ี 8 มีนาคม 2563 ครบกําหนด 15 วัน นับแตวันท่ี นางสาวสารุณี ลิ้มวิรุฬหโรจน

ไดรับหนังสือจากมหาวิทยาลัย แตนางสาวสารุณี ลิ้มวิรุฬหโรจน ไมไดชี้แจงเหตุผลใหมหาวิทยาลัยทราบ
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แมนางสาวสารุณี ลิ้มวิรุฬหโรจน ไดยื่นหนังสือลาออกลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน ตามขอ 58
วรรคหนึ่งของขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 แต
ขอ 58 วรรคสาม ไดกําหนดใหในกรณีท่ีอธิการบดีเห็นวามีความจําเปนเพ่ือประโยชนของทางราชการจะยับยั้ง
การอนุญาตใหลาออกไวก็ได ท้ังนี้  ตามระเบียบท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด เม่ือเปนกรณีท่ีขอบังคับ
มหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ไมไดกําหนดระยะเวลาใน
การยับยั้งการลาออกจากราชการไว จึงถือเปนกรณีท่ีไมมีขอบังคับเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลในเรื่องดังกลาว
ตามขอ 79 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559
ตองนําขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2546 มาใช
บังคับแทน ซึ่งขอ 39 วรรคสามของขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการบริหารงานบุคคลพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2546 ไดกําหนดใหอธิการบดีสามารถยับยั้งการอนุญาตใหลาออกจากราชการไดเปนเวลาไม
เกิน 90 วัน ฉะนั้น อธิการบดีจึงมีอํานาจยับยั้งการอนุญาตใหพนักงานประจําลาออกจากราชการไวได ไมเกิน
90 วัน ตามขอ 58 วรรคสาม และขอ 79 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการบริหารงานบุคคล
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ประกอบกับ ขอ 39 วรรคสามของขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการ
บริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2546

การท่ี ได มีการสํ าเนาและนํ าส งเอกสารเ ก่ียวกับการพิจารณายับยั้ งการลาออกให
นางสาวสารุณี ลิ้มวิรุฬหโรจน ไดรับทราบแลว แม นางสาวสารุณี ลิ้มวิรุฬหโรจน จะมิไดลงลายมือชื่อในเอกสาร
ตามท่ีหนวยงานท่ีเก่ียวของไดแจงใหทราบ แตเม่ือ นางสาวสารุณี ลิ้มวิรุฬหโรจน ไดมีบันทึกขอความ ลงวันท่ี
20 มกราคม 2563 ถึงทานรองอธิการบดีฝายบริหารเพ่ือขอความกรุณาพิจารณาการขอลาออกจากการปฏิบัติงาน
โดยแจงวาไดรับทราบการอนุมัติการลาออกและกําหนดเวลาในการอนุญาตใหลาออกจากการปฏิบัติงานแลว
เม่ือวันท่ี 16 มกราคม 2563 พรอมท้ังนําเสนอเหตุผลความจําเปนเพ่ิมเติมเพ่ือประกอบการพิจารณา และแจงวา
สามารถปฏิบัติหนาท่ีไดเพียงจนถึงวันท่ี 29 กุมภาพันธ 2563 กรณีจึงถือวา นางสาวสารุณี ลิ้มวิรุฬหโรจน
ไดมีการรับทราบการอนุมัติการลาออกและกําหนดเวลาในการอนุญาตใหลาออกจากการปฏิบัติงานแลว และถือวา
นางสาวสารุณี ลิ้มวิรุฬหโรจน ไดมีการแสดงเจตนาในการยื่นความประสงคขอลาออกใหมจากเดิมตั้งแตวันท่ี
5 กุมภาพันธ 2563 เปนตั้งแตวันท่ี 1 มีนาคม 2563 เปนตนไป

เม่ือวันท่ี 7 กุมภาพันธ 2563 ทานรองอธิการบดีฝายบริหารไดมีการพิจารณาขอเท็จจริงและ
พยานหลักฐานท่ี นางสาวสารุณี ลิ้มวิรุฬหโรจน  นําเสนอเพ่ิมเติมตามบันทึกขอความ ลงวันท่ี 20 มกราคม 2563
และสั่งการยืนยันอนุญาตให นางสาวสารุณี ลิ้มวิรุฬหโรจน ลาออกจากการปฏิบัติงานได ตั้งแตวันท่ี 1 เมษายน
2563 เปนตนไป เวนแตตนสังกัดของ นางสาวสารุณี ลิ้มวิรุฬหโรจน  (กองคลัง) จะไดมีการนําเสนอใหพิจารณา
ใหมอีกครั้ง ดังนั้น การลาออกจากการปฏิบัติงานของ นางสาวสารุณี ลิ้มวิรุฬหโรจน จึงยังไมถือเปนการลาออก
โดยชอบดวยกฎหมาย เนื่องจากมหาวิทยาลัยไดใชสิทธิในการยับยั้ งการอนุญาตใหลาออกตามท่ีขอบังคับฯ
กําหนดแลว ดังนั้น นางสาวสารุณี ลิ้มวิรุฬหโรจน ยังคงมีสถานะเปนพนักงานของมหาวิทยาลัยและมีภาระ
หนาท่ีท่ีจะตองมาปฏิบัติงานจนกวาการลาออกจะมีผลตามท่ีขอบังคับฯ กําหนด
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นางสาวสารุณี ลิ้มวิรุฬหโรจน ไมมาปฏิบัติงานตั้งแตวันท่ี 7 กุมภาพันธ 2563 จนถึงปจจุบัน
โดยไมไดแจงเหตุผลใหผูบังคับบัญชาหรือผูท่ีเก่ียวของทราบแตอยางใด แมนางสาวสารุณี ลิ้มวิรุฬหโรจน จะไดมี
หนังสือลงวันท่ี 12 กุมภาพันธ 2563 เพ่ือขอยืนยันการลาออกจากราชการตั้งแตวันท่ี 5 กุมภาพันธ 2563
ตามหนังสือท่ีไดยื่นไวในวันท่ี 6 มกราคม 2563 ก็ตาม แตก็ไมมีผลใหการลาออกเปนการลาออกโดยชอบ
ดวยกฎหมายแตอยางใด เนื่องจากยังอยูในระหวางระยะเวลาการใชสิทธิยับยั้งของมหาวิทยาลัย ประกอบกับ
เม่ือ นางสาวสารุณี ลิ้มวริุฬหโรจน ไมมาปฏิบัติงานตั้งแตวันท่ี 7 กุมภาพันธ 2563 เปนตนมา มหาวิทยาลัยไดมี
หนังสือท่ี อว 8601/0856 ลงวันท่ี 20 กุมภาพันธ 2563 ถึง นางสาวสารุณี ลิ้มวิรุฬหโรจน ขอใหชี้แจงเหตุผล
ในการขาดงาน โดยหนังสือฉบับดังกลาวไดนําสงไปยังภูมิลําเนาของ นางสาวสารุณี ลิ้มวิรุฬหโรจน  ตามท่ีไดให
ไวแกมหาวิทยาลัยและมารดาของ นางสาวสารุณี ลิ้มวิรุฬหโรจน ไดลงนามเปน ผูรับเอกสารดังกลาวไวแลว
เม่ือวันท่ี 22 กุมภาพันธ 2563 ดังนั้น จึงถือวา นางสาวสารุณี ลิ้มวิรุฬหโรจน ไดรับหนังสือท่ีมหาวิทยาลัยขอให
ชี้แจงเหตุผลในการขาดงานแลว ตั้งแตเม่ือวันท่ี 22 กุมภาพันธ 2563 ซึ่ง นางสาวสารุณี ลิ้มวิรุฬหโรจน มิไดมี
หนังสือหรือเขามาชี้แจงเหตุผลในการขาดงานใหมหาวิทยาลัยทราบแตประการใด

สําหรับการท่ีมหาวิทยาลัยมีหนังสือขอให นางสาวสารุณี ลิ้มวิรุฬหโรจน ชี้แจงเหตุผลในการ
ขาดงาน โดยไมไดกําหนดวาใหชี้แจงภายในระยะเวลาเทาใดนั้น เม่ือไมไดกําหนดระยะเวลาไว จึงตองถือ
ระยะเวลาตามสมควร คือ 15 วัน นับแตวันท่ีไดรับหนังสือฉบับดังกลาว เม่ือไดความวา นางสาวสารุณี
ลิ้มวิรุฬหโรจน ไดรับหนังสือฉบับดังกลาวตั้งแตวันท่ี 22 กุมภาพันธ 2563 ฉะนั้น เม่ือพนกําหนด 15 วันนับแต
วันท่ีไดรับหนังสือ (วันท่ี 8 มีนาคม 2563) แลว นางสาวสารุณี ลิ้มวิรุฬหโรจน มิไดมีหนังสือหรือเขามาชี้แจง
เหตุผลในการขาดงานใหมหาวิทยาลัยทราบ กรณีจึงถือวาเปนการละท้ิงหนาท่ีเปนเวลาเกิน 5 วันทําการ
ติดตอกันโดยไมมีเหตุอันสมควร ตามขอ 16 ของสัญญาจางเปนพนักงานมหาวิทยาลัยศิลปากร ประเภท
พนักงานประจํา ราย นางสาวสารุณี  ลิ้มวุรุฬหโรจน สัญญาเลขท่ี 87/2560 มหาวิทยาลัยจึงสามารถสั่งเลิกจาง
นางสาวสารุณี ลิ้มวิรุฬหโรจน  ไดตามขอ 16 ของสัญญาจางฯ ซึ่งจะเปนผลใหนางสาวสารุณี ลิ้มวิรุฬหโรจน
พนสภาพการเปนพนักงานมหาวิทยาลัยเนื่องจากถูกเลิกจางปฏิบัติงานตาม ขอ 57(6) ของขอบังคับ
มหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 โดยใหมีผลเปนการเลิก
จางนับแตวันท่ี 7 กุมภาพันธ 2563 ซึ่งเปนวนัท่ีละท้ิงหนาท่ีเปนตนไป

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว ดวยเหตุท่ี นางสาวสารุณี ลิ้มวิรุฬหโรจน ไดยื่นเรื่องแสดงความ
ประสงคขอลาออกจากงานตั้งแตวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563 แตผู บังคับบัญชาใชสิทธิยับยั้งการลาออก
โดยใหลาออกไดเม่ือสิ้นเดือนมีนาคม 2563 ตอมา นางสาวสารุณี ลิ้มวิรุฬหโรจน ไดมีบันทึกขอความลงวันท่ี
20 มกราคม 2563 แจงวา สามารถปฏิบัติหนาท่ีไดจนถึงวันท่ี 29 กุมภาพันธ 2563 แตผูบังคับบัญชาได
พิจารณาจากภาระงานคางประกอบกับเนื่องจากอยูในชวงเริ่มตนของการใชระบบ SU - ERP HRM
เกี่ยวกับระบบบัญชีเงินเดือน ซึ่งมีการจายเงินผานระบบครั้งแรกในเดือนมกราคม 2563 โดยใหกองคลัง
เรงรัดใหมีการถายทอดงานจาก นางสาวสารุณี ลิ้มวิรุฬหโรจน เพ่ือใหการเบิกจายเงินเดือนในรอบเดือน
กุมภาพันธ 2563 เปนไปดวยความเรียบรอย หากกองคลังเห็นวายังไมพรอมท่ีจะใหบุคคลอ่ืนในกองคลัง
ดําเนินการเบิกจายเงินเดือนในเดือนมีนาคม 2563 ใหอนุญาตลาออกไดเม่ือสิ้นเดือนมีนาคม 2563 แตหากวา
การดําเนินการเบิกจายเงินเดอืนในเดือนกุมภาพันธ 2563 เปนไปดวยความเรียบรอย และกองคลังมีบุคลากรท่ี
จะรองรับงานแทนได ใหเสนอผูบังคับบัญชาพิจารณาอีกครั้ง ซึ่งในระหวางนี้ผูอํานวยการกองคลังไดดําเนินการ
เพ่ือใหมีการถายทอดงานและจัดบุคลากรมาเตรียมรองรับงานตอจาก นางสาวสารุณี ลิ้มวิรุฬหโรจน แตปรากฏวา
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นางสาวสารุณี ลิ้มวิรุฬหโรจน ไมมาปฏิบัติงานตั้งแตวันท่ี 7 กุมภาพันธ 2563 ซึ่งภาระงานท่ี นางสาวสารุณี
ลิ้มวิรุฬหโรจน ตองปฏิบัติเปนงานเก่ียวกับการเบิกจายเงินเดือนใหแกบุคลากรของมหาวิทยาลัย เพ่ือเบิกจาย
ประจําเดือนกุมภาพันธ 2563 สงผลใหการทําเรื่องเบิกจายเงินเดือนอาจตองลาชาออกไป มหาวิทยาลัย
จะไมสามารถจายเงินเดือนใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยไดทันตามกําหนดเวลาถือไดวา นางสาวสารุณี ลิ้มวิรุฬหโรจน
มีเจตนาจงใจเพ่ือใหมหาวิทยาลัยไดรับความเสียหายและการท่ี นางสาวสารุณี ลิ้มวิรุฬหโรจน ไดละท้ิงหนาท่ีไป
ตั้งแตวันท่ี 7 กุมภาพันธ 2563 จึงเปนการละท้ิงหนาท่ีเกินกวา 5 วันทําการ โดยไมมีเหตุอันสมควร โดยกองคลัง
สํานักงานอธิการบดี ขอเลิกสัญญาจาง นางสาวสารุณี ลิ้มวิรุฬหโรจน ตั้งแตวันท่ี 7 กุมภาพันธ 2563 ซึ่งเปน
วันท่ีละท้ิงหนาท่ีเปนตนไป จึงมีมติใหเลิกจาง นางสาวสารุณี ลิ้มวิรุฬหโรจน ตั้งแตวันท่ี 7 กุมภาพันธ 2563
ซึ่งเปนวันท่ีละท้ิงหนาท่ีเปนตนไป

ระเบียบวาระท่ี 4.2 แผนและการติดตามผลการดําเนินงานตามแผน
ระเบียบวาระท่ี 4.2.1 การจัดทํางบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

(เพิ่มเติม)

สรุปเรื่อง
ตามมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 9/2562 เม่ือวันพุธท่ี 11 กันยายน 2562 ไดอนุมัติ

งบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 วงเงินรวม จํานวน 2,047,166,800 บาท
จําแนกเปนเงินรายได จํานวน 1,760,726,800 บาท และเงินรายไดสะสม จํานวน 286,440,000 บาท นั้น

ในการนี้ กองแผนงานจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาหลักเกณฑการจัดทํางบประมาณรายจายจาก
เงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เพ่ิมเติม) ดังนี้

1. หลักเกณฑการจัดทํางบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
(เพ่ิมเติม)

1.1 วงเงินคําของบประมาณรายจายจากเงินรายไดเพ่ิมเติม ตองเปนเงินรายไดหรือเงิน
สะสมท่ีมีอยูจริง

1.2 โครงการท่ีขอตั้งงบประมาณเพ่ิมเติม ตองเปนงาน/โครงการตามภารกิจเชิงนโยบาย
ท่ีสอดคลองตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562-2566

1.3 กรณีเปนงาน/โครงการตามภารกิจประจํา ตองชี้แจงเหตุผลความจําเปน ท้ังนี้
มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาไมเห็นชอบใหดําเนินการได หากคณะวิชา/หนวยงานไมสามารถชี้แจงเหตุผลความ
จําเปนท่ีเหมาะสม ยกเวน การตั้งงบประมาณรายจายเพ่ือชําระหนี้ หรือชําระเงินคงคางใหกับหนวยงานอ่ืนๆ

2. งบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ิมเติม เปนการนํา
เงินรายไดสะสมมาจัดทํากิจกรรม/โครงการ มีหนวยงานท่ีเสนอขอเพ่ิมเติม จํานวน 6 คณะวิชา ไดแก
คณะโบราณคดี คณะศึกษาศาสตร คณะวิทยาศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คิดเปนเงิน
งบประมาณเพ่ิมเติมรวม จํานวน 58,695,000 บาท

3. งบประมาณรายจายจากเงินรายไดของหนวยงานท่ีขอจัดสรรงบประมาณเงินรายได
เพ่ิมเติม (เงินสะสม) เม่ือรวมวงเงินท้ังสิ้น มีรายละเอียดดังนี้
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หนวยงาน เงินรายไดท่ี
ไดรับอนุมัติ

ภารกิจประจํา ภารกิจ
นโยบาย

เงินรายได
(เพิ่มเติม)

รวม
งบประมาณ

คณะโบราณคดี 7,000,000 - 1,100,000 1,100,000 8,100,000
คณะศึกษาศาสตร 64,640,000 2,960,000 2,960,000 67,600,000
คณะวทิยาศาสตร 20,000,000 - 31,900,000 31,900,000 51,900,000
คณะวิศวกรรมศาสตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

44,300,000 9,129,800 1,470,200 10,600,000 54,900,000

คณะสัตวศาสตรและ
เทคโนโลยีการเกษตร

4,000,000 1,000,000 - 1,000,000 5,000,000

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

15,000,000 - 11,135,000 11,135,000 26,135,000

รวม 10,129,800 48,565,200 58,695,000

4. งบประมาณเงินรายไดประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ิมเติม (เงินสะสม) จํานวน
58,695,000 บาท จําแนกออกเปนภารกิจประจํา จํานวน 10,129,800 บาท ภารกิจนโยบาย จํานวน 48,565,200
บาท คิดเปนสัดสวนภารกิจประจํา : ภารกิจนโยบาย เทากับ 17.26 : 82.74 รายละเอียดดังนี้

ภารกิจประจํามีหนวยงานขอรับการจัดสรรงบประมาณเงินรายไดเพ่ิมเติม (เงินสะสม)
จํานวน 2 คณะวิชา ไดแก คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะสัตวศาสตรและ
เทคโนโลยีการเกษตร เพ่ือเปนคาใชจายในสวนของงบดําเนินงานท่ีมหาวิทยาลัยไมไดรับจัดสรรจากงบประมาณ
แผนดินปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประเภทงบเงินอุดหนุน หมวดงบดําเนินงาน ซึ่งปงบประมาณ พ.ศ. 2562
เคยไดรับจัดสรรงบดําเนินงานวงเงิน 36.66 ลานบาท

ภารกิจนโยบายมีหนวยงานขอรับการจัดสรรงบประมาณเงินรายไดเพ่ิมเติม (เงินสะสม)
จํานวน 5 คณะวิชา ไดแก คณะโบราณคดี คณะศึกษาศาสตร คณะวิทยาศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือเปนคาใชจายสนับสนุนการดําเนิน
โครงการท่ีสอดคลองตามเปาหมายยุทธศาสตรของแผนพัฒนามหาวิทยาลัย รายละเอียดดังนี้

- โครงการเพ่ือตอบสนองเปาหมายยุทธศาสตรท่ี 1 ไดแก คณะศึกษาศาสตร จํานวน
1,960,000 บาท เปนคาใชจายเก่ียวกับโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแกนักศึกษาในตางประเทศและ
ทุนอุดหนุนโครงการเสริมสรางนวัตกรรมการเรียนการสอนสําหรับอาจารย

- โครงการเพ่ือตอบสนองเปาหมายยุทธศาสตรท่ี 3 ไดแก คณะวิทยาศาสตร จํานวน
31,900,000 บาท เปนคาใชจายเก่ียวกับการพัฒนาปรับปรุงพ้ืนท่ีในสวนของภาควิชาคณิตศาสตร หองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร หองปฏิบัติการวิจัยเครือขายคอมพิวเตอรภายในอาคารวิทยาศาสตร 1 และคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร จํานวน 9,995,000 บาท เปนคาใชจายเก่ียวกับโครงการปรับปรุงหองผลิตสื่อ
ดิจิตอล ณ City Campus เมืองทองธานี โครงการกอสรางภูมิสถาปตยกรรม โครงการปรับปรุงอาคารยานยนตร
ณ วิทยาเขตเพชรบุรี และการจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอรประจําหองปฏิบัติการ
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- โครงการเพ่ือตอบสนองเปาหมายยุทธศาสตรท่ี 4 ไดแก คณะศึกษาศาสตร จํานวน
1,000,000 บาท เปนคาใชจายเก่ียวกับโครงการวิจัยความตองการและความคาดหวังของผูใชบัณฑิตหนวยฝก
ประสบการณวิชาชีพและทุนอุดหนุนโครงการเสริมสรางนวัตกรรมการเรียนการสอนสําหรับนักศึกษา
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จํานวน 1,470,200 บาท เปนคาใชจายเก่ียวกับโครงการ
พัฒนาศักยภาพจัดการเรียนการสอน พัฒนาสภาพแวดลอมทางการศึกษาฯ ของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา
และทุนอุดหนุนผูชวยสอนสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา/ผูเขาศึกษาตอในระดับมหาบัณฑิตและระดับ
ดุษฎีบัณฑิตของภาควิชาวิศวกรรมเคมี และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จํานวน 1,140,000
บาท เปนเงินอุดหนุนการศึกษาสําหรับทุนเรียนดี ทุนภูมิพล2/62 และทุน TA

- โครงการเพ่ือตอบสนองเปาหมายยุทธศาสตรท่ี 5 ไดแก คณะโบราณคดี จํานวน
1,100,000 บาท เปนคาใชจายเก่ียวกับโครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติดานโบราณโลหะวิทยาและ
โครงการ 65 ป โบราณคดีกับองคความรูเชิงวัฒนธรรม

5. เม่ือรวมวงเงินงบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
เพ่ิมเติม กับงบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
แลว คิดเปนงบประมาณรวม จํานวน 2,105,861,800 บาท ซึ่งมีสัดสวนเพ่ิมข้ึนรอยละ 2.87 โดยมีรายละเอียด
สัดสวนงบประมาณ จําแนกตามภารกิจประจําและภารกิจนโยบาย ดังนี้

ประเภทภารกิจ สัดสวนงบประมาณ
ที่ไดรับอนุมัติ

สัดสวนงบประมาณ
ที่ขอเพ่ิมเติม

สัดสวนงบประมาณ
ที่รวมเงินสะสมเพ่ิมเติม

งบประมาณ รอยละ งบประมาณ รอยละ งบประมาณ รอยละ
ภารกิจประจํา 1,511,682,000 73.84 10,129,800 17.26 1,521,811,800 72.27
ภารกิจนโยบาย 535,484,800 26.16 48,565,200 82.74 584,050,000 27.73
รวมงบประมาณ 2,047,166,800 100.00 58,695,000 100.00 2,105,861,800 100.00

ท้ังนี้ สัดสวนงบประมาณระหวางภารกิจประจํา : ภารกิจนโยบายคิดเปน 72.27 : 27.73
ซึ่งสอดคลองตามนโยบายท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนดไวท่ี 70.00 : 30.00 (สัดสวนเดิม 73.84 : 26.16)

6. สําหรับงบประมาณตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562-2566 จําแนกตามเปาหมาย
เม่ือเปรียบเทียบระหวางงบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และงบประมาณ
เงินรายไดเพ่ิมเติมแลว ระหวางภารกิจประจําและภารกิจนโยบาย มีรายละเอียดดังนี้

ยุทธศาสตรตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย งบประมาณที่
อนุมัติ

งบประมาณ
ที่ขอเพ่ิมเติม

งบประมาณรวม รอยละที่
เพ่ิมขึ้น

ยุทธศาสตรที่
1

สรางความโดดเดนเปนเลิศ
เฉพาะทางและสรางความ
มีชื่อเสียงดานวิชาการ

1,292,793,160 9,060,000 1,301,853,160 0.70

ภารกิจประจํา 1,188,105,200 7,100,000 1,195,205,200 0.60
ภารกิจนโยบาย 104,687,960 1,960,000 106,647,960 1.87
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ยุทธศาสตรตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย งบประมาณที่
อนุมัติ

งบประมาณ
ที่ขอเพ่ิมเติม

งบประมาณรวม รอยละที่
เพ่ิมขึ้น

ยุทธศาสตรที่
2

เปนผูนําในการบูรณาการ
ผลิตผลงานวิจัยและงาน
สรางสรรค การบริการ
วิชาการ การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมที่เชื่อมโยง
กับทองถิ่นหรืออุตสาหกรรม
ตอบโจทยการเปลี่ยนแปลง
ของประเทศ เกิดคุณคา
ทางเศรษฐกิจ เพ่ิมขีด
ความสามารถทางการ
แขงขันของประเทศ และ
เพ่ือแกปญหาของชุมชน
สังคม

117,616,600 500,000 118,116,600 0.43

ภารกิจประจํา 28,828,200 500,000 29,328,200 1.73
ภารกิจนโยบาย 88,788,400 0 88,788,400 0

ยุทธศาสตรที่
3

นําระบบบริหารจัดการที่
ทันสมัย นวัตกรรมในการ
บริหาร มาใชอยางมี
ประสิทธิภาพ

459,881,300 44,424,800 504,306,100 9.66

ภารกิจประจํา 261,894,200 2,529,800 264,424,000 0.97
ภารกิจนโยบาย 197,987,100 41,895,000 239,882,100 21.16

ยุทธศาสตรที่
4

พัฒนานักศึกษาและ
สงเสริมความสัมพันธที่
เขมแข็งกับศิษยเกา

161,910,500 3,610,200 165,520,700 2.23

ภารกิจประจํา 32,854,400 0 32,854,400 0
ภารกิจนโยบาย 129,056,100 3,610,200 132,666,300 2.80

ยุทธศาสตรที่
5

การสรางและเผยแพร
ภาพลักษณศิลปากรสู
สาธารณะ

14,965,240 1,100,000 16,065,240 7.35

ภารกิจประจํา 0 0 0 0
ภารกิจนโยบาย 14,965,240 1,100,000 16,065,240 7.35

รวมงบประมาณ 2,047,166,800 58,695,000 2,105,861,800 2.87

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา
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มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการจัดทํางบประมาณรายจายจากเงินรายได
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เพ่ิมเติม) ตามท่ีกองแผนงานเสนอ แลวใหนําเสนอคณะกรรมการท่ีปรึกษา
เก่ียวกับการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.3 ขอบังคับ / ระเบียบ / ประกาศ
ระเบียบวาระท่ี 4.3.1 (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

(ฉบับท่ี ..)

สรุปเรื่อง
ดวยบัณฑิตวิทยาลัยประสงคแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรเก่ียวกับการศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนการดําเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย สงผลใหการดําเนินการให
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาฉบับเดิมไมสอดคลองกับแนว
ปฏิบัติในปจจุบัน รวมท้ังเพ่ือปรับแกไขขอความในขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาใหสอดคลองกับขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต

ในการนี้ บัณฑิตวิทยาลัยจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร
วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... โดยใหใชบังคับตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา
2562 เปนตนไป ซึ่งผานการพิจารณาจากกองกฎหมายแลว

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... แลวใหนําเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองขอกฎหมายดาน
วิชาการและวิจัยเพ่ือการขับเคลื่อนและพัฒนามหาวิทยาลัยของสภามหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาตอไป

ท้ังนี้ ท่ีประชุมมีขอเสนอแนะเก่ียวกับการพัฒนาระบบการออกใบรับรองประเภทตางๆ ของ
แตละสวนงานในรปูแบบอิเล็กทรอนิกส ใหเปนระบบเดียวกันในภาพรวมของมหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระท่ี 4.3.2 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง อัตราคาธรรมเนียมการทดสอบ
วัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษและคาลงทะเบียนหลักสูตรเรงรัด

สรุปเรื่อง
ดวยศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษาท่ัวไปและพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษประสงคปรับปรุง

อัตราคาธรรมเนียมการทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษและคาลงทะเบียนหลักสูตรเรงรัด
ในการนี้ ศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษาท่ัวไปและพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษจึงเสนอ

ท่ีประชุมพิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง อัตราคาธรรมเนียมการทดสอบวัดสมิทธิภาพทาง
ภาษาอังกฤษและคาลงทะเบียนหลักสูตรเรงรัด ซึ่งผานการพิจารณาจากกองกฎหมายแลว
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ท้ังนี้ การกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการสมัครทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ (STEP-
Silpakorn Test of English Proficiency) และการเรียกเก็บเงินคาธรรมเนียมตางๆ ของบุคคลภายนอก ให
ดําเนินการตามท่ีกําหนดไวตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการบริหารการเงินและทรัพยสินของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 ประกอบกับขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการใหบริการทางวิชาการแกสังคม
พ.ศ. 2560

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง
อัตราคาธรรมเนียมการทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษและคาลงทะเบียนหลักสูตรเรงรัด โดยใหตัด
ขอความในขอ 3 (1.1) ของ (ราง) ประกาศดังกลาวออก แลวใหนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.3.3 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดอัตราคาตอบแทน
ท่ีเกี่ยวของกับการเรียนการสอนในสวนของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร

สรุปเรื่อง
ดวยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประสงคกําหนดจายเงินคาตอบแทนการ

ตรวจงานเตรียมจุลนิพนธ คาควบคุมใหคําปรึกษา และคาสอบจุลนิพนธ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการออกแบบ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ (สําหรับนักศึกษาท่ีเขาศึกษาตั้งแต
ปการศึกษา 2559 ถึงปการศึกษา 2562) และหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร รวมท้ัง
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือธุรกิจ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563) สําหรับนักศึกษาท่ี
เขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2563 เปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูเรียน
และผูสอนในรายวิชา 802 408 เตรียมจุลนิพนธ และรายวิชา 802 409 จุลนิพนธ (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการออกแบบ) รายวิชา 801 404 เตรียมจุลนิพนธ และรายวิชา 801 405
จุลนิพนธ (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ) รายวิชา 803 402 เตรียมจุลนิพนธ
และรายวิชา 803 403 จุลนิพนธ (หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร) รายวิชา 803 402
เตรียมจุลนิพนธ และรายวิชา 803 403 จุลนิพนธ (หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร) และ
รายวิชา 801309 เตรียมจุลนิพนธ และรายวิชา 801402 จุลนิพนธ (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา
เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือธุรกิจ)

ในการนี้ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา (ราง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดอัตราคาตอบแทนท่ีเก่ียวของกับการเรียนการสอนในสวนของคณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยอาศัยอํานาจตามความในขอ 23 ของระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร
วาดวยหลักเกณฑ อัตราจาย เงื่อนไขและวิธีการในการเบิกจายเงินรายไดของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2562
โดยใหใชบังคับตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 เปนตนไป ซึ่งผานการพิจารณาจากกองกฎหมายแลว
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ท้ังนี้ กองกฎหมายไดใหความเห็นเพ่ิมเติมดังนี้
1. คาใชจายสําหรับวัสดุและคาใชจายอ่ืนๆ สําหรับการดําเนินการจัดการศึกษา มีลักษณะ

เปนคาใชสอยอ่ืนๆ ท่ีคณบดีสามารถพิจารณาและอนุมัติไดตามความจําเปน ซึ่งเปนไปตามขอ 71 ของระเบียบ
มหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑ อัตราจาย เงื่อนไขและวิธีการในการเบิกจายเงินรายไดของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร พ.ศ. 2562

2. คาตอบแทนรายเดือนแกอนุกรรมการหอพักและอาจารยท่ีปรึกษาหอพักในสวนของคณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปนคาใชจายนอกเหนือจากท่ีกําหนดไวในขอ 13 ของระเบียบ
มหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑ อัตราจาย เงื่อนไขและวิธีการในการเบิกจายเงินรายไดของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร พ.ศ. 2562 จึงสมควรใหคณบดีนําเสนอเหตุผลและความจําเปนตออธิการบดีเพ่ือพิจารณาอนุมัติเปน
กรณีไป

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง
กําหนดอัตราคาตอบแทนท่ีเก่ียวของกับการเรียนการสอนในสวนของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
แลวใหนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.3.4 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ยกเลิกการเรียกสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบาน

สรุปเรื่อง
ตามมติท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 2 ตุลาคม 2561 ไดใหความเห็นชอบมาตรการ

อํานวยความสะดวกและลดภาระแกประชาชน (การไมเรียกสําเนาเอกสารท่ีทางราชการออกให จากประชาชน)
ซึ่งตอมาสํานักงาน ก.พ.ร. ไดแจงเวียนมติคณะรัฐมนตรีดังกลาว และไดซักซอมความเขาใจเก่ียวกับแนวทางการ
ดําเนินการใหหนวยงานทราบและถือปฏิบัติตามหนังสือท่ีอางถึงแลว นั้น

เนื่องจากสํานักงาน ก.พ.ร. ยังคงไดรับการรองเรียนจากประชาชนวา ปจจุบันหนวยงาน
ภาครัฐหลายแหงยังคงเรียกขอสําเนาเอกสารท่ีทางราชการออกให จากประชาชน สํานักงาน ก.พ.ร. จึงได
ซักซอมความเขาใจเก่ียวกับแนวทางการดําเนินการตามมาตรการอํานวยความสะดวกและลดภาระแกประชาชน
(การไมเรียกสําเนาเอกสารท่ีทางราชการออกให จากประชาชน) ดังนี้

1. ใหหนวยงานจัดทําประกาศยกเลิกการขอสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียน
บาน หรือสําเนาเอกสารอ่ืนๆ รวมท้ังเรงรัดการแกไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศในความ
รับผิดชอบท่ีมีขอกําหนดใหประชาชนตองยื่นสําเนาเอกสารท่ีทางราชการออกให ประกอบการขออนุมัติ
อนุญาต รับรอง รับแจง หรือรับจดทะเบียน ใหแลวเสร็จเรงดวน พรอมท้ังดําเนินการยกเลิกรายการเอกสาร
ประกอบการอนุมัติ อนุญาต รับรอง รับแจง หรือรับจดทะเบียนท่ีระบุไวในคูมือสําหรับประชาชนใหสอดคลอง
กับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศท่ีแกไขดวย
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2. ใหหนวยงานดําเนินการเชื่อมโยงขอมูลกับกรมการปกครองและหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือ
ใชยืนยันตัวตนของผูรับบริการและตรวจสอบขอมูลเอกสารอ่ืนๆ หรือเรงรัดจัดหาอุปกรณอานขอมูลบัตร
ประจําตัวประชาชน (Smart Card Reader) ใหเพียงพอโดยเร็ว โดยในระหวางท่ียังไมสามารถดําเนินการให
แลวเสร็จไดนั้น ขอใหหนวยงานกําชับเจาหนาท่ีในสังกัดใชวิธีประสานกับหนวยงานผูออกเอกสารโดยตรง
เพ่ือใหไดมาซึ่งสําเนาเอกสาร หรือใหเจาหนาท่ีจัดทําสําเนาเอกสารนั้นเองโดยไมเรียกเก็บคาใชจายจาก
ประชาชนแทน ท้ังนี้ การจัดสงเอกสารระหวางหนวยงานในกรณีดังกลาว สามารถเลือกใชวิธีจัดสงสําเนา
เอกสารทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกสได

3. เพ่ือใหการดําเนินการตามมาตรการอํานวยความสะดวกและลดภาระแกประชาชนเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ ขอใหหนวยงานแจงเวียนแนวทางการดําเนินการไมเรียกรับสําเนาเอกสารท่ีทางราชการ
ออกให จากประชาชน ใหหนวยงานและเจาหนาท่ีในสังกัดทุกระดับทราบและถือปฏิบัติอยางเครงครัด พรอม
ท้ังเผยแพรประชาสัมพันธประกาศการยกเลิกการขอสําเนาเอกสารท่ีทางราชการออกให จากประชาชน และ
สิทธิของประชาชนตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.
2558 โดยปดประกาศใหประชาชนทราบ ณ จุดใหบริการประชาชนทุกแหง และผานทางเว็บไซตของหนวยงาน

4. ขอใหหนวยงานรวบรวมปญหาอุปสรรค ผลการดําเนินการตามมาตรการไมเรียกรับสําเนา
เอกสารท่ีทางราชการออกให จากประชาชน การเผยแพรประชาสัมพันธประกาศการยกเลิกสําเนาเอกสารท่ี
ทางราชการออกให จากประชาชน และสิทธิของประชาชนตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 แผนการดําเนินการแกไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือ
ประกาศในความรับผิดชอบ และแผนในการเชื่อมโยงขอมูลกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ จัดสงไปยังสํานักงาน
ก.พ.ร. ภายในวันท่ี 30 เมษายน 2563 เพ่ือจะไดรายงานคณะรัฐมนตรีตอไป

ในการนี้ เ พ่ือใหการปฏิบัติงานตามกฎหมายของมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 ตลอดจนกฎหมายอ่ืน กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศท่ีเก่ียวของกับ
อํานาจหนาท่ีของมหาวิทยาลัย และการติดตอขอรับบริการจากมหาวิทยาลัย เปนไปตามมติท่ีประชุม
คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพ่ือรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand 4.0 อันเปนการอํานวย
ความสะดวกรวดเร็วและลดภาระของประชาชนในกรณีท่ีตองใชเอกสารสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและ
สําเนาทะเบียนบาน กองกฎหมายจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ยกเลิก
การเรียกสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบาน

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง
ยกเลิกการเรียกสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบาน แลวใหนําเสนออธิการบดีลงนาม
ประกาศใชตอไป
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ระเบียบวาระท่ี 4.3.5 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑการใหใชและอัตรา
คาใชจายในการใชหองบรรยาย คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

สรุปเรื่อง
ดวยคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมประสงคปรับปรุงอัตราคากระแสไฟฟา

และคาบํารุงการใชหองบรรยาย คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพ่ือเปนการใหบริการทาง
วิชาการแกหนวยงานภายนอกและเพ่ือประโยชนในการบริหารจัดการอาคารและสถานท่ีในการใชประโยชน
รวมกันของคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยอาศัยอํานาจตามความในขอ 4 ขอ 5 ขอ 6
ขอ 7 และขอ 8 ของประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑการใหใชและอัตราคาบริการในการใช
หองบรรยาย หองปฏิบัติการ และหองประชุม มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2562

ในการนี้ คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา (ราง)
ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑการใหใชและอัตราคาใชจายในการใชหองบรรยาย คณะ
วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยใหใชบังคับตั้งแตภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2562
เปนตนไป ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ครั้งท่ี 2/2563 เม่ือวันท่ี 25 กุมภาพันธ 2563 และผานการพิจารณาจากกองกฎหมายแลว

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง
หลักเกณฑการใหใชและอัตราคาใชจายในการใชหองบรรยาย คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม แลวใหนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.3.6 (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑ อัตราจาย เง่ือนไข
การบริหารเงินสนับสนุนการดําเนินงาน คณะมัณฑนศิลป มหาวิทยาลัย
ศิลปากร พ.ศ. ....

สรุปเรื่อง
ดวยคณะมัณฑนศิลปประสงคกําหนดหลักเกณฑ อัตราจาย เงื่อนไข การบริหารเงินสนับสนุน

การดําเนินงาน คณะมัณฑนศิลป ซึ่งเปนเงินรายไดตามขอ 22 (1) ของขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวย
การบริหารการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงาน
ในกิจกรรมดานตางๆ ของคณะมัณฑนศิลป ท้ังดานการบริหาร การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการ
วิชาการ กิจกรรมนักศึกษาและบุคลากร และกิจกรรมดานอ่ืนๆ ตามภารกิจของคณะมัณฑนศิลป

ในการนี้ คณะมัณฑนศิลปจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร
วาดวยหลักเกณฑ อัตราจาย เงื่อนไข การบริหารเงินสนับสนุนการดําเนินงาน คณะมัณฑนศิลป มหาวิทยาลัย
ศิลปากร พ.ศ. .... ซึ่งผานการพิจารณาจากกองกฎหมายแลว

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา
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มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวย
หลักเกณฑ อัตราจาย เงื่อนไข การบริหารเงินสนับสนุนการดําเนินงาน คณะมัณฑนศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร
พ.ศ. .... แลวใหนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.3.7 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง อัตราคาธรรมเนียมใบรับรอง
ผลการทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ (STEP (Silpakorn Test of
English Proficiency))

สรุปเรื่อง
ดวยศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษาท่ัวไปและพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษประสงคกําหนด

อัตราคาธรรมเนียมใบรับรองผลการทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ (STEP (Silpakorn Test of
English Proficiency)) โดยอาศัยอํานาจตามความในขอ 5 (11) ของขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวย
คาธรรมเนียมในการจัดการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2561 และขอ 5 (13) ของขอบังคับมหาวิทยาลัย
ศิลปากรวาดวยคาธรรมเนียมในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561

ในการนี้ ศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษาท่ัวไปและพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษจึงเสนอ
ท่ีประชุมพิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง อัตราคาธรรมเนียมใบรับรองผลการทดสอบวัด
สมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ (STEP (Silpakorn Test of English Proficiency)) ซึ่งผานการพิจารณาจากกอง
กฎหมายแลว

ท้ังนี้ การเรียกเก็บเงินคาธรรมเนียมการออกใบรับรองผลการทดสอบวัดสมิทธิภาพทาง
ภาษาอังกฤษ (STEP (Silpakorn Test of English Proficiency)) ของบุคคลภายนอก ใหดําเนินการตามท่ี
กําหนดไวตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการบริหารการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย พ.ศ.
2560 และขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการใหบริการทางวิชาการแกสังคม พ.ศ. 2560

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง
อัตราคาธรรมเนียมใบรับรองผลการทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ (STEP (Silpakorn Test of
English Proficiency)) แลวใหนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.3.8 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปการศึกษา 2562

สรุปเรื่อง
ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ใหปดท่ีทําการเปนการชั่วคราวและกําหนดมาตรการ

การปฏิบัติงานของบุคลากรอันเนื่องมาจากการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับลงวันท่ี
23 มีนาคม พ.ศ. 2563 ไดใหปดสถานท่ีทําการของมหาวิทยาลัยศิลปากรในพ้ืนท่ีจัดการเรียนการสอนในเขต
กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี จังหวัดนครปฐม และจังหวัดเพชรบุรี เปนการชั่วคราว ตั้งแตวันท่ี 20 มีนาคม
2563 ถึงวันท่ี 12 เมษายน 2563 นั้น
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เนื่องจากในชวงเวลาดังกลาวเปนชวงเวลาของการสอบหัวขอวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ
สําหรับผูเรียนครบ 3 ปการศึกษา และวันสุดทายของการสอบวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ สําหรับผูเรียน
ครบระยะเวลาการศึกษา ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ประจําปการศึกษา 2562 ฉบับลงวันท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินงานดานการเรียน
การสอนเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ บัณฑิตวิทยาลัยจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา (ราง)
ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปการศึกษา
2562

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง
เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปการศึกษา 2562 แลวใหนําเสนออธิการบดีลงนาม
ประกาศใชตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.4 โครงสรางสวนงานและหนวยงานภายใน
ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 4.5 การบริหารการเงินและทรัพยสิน
ระเบียบวาระท่ี 4.5.1 คณะสถาปตยกรรมศาสตรขอยกเวนคาธรรมเนียมใหแกนักศึกษาพิเศษ

สรุปเรื่อง
ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 2/2563 เม่ือวันอังคารท่ี

21 มกราคม 2563 ไดใหความเห็นชอบการยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษาในสวนของคาธรรมเนียมในการ
ดําเนินการทางตางประเทศ จํานวน 10,000 บาท ใหแกนักศึกษาพิเศษโครงการความรวมมือทางวิชาการ
(MOU) กับมหาวิทยาลัยสุพานุวง สปป.ลาว ของคณะสถาปตยกรรมศาสตร ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา
2562 จํานวน 1 ราย คือ Mr.Phothisak SILISOUK แลวนั้น

เนื่องจากคณะสถาปตยกรรมศาสตรประสงคขอยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษาเพ่ิมเติมในสวน
ของคาลงทะเบียนเหมาจาย ภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2562 จํานวน 50,000 บาท ใหแกนักศึกษา
พิเศษโครงการความรวมมือทางวิชาการรายดังกลาว ดังนั้น กองบริหารงานวิชาการจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา
การยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษาในสวนของคาลงทะเบียนเหมาจายใหแกนักศึกษาพิเศษ จํานวน 1 ราย ตาม
ความในขอ 7 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยคาธรรมเนียมในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2561 ตามท่ีคณะสถาปตยกรรมศาสตรเสนอ

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว มีมตใิหความเห็นชอบการยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษาในสวนของ
คาลงทะเบียนเหมาจายใหแกนักศึกษาพิเศษ จํานวน 1 ราย ตามความในขอ 7 ของขอบังคับมหาวิทยาลัย
ศิลปากรวาดวยคาธรรมเนียมในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 ตามท่ีคณะสถาปตยกรรมศาสตร
เสนอ
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ระเบียบวาระท่ี 4.5.2 การกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตรสถาปตยกรรม (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2563)

สรุปเรื่อง
ตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยประสงคกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตรสถาปตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) ภาคปกติ
ของคณะสถาปตยกรรมศาสตร โดยใชอัตราคาลงทะเบียนเรียน คณะสถาปตยกรรมศาสตร ระดับปริญญาเอก
สาขาวิชาประวัติศาสตรสถาปตยกรรม แบบ 1.1 และแบบ 2.1 ตามท่ีกําหนดไวในขอ 3.2.2 ของระเบียบ
มหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร
นานาชาติ พ.ศ. 2562 นั้น

เนื่องจากการกําหนดอัตราคาลงทะเบียนเรียนระดับบัณฑิตศึกษาตามขอบังคับมหาวิทยาลัย
ศิลปากรวาดวยคาธรรมเนียมในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 กําหนดใหอธิการบดีโดยมติ
ท่ีประชุม ก.บ.ม. เปนผูเสนออัตราคาธรรมเนียมการศึกษาใหคณะกรรมการท่ีปรึกษาเก่ียวกับการเงินและ
ทรัพยสินของมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา และใหจัดทําเปนระเบียบมหาวิทยาลัย ดังนั้น
บัณฑิตวิทยาลัยจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตรสถาปตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)

ท้ังนี้ กองกฎหมายไดมีความเห็นวา กรณีนี้เปนการปรับปรุงหลักสูตรท่ีมีอยูเดิม ประกอบกับ
ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และระดับบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรนานาชาติ พ.ศ. 2562 ขอ 3.2.2 ไดกําหนดอัตราคาลงทะเบียนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
ประวัติศาสตรสถาปตยกรรม สําหรับภาคปกติไวแลว จึงไมจําเปนตองออกระเบียบฉบับใหม

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตรสถาปตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2563) แลวใหนําเสนอคณะกรรมการท่ีปรึกษาเก่ียวกับการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย และสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป

ท้ังนี้ ขอใหคณะสถาปตยกรรมศาสตรจัดเตรียมขอมูลในสวนของการเปรียบเทียบอัตรา
คาลงทะเบียน/คาธรรมเนียมการศึกษาในการจัดการหลักสูตรท่ีใกลเคียงกับสถาบันอ่ืน เพ่ือประกอบการชี้แจงตอ
ท่ีประชุมคณะกรรมการท่ีปรึกษาเก่ียวกับการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัยดวย



29

ระเบียบวาระท่ี 4.5.3 คณะอักษรศาสตรขอปรับอัตราคาลงทะเ บียนเรียนและขอยกเวน
คาธรรมเนียมการศึกษาใหแกนักศึกษาท่ีไดรับผลกระทบอันเนื่องมาจากการ
แพรระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

สรุปเรื่อง
ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง มาตรการและการปองกันการแพรระบาดของเชื้อโรค

COVID-19 (Coronavirus Diseases 2019) ในการดําเนินการเรียนการสอน และการสอบปลายภาค ประจํา
ภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2562 ฉบับลงวันท่ี 26 กุมภาพันธ พ.ศ. 2563 นั้น

เนื่องจากคณะอักษรศาสตรคํานึงถึงความปลอดภัยและประโยชนของนักศึกษาโครงการ
แลกเปลี่ยนนักศึกษาหลักสูตร 3 + 1 (โครงการปกติ) และหลักสูตร 7 + 1 (โครงการพิเศษเอเชียศึกษา)
ประจําปการศึกษา 2562 ซึ่งไดรับผลกระทบอันเนื่องมาจากการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) จึงไดประกาศยกเลิกการสงนักศึกษาเขารวมโครงการดังกลาว และเพ่ือใหการจัดการเรียนการ
สอนหลักสูตรดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอย คณะอักษรศาสตรจึงไดเปดสอนภาคการศึกษาพิเศษฤดูรอน
ปการศึกษา 2562 โดยจัดการเรียนการสอนแบบออนไลนทุกรายวิชา พรอมนี้ไดเสนอท่ีประชุมพิจารณาให
ความชวยเหลือนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาหลักสูตร 3 + 1 และหลักสูตร 7 + 1 ซึ่งไดผานความ
เห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร ครั้งท่ี 6/2563 เม่ือวันท่ี 16 มีนาคม 2563 ดังนี้

1. การปรับลดอัตราคาลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาหลักสูตร
3 + 1 และหลักสูตร 7 + 1 จํานวน 40% ของคาลงทะเบียน

2. การยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษา ตามขอ 8 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวย
อัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2558 ใหแกนักศึกษาคณะอักษรศาสตรหลักสูตร 3 + 1
(โครงการปกติ) จํานวน 2,000 บาท

3. การยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษา ตามขอ 4.7.2 ของระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร
วาดวยอัตราคาลงทะเบียนและคาธรรมเนียมพิเศษของนักศึกษาโครงการพิเศษ (ฉบับท่ี 16) พ.ศ. 2551 ใหแก
นักศึกษาคณะอักษรศาสตรหลักสูตร 7 + 1 (โครงการพิเศษเอเชียศึกษา) จํานวน 2,000 บาท

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหคณะอักษรศาสตรใหความชวยเหลือนักศึกษา
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาหลักสูตร 3 + 1 (โครงการปกติ) และหลักสูตร 7 + 1 (โครงการพิเศษเอเชีย
ศึกษา) ซึ่งไดรับผลกระทบอันเนื่องมาจากการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยจัดสรร
ทุนการศึกษาใหแกนักศึกษาโครงการดังกลาว เนื่องจากการปรับลดอัตราคาลงทะเบียนเรียนและการยกเวน
คาธรรมเนียมการศึกษาใหแกนักศึกษาโครงการดังกลาวไมมีขอกําหนดใหทําไดตามขอบังคับมหาวิทยาลัย
ศิลปากรวาดวยอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2558 และระเบียบมหาวิทยาลัย
ศิลปากรวาดวยอัตราคาลงทะเบียนและคาธรรมเนียมพิเศษของนักศึกษาโครงการพิเศษ (ฉบับท่ี 16)
พ.ศ. 2551
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ระเบียบวาระท่ี 4.6 เรื่องอ่ืนๆ ตามท่ีอธิการบดีปรึกษา
ระเบียบวาระท่ี 4.6.1 การแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกอาจารยเพื่อเขารับการคัดเลือก

รับรางวัล“หมอมงามจิตต บุรฉัตร” ประจําป พ.ศ. 2563

สรุปเรื่อง
ดวยสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมไดขอความ

รวมมือจากสถาบันอุดมศึกษาใหพิจารณาคัดเลือกอาจารย จํานวน 1 ราย ท่ีมีผลงานดีเดนในการพัฒนา
ศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรมของนิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษาเขารับการคัดเลือกเพ่ือรับรางวัล “หมอม
งามจิตต บุรฉัตร” รางวัลสรางเสริมคนดีมีคุณธรรม ประจําป พ.ศ. 2563 ในโครงการยกยองเกียรติคุณอาจารย
ระดับอุดมศึกษาผูทรงคุณธรรม และสงรายชื่อไปยังมูลนิธิอนุสรณหมอมงามจิตต บุรฉัตร ตึกมหิดลชั้น 4 ถนน
ราชวิถี เขตราชเทวี กทม. 10400 ภายในวันท่ี 15 มิถุนายน 2563

ท้ังนี้  อาจารยท่ีสถาบันการศึกษาหรือหนวยงานเคยเสนอชื่อมาใหมูลนิธิฯ พิจารณาคัดเลือก
แลว แตยังไมไดรับการพิจารณาใหไดรับรางวัล “หมอมงามจิตต บุรฉัตร” มีสิทธิ์ท่ีจะไดรับการเสนอชื่อเขารับ
การคัดเลือกไดอีกโดยใหจัดทําหรือปรับปรุงขอมูลปจจุบันเพ่ิมเติมมาดวย

ในการนี้ กองกลางจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกอาจารย
เพ่ือเขารับการคัดเลือกรับรางวัล “หมอมงามจิตต บุรฉัตร” ประจําป พ.ศ. 2563

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว มีมติใหแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกอาจารยเพ่ือเขารับ
การคัดเลือกรับรางวัล “หมอมงามจิตต บุรฉัตร” ประจําป พ.ศ. 2563 ตามรายชื่อตาม (ราง) คําสั่ง
มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกอาจารยเพ่ือเขารับการคัดเลือกรับรางวัล
“หมอมงามจิตต บุรฉัตร” ประจําป พ.ศ. 2563 แลวใหนําเสนออธิการบดีลงนามในคําสั่งแตงตั้งตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.6.2 (ราง) บันทึกขอตกลงความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ
Hankuk University of Foreign Studies และ (ราง) บันทึกเกี่ยวกับการ
แลกเปลี่ยนนักศึกษาระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ Hankuk University
of Foreign Studies สาธารณรัฐเกาหลี

สรุปเรื่อง
ดวยคณะอักษรศาสตรประสงคตออายุขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับ Hankuk

University of Foreign Studies สาธารณรัฐเกาหลี โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมความรวมมือดานการเรียน
การสอนภาษาเกาหลีและภาษาไทย ขอตกลงดังกลาวเปนขอตกลงระดับมหาวิทยาลัย ระดับของผูลงนามของ
ท้ังสองฝาย คือ อธิการบดี ขอตกลงมีระยะเวลา 5 ป นับแตวันลงนาม ซึ่งไดผานความเห็นชอบจากท่ีประชุม
คณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร ครั้งท่ี 17/2562 เม่ือวันท่ี 2 กันยายน 2562 จํานวน 2 ฉบับ ดังนี้

1. (ราง) บันทึกขอตกลงความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ Hankuk University of
Foreign Studies สาธารณรัฐเกาหลี

2. (ราง) บันทึกเก่ียวกับการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ Hankuk
University of Foreign Studies สาธารณรัฐเกาหลี
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โดยคณะอักษรศาสตรไดเสนอเอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณา ดังนี้
1. แบบเสนอการทําขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับสถาบันตางประเทศ
2. (ราง) MOU ฉบับภาษาอังกฤษ และฉบับแปลเปนภาษาไทย โดยมีผูรับรองการแปล
3. ประวัติของ Hankuk University of Foreign Studies 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) บันทึกขอตกลงความรวมมือระหวาง
มหาวิทยาลัยศิลปากรกับ Hankuk University of Foreign Studies และ (ราง) บันทึกเก่ียวกับการ
แลกเปลี่ยนนักศึกษาระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ Hankuk University of Foreign Studies แลวให
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.6.3 การกําหนดวันจัดทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ รอบทดสอบแรกเขา
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2563 ดวยแบบทดสอบ
STEP ของวิทยาลัยนานาชาติ

สรุปเรื่อง
ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 2/2563 เม่ือวันอังคารท่ี

21 มกราคม 2563 ไดใหความเห็นชอบการกําหนดวันจัดทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ รอบทดสอบ
แรกเขาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2563 ดวยแบบทดสอบ STEP ในวันเสารท่ี 4
กรกฎาคม 2563 และวันพฤหัสบดีท่ี 9 กรกฎาคม 2563 ตามท่ีศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษาท่ัวไปและ
พัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษเสนอ นั้น

เนื่องจากวิทยาลัยนานาชาติจะสิ้นสุดการสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี
ประจําปการศึกษา 2563 ในวันพุธท่ี 19 สิงหาคม 2563 ทําใหนักศึกษาของวิทยาลัยนานาชาติไมสามารถเขา
รวมการทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ รอบทดสอบแรกเขาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําป
การศึกษา 2563 ตามท่ีกําหนดได ดังนั้น ศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษาท่ัวไปและพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษ
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาการกําหนดวันจัดทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ รอบทดสอบแรกเขาของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2563 ดวยแบบทดสอบ STEP ของวิทยาลัยนานาชาติ ในวัน
เสารท่ี 29 สิงหาคม 2563

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา
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มติ ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการกําหนดวันจัดทดสอบวัดสมิทธิภาพทาง
ภาษาอังกฤษ รอบทดสอบแรกเขาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2563 ดวยแบบทดสอบ
STEP ของวิทยาลัยนานาชาติ ในวันเสารท่ี 29 สิงหาคม 2563 ตามท่ีศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษาท่ัวไปและ
พัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษเสนอ

ระเบียบวาระท่ี 4.6.4 การกําหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑวิธีการไดมา และวาระการดํารงตําแหนง
ของผูจัดการศูนยวิจัยและบริการวิชาการมรดกวัฒนธรรมโบราณคดี

สรุปเรื่อง
ตามท่ีศูนยวิจัยและบริการวิชาการมรดกวัฒนธรรมโบราณคดี เปนหนวยงานท่ีสภา

มหาวิทยาลัยศิลปากรไดอนุมัติใหจัดตั้งข้ึนเปนหนวยงานตามภารกิจเฉพาะหรือตามยุทธศาสตรของคณะ
โบราณคดี ตามขอ 39 (3) ของระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการบริหารงานศูนยหรือหนวยงานภายในท่ี
เรียกชื่ออยางอ่ืนซึ่งจัดตั้งข้ึนตามภารกิจเฉพาะหรือตามยุทธศาสตรของคณะ พ.ศ. 2562 ประกอบกับขอ 8
(3.2) ของประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การแบงหนวยงานภายในของสวนงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร
พ.ศ. 2559 และแกไขเพ่ิมเติมโดยประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การแบงหนวยงานภายในของสวนงาน
ของมหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 นั้น

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
ของมหาวิทยาลัย”

ในการนี้ คณะโบราณคดีจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาการกําหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑวิธีการ
ไดมา และวาระการดํารงตําแหนงของผูจัดการศูนยวิจัยและบริการวิชาการมรดกวัฒนธรรมโบราณคดี ซึ่งได
ผานความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการอํานวยการศูนยวิจัยและบริการวิชาการมรดกวัฒนธรรม
โบราณคดี เม่ือวันท่ี 9 มกราคม 2563

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการกําหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑวิธีการไดมา
และวาระการดํารงตําแหนงของผูจัดการศูนยวิจัยและบริการวิชาการมรดกวัฒนธรรมโบราณคดี ตามท่ีคณะ
โบราณคดีเสนอ แลวใหจัดทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัยเพ่ือสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงผูจัดการศูนยวิจัย
และบริการวิชาการมรดกวัฒนธรรมโบราณคดีตอไป



33

ระเบียบวาระท่ี 4.6.5 (ราง) ขอตกลงท่ัวไปเกี่ยวกับความรวมมือและการแลกเปลี่ยนระหวาง
มหาวิทยาลัยศิลปากรกับ Aichi University และ (ราง) ขอตกลงเกี่ยวกับ
การแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ Aichi University
ประเทศญ่ีปุน

สรุปเรื่อง
ดวยคณะอักษรศาสตรประสงคจัดทําขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับ Aichi University

ประเทศญี่ปุน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมความรวมมือทางดานการศึกษาและวิชาการ รวมท้ังสนับสนุนการ
แลกเปลี่ยนนักศึกษา อาจารย บุคลากรและนักวิชาการ ขอตกลงดังกลาวเปนขอตกลงระดับมหาวิทยาลัย
ระดับของผูลงนามของท้ังสองฝาย คือ อธิการบดี ขอตกลงมีระยะเวลา 5 ป นับแตวันลงนาม ซึ่งไดผานความ
เห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร ครั้งท่ี 23/2562 เม่ือวันท่ี 16 ธันวาคม 2562
จํานวน 2 ฉบับ ดังนี้

1. (ราง) ขอตกลงท่ัวไปเก่ียวกับความรวมมือและการแลกเปลี่ยนระหวางมหาวิทยาลัย
ศิลปากรกับ Aichi University ประเทศญี่ปุน

2. (ราง) ขอตกลงเก่ียวกับการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ Aichi
University ประเทศญี่ปุน

โดยคณะอักษรศาสตรไดเสนอเอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณา ดังนี้
1. แบบเสนอการทําขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับสถาบันตางประเทศ
2. (ราง) ขอตกลงฉบับภาษาอังกฤษ และฉบับแปลเปนภาษาไทย โดยมีผูรับรองการแปล
3. ประวัติของ Aichi University ประเทศญี่ปุน
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) ขอตกลงท่ัวไปเก่ียวกับความรวมมือ
และการแลกเปลี่ยนระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ Aichi University และ (ราง) ขอตกลงเก่ียวกับการ
แลกเปลี่ยนนักศึกษาระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ Aichi University ประเทศญี่ปุน แลวใหนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป
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ระเบียบวาระท่ี 4.6.6 (ราง) บันทึกขอตกลงเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหวางมหาวิทยาลัย
ศิลปากรกับ Chiba  University ประเทศญ่ีปุน

สรุปเรื่อง
ดวยคณะอักษรศาสตรประสงคจัดทําขอตกลงความรวมมือกับ Chiba University ประเทศ

ญี่ปุน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมความรวมมือทางดานการศึกษาและวิชาการ รวมท้ังสนับสนุนการ
แลกเปลี่ยนนักศึกษา และกิจกรรมอ่ืนท่ีเห็นชอบรวมกัน ขอตกลงดังกลาวเปนขอตกลงระดับมหาวิทยาลัย
ระดับของผูลงนามของท้ังสองฝาย คือ อธิการบดี ขอตกลงมีผลนับแตวันลงนามตามระยะเวลาท่ีไดกําหนดไวใน
บันทึกความเขาใจ (MOU) ซึ่งไดผานความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร ครั้งท่ี
23/2562 เม่ือวันท่ี 16 ธันวาคม 2562 โดยคณะอักษรศาสตรไดเสนอเอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณา ดังนี้

1. แบบเสนอการทําขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับสถาบันตางประเทศ
2. (ราง) ขอตกลงฉบับภาษาอังกฤษ และฉบับแปลเปนภาษาไทย โดยมีผูรับรองการแปล
3. ประวัติของ Chiba University ประเทศญี่ปุน
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 มีมตใิหความเห็นชอบ (ราง) บันทึกขอตกลงเก่ียวกับการแลกเปลี่ยน
นักศึกษาระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ Chiba University ประเทศญี่ปุน แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.6.7 (ราง) บันทึกความเขาใจระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ Hiroshima City
University และ (ราง) บันทึกขอตกลงเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
ระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ Hiroshima City  University ประเทศญ่ีปุน

สรุปเรื่อง
ดวยคณะอักษรศาสตรประสงคจัดทําขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับ Hiroshima City

University ประเทศญี่ปุน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมความรวมมือทางดานการศึกษาและวิชาการ รวมท้ัง
สนับสนุนการแลกเปลี่ยนนักศึกษา อาจารย บุคลากร และนักวิชาการ ขอตกลงดังกลาวเปนขอตกลงระดับ
มหาวิทยาลัย ระดับของผูลงนามของท้ังสองฝาย คือ อธิการบดี ขอตกลงมีระยะเวลา 5 ป นับแตวันลงนาม ซึ่งได
ผานความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร ครั้งท่ี 23/2562 เม่ือวันท่ี 16 ธันวาคม
2562 จํานวน 2 ฉบับ ดังนี้
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1. (ราง) บันทึกความเขาใจระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ Hiroshima City University
ประเทศญี่ปุน

2. (ราง) บันทึกขอตกลงเก่ียวกับการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ
Hiroshima City University ประเทศญี่ปุน

โดยคณะอักษรศาสตรไดเสนอเอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณา ดังนี้
1. แบบเสนอการทําขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับสถาบันตางประเทศ
2. (ราง) MOU ฉบับภาษาอังกฤษ ฉบับแปลเปนภาษาไทย และ (ราง) MOA ฉบับ

ภาษาอังกฤษ ฉบับแปลเปนภาษาไทย โดยมีผูรับรองการแปล
3. ประวัติของ Hiroshima City University ประเทศญี่ปุน
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 มีมตใิหความเห็นชอบ (ราง) บันทึกความเขาใจระหวางมหาวิทยาลัย
ศิลปากรกับ Hiroshima City University และ (ราง) บันทึกขอตกลงเก่ียวกับการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหวาง
มหาวิทยาลัยศิลปากรกับ Hiroshima City University ประเทศญี่ปุน แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.6.8 (ราง) ขอตกลงเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนและความรวมมือทางวิชาการระหวาง
มหาวิทยาลัยศิลปากรกับ Kyoto Women’s University ประเทศญ่ีปุน

สรุปเรื่อง
ดวยคณะอักษรศาสตรประสงคจัดทําขอตกลงความรวมมือกับ Kyoto Women’s University

ประเทศญี่ปุน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมความรวมมือทางดานการศึกษาและวิชาการ รวมท้ังสนับสนุน
การแลกเปลี่ยนนักศึกษา อาจารย บุคลากรและนักวิชาการ ขอตกลงดังกลาวเปนขอตกลงระดับมหาวิทยาลัย
ระดับของผูลงนามของท้ังสองฝาย คือ อธิการบดี ขอตกลงมีระยะเวลา 3 ป นับแตวันลงนาม ซึ่งไดผานความ
เห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร ครั้งท่ี 23/2562 เม่ือวันท่ี 16 ธันวาคม 2562
โดยคณะอักษรศาสตรไดเสนอเอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณา ดังนี้

1. แบบเสนอการทําขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับสถาบันตางประเทศ
2. (ราง) ขอตกลงฉบับภาษาอังกฤษ ฉบับภาษาญี่ปุน และฉบับแปลเปนภาษาไทย โดยมี

ผูรับรองการแปล
3. ประวัติของ Kyoto Women’s University ประเทศญี่ปุน
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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) ขอตกลงเก่ียวกับการแลกเปลี่ยนและ
ความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ Kyoto Women’s University ประเทศญี่ปุน แลว
ใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.6.9 (ราง) บันทึกความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ Meisei University
ประเทศญ่ีปุน

สรุปเรื่อง
ดวยคณะอักษรศาสตรประสงคจะตออายุขอตกลงความรวมมือกับ Meisei University

ประเทศญี่ปุน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือขยายโอกาสในการศึกษาหลักสูตร 3 + 1 และ 7 + 1 รวมท้ังสนับสนุน
การแลกเปลี่ยนนักศึกษา อาจารย บุคลากรและนักวิชาการ ขอตกลงดังกลาวเปนขอตกลงระดับมหาวิทยาลัย
ระดับของผูลงนามของท้ังสองฝาย คือ อธิการบดี ขอตกลงมีระยะเวลา 5 ป นับแตวันลงนาม ซึ่งไดผานความ
เห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร ครั้งท่ี 23/2562 เม่ือวันท่ี 16 ธันวาคม 2562
โดยคณะอักษรศาสตรไดเสนอเอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณา ดังนี้

1. แบบเสนอการทําขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับสถาบันตางประเทศ
2. (ราง) ขอตกลงฉบับภาษาอังกฤษ และฉบับแปลเปนภาษาไทย โดยมีผูรับรองการแปล
3. ประวัติของ Meisei University ประเทศญี่ปุน
4. รายงานกิจกรรมท่ีมีการดําเนินการรวมกันตามความรวมมือเดิม
5. กิจกรรม/แผนงานท่ีคาดวาจะดําเนินการหลังจากทําความรวมมือ
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 มีมติ ใหความเห็นชอบ (ราง) บันทึกความรวมมือระหวาง
มหาวิทยาลัยศิลปากรกับ Meisei University ประเทศญี่ปุน แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.6.10 การกําหนดมาตรการเพิ่มเติมอันเนื่องมาจากการแพรระบาดของเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19)

สรุปเรื่อง
ตามท่ีไดเกิดสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งมีแนวโนม

ท่ีจะเกิดการระบาดรุนแรงในวงกวางข้ึน และยืดเยื้อยาวนาน มหาวิทยาลัยจึงไดออกประกาศใหปดสถานท่ี
ทําการของมหาวิทยาลัยศิลปากร ในพ้ืนท่ีจัดการเรียนการสอนในเขตกรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี จังหวัด
นครปฐม และจังหวัดเพชรบุรี เปนการชั่วคราว โดยไดกําหนดมาตรการการปฏิบัติงานของบุคลากรอัน
เนื่องมาจากการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตั้งแตวันท่ี 20 มีนาคม 2563 ถึงวันท่ี 12
เมษายน 2563 รวมถึงประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง มาตรการปองกันการแพรระบาดของเชื้อโรค
COVID-19 (Coronavirus Diseases 2019) ในการดําเนินการสอบปลายภาค ประจําภาคการศึกษาปลาย
ปการศึกษา 2562 ฉบับลงวันท่ี 4 มีนาคม พ.ศ. 2563 ซึ่งสงผลกระทบกับการจัดการเรียนการสอนของ
นักศึกษาและการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย นั้น

เนื่องจากขณะนี้ไดมีประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปดสถานท่ีเปนการชั่วคราว (ฉบับท่ี 4)
ฉบับลงวันท่ี 27 มีนาคม พ.ศ. 2563 ใหปดสถานศึกษาทุกระดับชั้นจนถึงวันท่ี 30 เมษายน 2563 ดังนั้น
มหาวิทยาลัยจึงประสงคหารือเก่ียวกับการกําหนดมาตรการเพ่ิมเติมอันเนื่องมาจากการแพรระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้

1. มาตรการในการดําเนินการดานการเรียนการสอน และการสอบ
2. มาตรการการปฏิบัติงานของบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ท้ังนี้ มหาวิทยาลัยไดดําเนินการรวมกับคณะวิชา/หนวยงานในการจัดทํากิจกรรม/โครงการให

ความชวยเหลือแกนักศึกษา อาจารยผูสอน และบุคลากร รวมถึงเพ่ิมชองทางการติดตอสื่อสารและมาตรการ
ชวยเหลือทางสังคมในดานตางๆ เพ่ือลดผลกระทบจากการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว มีมตดิังนี้
1. มาตรการในการดําเนินการดานการเรียนการสอน และการสอบ

(1) ใหดําเนินการตามมาตรการท่ีมหาวิทยาลัยไดกําหนดไวแลวตอไป
(2) กรณีนักศึกษาท่ีไดรับผลกระทบและประสงคขอผอนผันการชําระคาธรรมเนียม

การศึกษา หากคณะวิชาพิจารณาแลวมีความจําเปนจริง ขอใหแจงไปยังกองบริหารงานวิชาการ
(3) ขอใหคณะวิชาเสนอการปรับปรุงหลักสูตรในประเด็นท่ีเก่ียวของกับรายวิชาบังคับ

กอน สําหรับรายวิชาท่ีนักศึกษาไมสามารถลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาพิเศษฤดูรอนได เนื่องจากติด
เงื่อนไขของรายวิชาบังคับกอน ไปยังกองบริหารงานวิชาการภายในวันท่ี 9 เมษายน 2563 ท้ังนี้ หากเปด
ภาคการศึกษาแลวพบปญหาดังกลาวขอใหนักศึกษาไดเขาเรียนไปกอน แลวใหคณะวิชารีบดําเนินการแจง
กองบริหารงานวิชาการโดยดวน
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ท้ังนี้ มหาวิทยาลัยอยูระหวางการศึกษาขอมูลแพ็กเกจของเครือขายอินเทอรเน็ต เพ่ือ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนออนไลน โดยอาจใหนักศึกษาเพ่ิมแพ็กเกจเสริมจากเครือขายอินเทอรเน็ต
ของนักศึกษาเอง และจะพิจารณาใหครอบคลุมถึงนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากรดวย

2. มาตรการการปฏิบัติงานของบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ใหดําเนินการตามมาตรการท่ีมหาวิทยาลัยไดกําหนดไวแลวตอไป โดยใหขยายวันปด

สถานท่ีทําการของมหาวิทยาลัยศิลปากร ในพ้ืนท่ีจัดการเรียนการสอนในเขตกรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี
จังหวัดนครปฐม และจังหวัดเพชรบุรี จากท่ีกําหนดไวเดิม ออกไปจนถึงวันท่ี 30 เมษายน 2563 เพ่ือให
สอดคลองตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปดสถานท่ีเปนการชั่วคราว (ฉบับท่ี 4) ฉบับลงวันท่ี 27
มีนาคม พ.ศ. 2563

ระเบียบวาระท่ี 4.6.11 โครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต ระยะท่ี 3
ประจําปการศึกษา 2563 (กลุมท่ี 1 สําหรับนักเรียนท่ีไมสามารถสอบเขา
ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได)

สรุปเรื่อง
ตามท่ีสถาบันอุดมศึกษารวมกับสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ

นวัตกรรม (สป.อว.) ดําเนินโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาตอระดับปริญญาตรีในประเทศใหแกเยาวชนท่ีมี
ภูมิลําเนาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต หรือ “ทุนอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต” เพ่ือสนับสนุนใหเยาวชนท่ีมีภูมิลําเนาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต
เขาศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยสถาบันอุดมศึกษาสนับสนุนท่ีนั่งการศึกษาพรอมยกเวนคาเลาเรียนตลอด
หลักสูตร และ สป.อว. สนับสนุนคาครองชีพใหแกนักศึกษาตามระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตร นั้น

ในการนี้ สป.อว. ไดขอความอนุเคราะหมายังมหาวิทยาลัยศิลปากรเพ่ือพิจารณาเก่ียวกับ
การสนับสนุนท่ีนั่งการศึกษาและการยกเวนคาเลาเรียนตลอดหลักสูตรเปนกรณีพิเศษตามโครงการทุนอุดมศึกษา
เพ่ือการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต ระยะท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2563 (กลุมท่ี 1 สําหรับนักเรียนท่ีไม
สามารถสอบเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได) กองบริหารงานวิชาการจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาการสนับสนุน
คาเลาเรียนของคณะวิชาใหเปนแนวทางเดียวกันตามมติท่ีประชุมคณบดี ครั้งท่ี 11/2559 เม่ือวันอังคารท่ี 31
พฤษภาคม 2559 โดยเห็นชอบใหยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษาท้ังหมดตลอดหลักสูตร แตไมรวมถึง
คาธรรมเนียมอ่ืนๆ ตามหมวด 3 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับ
ปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2558 และไมยกเวนในสวนอ่ืนๆ เชน คาหอพักนักศึกษา เปนตน ท้ังนี้ กองบริหารงาน
วิชาการไดรายงานการใหการสนับสนุนท่ีนั่งการศึกษาเปนกรณีพิเศษของคณะวิชา จํานวนท้ังสิ้น 39 ราย ดังนี้

1. คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ (จํานวน 1 ราย)
- หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป

2. คณะอักษรศาสตร (จํานวน 2 ราย)
- หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
- หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
- หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
- หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเยอรมัน
- หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร
- หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร
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- หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการแสดงศึกษา
- หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคีตศิลปไทย
- หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา
- หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตรการพัฒนา
- หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตรและบรรณารักษศาสตร
- หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเอเชียตะวันออก

3. คณะศึกษาศาสตร (จํานวน 9 ราย)
- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต จํานวน 2 ราย
- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา จํานวน 2 ราย
- หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา จํานวน 2 ราย
- หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จํานวน 1 ราย
- หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน จํานวน 1 ราย
- หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา จํานวน 1 ราย

4. คณะวิทยาศาสตร (จํานวน 11 ราย)
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร จํานวน 1 ราย
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา จํานวน 1 ราย
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี จํานวน 1 ราย
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส จํานวน 1 ราย
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ จํานวน 1 ราย
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม จํานวน 1 ราย
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร จํานวน 1 ราย
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา จํานวน 1 ราย
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 1 ราย
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต จํานวน 1 ราย
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการขอมูล จํานวน 1 ราย

5. คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (จํานวน 6 ราย)
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จํานวน 1 ราย
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จํานวน 2 ราย
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส จํานวน 1 ราย
- หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม จํานวน 2 ราย

6. คณะวิทยาการจัดการ (จํานวน 10 ราย)
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ จํานวน 1 ราย
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด จํานวน 1 ราย
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม จํานวน 1 ราย
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา จํานวน 1 ราย
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานนิทรรศการและงานอีเวนท

จํานวน 1 ราย
- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชน จํานวน 1 ราย
- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการทองเท่ียว จํานวน 1 ราย
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- หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร จํานวน 1 ราย
- หลักสูตรบัญชีบัณฑิต จํานวน 1 ราย
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสระหวางประเทศ

จํานวน 1 ราย
หมายเหตุ
1. ท่ีนั่งการศึกษาท่ีสถาบันอุดมศึกษาสนับสนุนเปนกรณีพิเศษ จะตองเปนหลักสูตรท่ี สป.อว.

รับทราบแลวเทานั้น และตองไมเปนหลักสูตรตอเนื่อง (2-3 ป) และหลักสูตรการศึกษาระดับอนุปริญญา
2. การสนับสนุนท่ีนั่งการศึกษาเปนกรณีพิเศษ และ/หรือสนับสนุนคาเลาเรียน โดยการยกเวน

คาเลาเรียนตลอดหลักสูตร เปนไปตามเงื่อนไขท่ีสถาบันอุดมศึกษากําหนด
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว มีมตใิหความเห็นชอบดังนี้
1. การสนับสนุนท่ีนั่งการศึกษาเปนกรณีพิเศษตามโครงการทุนอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนา

จังหวัดชายแดนภาคใต ระยะท่ี 3 ประจําปการศึกษา 2563 (กลุมท่ี 1 สําหรับนักเรียนท่ีไมสามารถสอบเขา
ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได) จํานวนท้ังสิ้น 39 ราย

2. การสนับสนุนคาเลาเรียนของคณะวิชาตามแนวทางของมติท่ีประชุมคณบดี ครั้งท่ี
11/2559 เม่ือวันอังคารท่ี 31 พฤษภาคม 2559 โดยการยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษาท้ังหมดตลอดหลักสูตร
แตไมรวมถึงคาธรรมเนียมอ่ืนๆ ตามหมวด 3 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยอัตราคาธรรมเนียม
การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2558 และไมยกเวนในสวนอ่ืนๆ เชน คาหอพักนักศึกษา เปนตน

เลิกประชุมเวลา 12.25 น.

(นางสาวเพรียว  บางเขม็ด)
ผูจดรายงานการประชุม

(นางสาวสิริวัลลิ์  พฤกษาอุดมชัย)
ผูจดรายงานการประชุม

(นางสาวเอมอร  ชีราวุฒธิพันธ)
ผูจดรายงานการประชุม

รายงานการประชุมฉบับนี้
ไดรับรองตามท่ีไดแกไขแลว


