
 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ครั้งท่ี 23/2561 

วันอังคารท่ี 27 พฤศจิกายน 2561 
ณ  ห้องประชุมนริศรานวุัดตวิงศ์ สํานักงานอธิการบด ี ตลิ่งชนั 

…………….……………….. 

ผู้มาประชุม 

1. ผศ.ดร.วันชัย สุทธะนันท ์ อธิการบดี ประธานกรรมการ 
2. ผศ.ดร.เชาวรีย์ อรรถลังรอง รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการ 
3. รศ.ดร.ดวงเดือน  ไกรลาศ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา กรรมการ 
4. รศ.ดร.ประสพชัย  พสุนนท ์ รองอธิการบดี เพชรบุรี กรรมการ 
5. ศ.ดร.พรศักด์ิ  ศรีอมรศักด์ิ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย กรรมการ 

  และผู้รักษาการแทนผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
6. ศ.ญาณวิทย์   กุญแจทอง  คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ กรรมการ 
7. อ.ดร.นนท์  คุณค้ําชู คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กรรมการ 
8. ผศ.ดร.อชิรัชญ์  ไชยพจน์พานิช รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  กรรมการ 

  รักษาการแทนคณบดีคณะโบราณคดี  
9. ผศ.ดร.ศักด์ิสิทธ์ิ  ราชรักษ์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ กรรมการ 

  รักษาการแทนคณบดีคณะดุริยางคศาสตร์  
10. ผศ.สมศักด์ิ ชาตินํ้าเพ็ชร คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ 
11. อ.ดร.ปริญญา  หรุ่นโพธ์ิ รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติฝ่ายพัฒนานักศึกษา กรรมการ 

  แทนคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ   
12. อ.ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท ์ ผู้อํานวยการหอศิลป์ กรรมการ 
13. อ.ปัญจพล   เหล่าพูนพัฒน์  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กรรมการและเลขานุการ 
14. นางสาวอัปสร กิจเจริญค้า ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้มาประชุมผา่นระบบ VDO-Conference 

1. ผศ.ดร.ปาเจรา    พัฒนถาบุตร รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร ์ กรรมการ 
2. รศ.ดร.พิทักษ์ ศิริวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กรรมการ 
3. รศ.ดร.จุไรรัตน์ นันทานิช คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ 
4. อ.ดร.ธนาทร  เจียรกุล คณบดีคณะมณัฑนศิลป์ กรรมการ 
5. ผศ.ดร.วรางคณา นิพัทธ์สุขกิจ คณบดีคณะอักษรศาสตร ์ กรรมการ 
6. ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธ์ุ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กรรมการ 
7. ผศ.ดร.นรงค์  ฉิมพาล ี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 
8. รศ.ดร.ธนะเศรษฐ ์ ง้าวหิรัญพัฒน์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กรรมการ 
9. ผศ.ดร.อรุณศร ี ลีจีรจําเนียร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 

10. อ.ดร.ภวพล คงชุม คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการ 
11. ผศ.ดร.ศักดิพันธ์ ตันวิมลรัตน์ ผู้อํานวยการสํานักหอสมุดกลาง กรรมการ 
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12. ผศ.ฉัตรชัย  เผ่าทองจีน ผู้อํานวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ กรรมการ 
13. อ.ดร.คุณัตว์   พิธพรชัยกุล ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน กรรมการ 

ผู้เขา้ร่วมประชุม 

1. อ.นภดล  วิรุฬห์ชาตะพันธ์ ผู้ช่วยอธิการบดี วังท่าพระ 
2. รศ.ดร.นันทนิตย์ วานิชาชีวะ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย 
3. รศ.ดร.อวยพร อภิรักษ์อร่ามวง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ 
4. นางอัจฉรา   ทองส่งโสม ผู้อํานวยการกองกลาง   
5. นางสุกัญญา   ต่อทรัพย์สิน ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่  
6. นายสหรัฐ   มณีจันทร ์ ผู้อํานวยการกองนิติการ 
7. นางสุมณฑา   เสรีวัตตนะ ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน 
8. นางสาวนลินรัตน์  ปัจฉิมพัทธพงษ์ หัวหน้างานการประชุม กองกลาง 
9. นางนิรบล  ต้นวงศ์ หัวหน้างานนิติการ 2 กองนิติการ 

ผู้เขา้ร่วมประชุมผ่านระบบ VDO-Conference 

1. ผศ.เกตุวดี สมบูรณ์ทวี ผู้ช่วยอธิการบดี เพชรบุรี 
2. อ.ปวริส มินา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
3. ผศ.ศุภกาญจน์ ผาทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการจัดการศึกษาทั่วไป 
4. ผศ.ดร.ดิเรกฤทธ์ิ  บัวเวช  
5. อ.ดร.นิรุทธ์  วัฒโนภาส  
6. นายกฤษดา   ไพรวรรณ์  

ผู้ไม่มาประชุม 

1. ผศ.สยุมพร  กาษรสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม ไปราชการต่างประเทศ 
2. ผศ.ชวลิต ขาวเขียว คณบดีคณะโบราณคดี ติดราชการ 
3.  ผศ.วุฒิชัย  เลิศสถากิจ คณบดีคณะดุริยางคศาสตร์  ติดราชการ 
4. ผศ.ดร.พีรพัฒน์ ยางกลาง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ติดราชการ 
5.  ผศ.ดร.สมพิศ   ขัตติยพิกุล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ไปราชการต่างประเทศ 

หมายเหตุ  

ระเบียบวาระที่ 4.1.6.1 รายงานผลความก้าวหน้าของการเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการของ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษบา เผ่าทองจีน คณะเภสัชศาสตร์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัย เผ่าทองจีน ได้รับ
อนุญาตให้ออกจากห้องประชุม 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 

เมื่อกรรมการครบเป็นองค์ประชุมแล้ว ประธานกล่าวเปิดประชุมและขอให้ที่ประชุมพิจารณา
เรื่องต่างๆ ดังน้ี 
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ระเบยีบวาระที่  1    เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบยีบวาระที่ 1.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลยัศลิปากร            
  ครั้งที่ 22/2561 เม่ือวันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561   

 
สรุปเรื่อง 
 ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ครั้งที่ 22/2561 เมื่อวันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561    
 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบยีบวาระที่  2     เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
ระเบยีบวาระที่ 2.1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ 
  ไม่ม ี
 

ระเบยีบวาระที่  2.2 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลยัศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราการเก็บ 
  ค่าธรรมเนียมในการเขา้ร่วมโครงการต่างๆ และคา่ธรรมเนียมการสมัคร 
  ทดสอบของนกัเรียนโรงเรียนสาธิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  
  พ.ศ. .... 
 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 17/2561 เมื่อวันที่ 28 
สิงหาคม 2561 ได้ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราการเก็บ
ค่าธรรมเนียมในการเข้าร่วมโครงการต่างๆ และค่าธรรมเนียมการสมัครทดสอบของนักเรียนโรงเรียนสาธิต 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. .... และให้นําเสนอคณะกรรมการท่ีปรึกษาเก่ียวกับการเงินและ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป น้ัน 

ในการน้ี คณะกรรมการที่ปรึกษาเก่ียวกับการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ในการประชุม
ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2561 ได้พิจารณา (ร่าง) ระเบียบดังกล่าวแล้ว มีมติไม่เห็นชอบ (ร่าง) 
ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราการเก็บค่าธรรมเนียมในการเข้าร่วมโครงการต่างๆ 
และค่าธรรมเนียมการสมัครทดสอบของนักเรียนโรงเรียนสาธิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร     
พ.ศ. .... ที่ ก.บ.ม. เสนอ 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ  

 
มติ ที่ประชุมรับทราบ           
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ระเบยีบวาระที่  2.3     รายงานการเขา้ใช้งานระบบสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์ (e-Document) และ 
  สรุปผลการลดใช้ทรพัยากรกระดาษในการเวียนเอกสารผ่านระบบสารบรรณ 
  อิเล็กทรอนกิส ์(e-Document) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประจําไตรมาสท่ี 4 
 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันอังคารที่ 27 มกราคม 2558 ได้เปลี่ยนแปลง
ความถี่ในการรายงานการเข้าใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) ของคณะวิชา/หน่วยงาน 
โดยมอบหมายให้งานสารบรรณจัดทํารายงานดังกล่าว เพ่ือเสนอที่ประชุมคณบดีทราบทุกรายไตรมาส        
และครั้งที่ 20/2558 เมื่อวันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2558 ได้มอบหมายให้งานสารบรรณสรุปผลการลดใช้
ทรัพยากรกระดาษและการลดค่าใช้จ่ายในการเวียนเอกสารผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) 
ประกอบการรายงานการเข้าใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) ประกอบกับที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ได้มอบหมาย
ให้งานสารบรรณทําหนังสือไปยังคณะวิชา/หน่วยงานท่ีมีการเข้าใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์                
(e-Document) น้อยกว่าร้อยละ 80 เพ่ือให้ช้ีแจงเหตุผลที่ไม่สามารถเข้าใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Document) ได้ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด น้ัน  

ในการน้ี  งานสารบรรณได้รายงานการเข้าใ ช้งานระบบสารบรรณอิ เล็กทรอนิกส์                
(e-Document) ของคณะวิชา/ส่วนงาน รวมทั้งสรุปผลการลดใช้ทรัพยากรกระดาษและการลดค่าใช้จ่ายในการ
เวียนเอกสารผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประจําไตรมาส    
ที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2561) โดยพิจารณาจากหน่วยงานที่มีการเวียนเอกสารผ่านระบบดังกล่าว 
จํานวน 4 หน่วยงาน คือ งานสารบรรณ กองกลาง งานสารบรรณ กองงานวิทยาเขต กองการเจ้าหน้าที่ และกอง
นิติการ ซึ่งสามารถลดการใช้ทรัพยากรกระดาษ จํานวน 76,863 แผ่น คิดเป็นค่าใช้จ่ายที่สามารถลดได้ จํานวน
ทั้งสิ้น 39,002.65 บาท (สามหมื่นเก้าพันสองบาทหกสิบห้าสตางค์) 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ  
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 
ระเบยีบวาระที่  2.4 รายงานสรุปการปรบัปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ์(e-Document) 
 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยศิลปากรได้นําเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร โดยนําระบบ 
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) มาเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านบริหารเอกสารให้เป็น 
ไปอย่างสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา ซึ่งได้ดําเนินการลงรับเอกสาร เวียนเอกสารประเภทเรื่องแจ้งเพ่ือทราบ
หรือเร่ืองเวียนให้หน่วยงานต่างๆ ผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) เพียงทางเดียวมาต้ังแต่ 
ปี พ.ศ. 2549 น้ัน 

ในการน้ี เพ่ือความสะดวกและคล่องตัวในการใช้งานทั้งสําหรับผู้บริหารและบุคลากร 
กองกลางจึงได้รายงานสรุปการปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) โดยได้มีการประชุม
ร่วมกับศูนย์คอมพิวเตอร์เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) ให้สามารถใช้
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งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมทั้งประสานงานกับบริษัท วิช่ันเน็ต จํากัด เพ่ือปรับปรุงลักษณะการใช้งาน
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document)  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 
ระเบยีบวาระที่  3    เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน  

ไม่มี  
 

ระเบยีบวาระที่  4     เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
ระเบยีบวาระที่  4.1 การบริหารงานบุคคล 
ระเบยีบวาระที่  4.1.1 การสอบแข่งขนั / คัดเลือก 

ไม่ม ี
 

ระเบยีบวาระที่  4.1.2 การขออนุมัติบรรจุบคุคล / การโอนย้าย 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.2.1 คณะศึกษาศาสตร์ขออนุมัติจ้าง นางสาวสุธารา ขันทศกร เพื่อบรรจุเป็น

พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ 
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่คณะศึกษาศาสตร์มีกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่ง
เลขที่ 1-6-05-126 สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) เดิมเป็นอัตราของ 
นายธัญเทพ กองสุข ซึ่งได้รับอนุญาตให้ลาออกจากงาน ในวันที่ 12 ตุลาคม 2561 น้ัน 

คณะฯ ได้ดําเนินการตามขั้นตอนแล้ว ผู้ได้รับการคัดเลือกคือ นางสาวสุธารา ขันทศกร          
วุฒิศิลปศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 สาขาวิชาภาษาไทย:ภาษาและวรรณคดีไทย จากมหาวิทยาลัย          
ศรีนครินทรวิโรฒ คณะฯ จึงประสงค์ขออนุมัติจ้าง นางสาวสุธารา ขันทศกร เพ่ือบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-6-05-126 อัตราเงินเดือน เดือนละ 22,500 บาท สังกัด
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร์ พร้อมทั้งขออนุมัติแต่งต้ัง
คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังน้ี 

1. ผู้อํานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร   ประธานกรรมการ 
 (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 
2. รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหาร  กรรมการ 
3. รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ  กรรมการ 
4. รองผู้อํานวยการฝ่ายกิจการนักเรียน  กรรมการ 
5. ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ  กรรมการ 
 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศลิปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 
6. นางสาวทิภาพร  เรืองทิพย์  เลขานุการ 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
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มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จ้าง นางสาวสุธารา ขันทศกร เพ่ือบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-6-05-126 อัตราเงินเดือน เดือนละ 22,500 บาท สังกัด
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ ก.บ.ม. อนุมัติ 
แต่ไม่ก่อนวันรายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน พร้อมทั้งอนุมัติให้แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลอง
ปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าวตามรายช่ือที่คณะฯเสนอ ทั้งน้ี การจ้างคร้ังแรกให้จ้างเป็นพนักงานประจํา
สถานภาพทดลองงานมีระยะเวลาการจ้าง 1 ปี ต้ังแต่วันที่รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.2.2 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขออนุมัติจ้าง นายปาณัสม์ จันทนปุ่ม 

เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ 
 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมีกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย 
ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-3-25-794 น้ัน 

คณะฯ ได้ดําเนินการตามข้ันตอนแล้ว ผู้ได้รับการคัดเลือกคือ นายปาณัสม์ จันทนปุ่ม          
วุฒิ Master of Atrs with Merit (Digital Effects) จาก Bournemouth University ประเทศ           
สหราชอาณาจักร และมีผลการสอบคะแนนภาษาอังกฤษ SEPT 70 คะแนน (เป็นไปตามมติที่ประชุม ก.บ.พ.         
ครั้งที่ 25/2558 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558 กําหนดให้มีผลการสอบคะแนนภาษาอังกฤษ SEPT ไม่ตํ่ากว่า           
60 คะแนน) คณะฯ จึงประสงค์ขออนุมัติจ้าง นายปาณัสม์ จันทนปุ่ม เพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย     
ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-3-25-794 อัตราเงินเดือน เดือนละ 26,250 บาท สังกัดคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมทั้งขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังน้ี 

1. คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพร กาญจนภูม ิ กรรมการ 
3. อาจารย์ยุวบูรณ์ ธํารงสมบัติสกุล กรรมการ 
4. อาจารย์บรรหาร แก้วลือ กรรมการ 
5. นางสาววันเพ็ญ แสงพูล เลขานุการ 
ทั้งน้ี ที่ประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 17/2561 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561 มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนเง่ือนไข        

การบรรจุกรอบอัตราว่างเพ่ือใช้ในการดําเนินการเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-3-25-794 สังกัดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดังนี้ 

- ผู้สมัครต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ด้าน Digital Effects, Digital Media, 
Computer Arts, Visual Effects หรือสาขาอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง หรือ 

- ผู้สมัครต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ด้าน Digital Effects, Digital Media, 
Computer Arts, Visual Effects หรือสาขาอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง และ/หรือที่กําลังศึกษาระดับปริญญาเอกและ                 
กําลังทําวิทยานิพนธ์ 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จ้าง นายปาณัสม์ จันทนปุ่ม เพ่ือบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-3-25-794 อัตราเงินเดือน เดือนละ 26,250 บาท             
สังกัดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ต้ังแต่วันที่ ก.บ.ม. อนุมัติ แต่ไม่ก่อนวันรายงานตัวเข้า
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ปฏิบัติงาน พร้อมทั้งอนุมัติให้แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าวตาม
รายช่ือที่คณะฯเสนอ ทั้งน้ี การจ้างคร้ังแรกให้จ้างเป็นพนักงานประจําสถานภาพทดลองงานมีระยะเวลาการจ้าง 
1 ปี ต้ังแต่วันที่รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.2.3 กองแผนงานขออนุมัติจ้าง นายนรเสฏฐ์ วิเศษสิงห์ เพื่อบรรจุเป็นพนักงาน

มหาวิทยาลัย ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่กองแผนงานมีกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบาย       
และแผนปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-18-16 เดิมเป็นอัตราของ นายฐิติพล ปราโมทย์พันธ์ุ ซึ่งได้รับอนุญาตให้
ลาออก ในวันที่ 1 สิงหาคม 2561 น้ัน 

กองแผนงานได้ดําเนินการตามขั้นตอนแล้ว ผู้ได้รับการคัดเลือกคือ นายนรเสฏฐ์ วิเศษสิงห์              
วุฒิวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
กองแผนงานจึงประสงค์ขออนุมัติจ้าง นายนรเสฏฐ์ วิเศษสิงห์ เพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย           
ดํารงตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขท่ี 2-3-18-16 อัตราเงินเดือน เดือนละ 
22,750 บาท สังกัดงานวิเคราะห์แผนและงบประมาณ กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี พร้อมทั้งขออนุมัติ
แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังน้ี 

1. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ กรรมการ 
3. ผู้อํานวยการกองแผนงาน กรรมการ 
4. หัวหน้างานวิเคราะห์แผนและงบประมาณ กองแผนงาน กรรมการ 
5. นางจุฑารัตน์  แก้วโหมดตาด กรรมการและเลขานุการ 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังน้ี 
 1. เน่ืองจากเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร 
เรื่อง กําหนดตําแหน่งและมาตรฐานกําหนดตําแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย ฉบับลงวันที่ 21 สิงหาคม 2561         
จึงมีมติอนุมัติให้เปลี่ยนช่ือตําแหน่งกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย จาก ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-18-16 สังกัดงานวิเคราะห์แผนและงบประมาณ กองแผนงาน สํานักงาน
อธิการบดี เป็น ตําแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-18-16 สังกัดงานวิเคราะห์แผนและ
งบประมาณ กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี 
 2. อนุมัติให้จ้าง นายนรเสฏฐ์ วิเศษสิงห์ เพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ดํารงตําแหน่ง
ตําแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-18-16 อัตราเงินเดือน เดือนละ 22,750 บาท    
สังกัดงานวิเคราะห์แผนและงบประมาณ กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี ต้ังแต่วันที่ ก.บ.ม. อนุมัติ แต่ไม่ก่อน
วันรายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน พร้อมทั้งอนุมัติให้แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน            
ในตําแหน่งดังกล่าวตามรายช่ือที่ส่วนงานเสนอ ทั้งน้ี การจ้างคร้ังแรกให้จ้างเป็นพนักงานประจําสถานภาพ
ทดลองงานมีระยะเวลาการจ้าง 1 ปี ต้ังแต่วันที่รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน  
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ระเบียบวาระท่ี  4.1.2.4 คณะดุริยางคศาสตร์ขออนุมัติจ้าง นางสาวทวิตรา เอ่ียมจีน เพื่อบรรจุเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่คณะดุริยางคศาสตร์มีอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา
ปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-27-396 เดิมเป็นอัตราของ นายคมกฤษ ตุลยะปรีชา ซึ่งได้รับอนุญาตให้ลาออก
ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 น้ัน  

คณะฯ ได้ดําเนินการตามขั้นตอนแล้ว ผู้ได้รับการคัดเลือกคือ นางสาวทวิตรา เอ่ียมจีน              
วุฒิเทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีมัลติมีเดีย) เกียรตินิยมอันดับ 2 จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก คณะฯ จึงประสงค์ขออนุมัติจ้าง นางสาวทวิตรา เอ่ียมจีน เพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย       
ดํารงตําแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-27-396 อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท 
สังกัดคณะดุริยางคศาสตร์ พร้อมทั้งขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังน้ี 

1. คณบดีคณะดุริยางคศาสตร์ ประธานกรรมการ 
2. รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิเทศสมัพันธ์ กรรมการ 
 คณะดุริยางคศาสตร์ 
3. รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ กรรมการ 
 คณะดุริยางคศาสตร์ 
4. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะดุริยางคศาสตร์ กรรมการ 
5. นางสาวลลวรรณ เปรมประเสริฐ กรรมการ 
6. นางสาวรุ้งนภา  ด้วงทอง เลขานุการ 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จ้าง นางสาวทวิตรา เอ่ียมจีน เพ่ือบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ดํารงตําแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-27-396 อัตราเงินเดือน เดือนละ 
19,500 บาท สังกัดคณะดุริยางคศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ ก.บ.ม. อนุมัติ แต่ไม่ก่อนวันรายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน  
พร้อมทั้งอนุมัติให้แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าวตามรายช่ือที่
คณะฯเสนอ ทั้งน้ี การจ้างครั้งแรกให้จ้างเป็นพนักงานประจําสถานภาพทดลองงานมีระยะเวลาการจ้าง 1 ปี 
ต้ังแต่วันที่รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.2.5 คณะศึกษาศาสตร์ขออนุมัติจ้าง นายพิสิฐ ต้ังพรประเสริฐ เพื่อบรรจุเป็น

พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ 
 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีคณะศึกษาศาสตร์มีกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่ง
เลขที่ 1-2-05-597 เดิมเป็นอัตราของ นางสาวอภินภัศ จิตรกร ซึ่งได้รับอนุญาตให้ลาออกในวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 น้ัน 

คณะฯ ได้ดําเนินการตามข้ันตอนแล้ว ผู้ได้รับการคัดเลือกคือ นายพิสิฐ ต้ังพรประเสริฐ          
วุฒิศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมีผลการสอบคะแนนภาษาอังกฤษ           
SEPT 60 คะแนน (เป็นไปตามมติที่ประชุม ก.บ.พ. ครั้งที่ 25/2558  เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558 กําหนดให้มีผล
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การสอบคะแนนภาษาอังกฤษ SEPT ไม่ตํ่ากว่า 60 คะแนน) คณะฯ จึงประสงค์ขออนุมัติจ้าง นายพิสิฐ                
ต้ังพรประเสริฐ เพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-05-597             
อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมทั้งขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการ
ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังน้ี 

1. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ประธานกรรมการ 
2. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ กรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสูตร โพธ์ิเงิน กรรมการ 
4. นางลลิตา รุจจนเวท เลขานุการ 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จ้าง นายพิสิฐ ต้ังพรประเสริฐ เพ่ือบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-05-597 อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท สังกัด
คณะศึกษาศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ ก.บ.ม. อนุมัติ แต่ไม่ก่อนวันรายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน  พร้อมทั้งอนุมัติให้แต่งต้ัง
คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าวตามรายช่ือที่คณะฯเสนอ ทั้งน้ี การจ้างครั้งแรก 
ให้จ้างเป็นพนักงานประจําสถานภาพทดลองงานมีระยะเวลาการจ้าง 1 ปี ต้ังแต่วันที่รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.2.6 คณะมัณฑนศิลป์ขออนุมัติจ้าง นางสาวจารุวรรณ เปี่ยมศักดา เพื่อบรรจุเป็น

พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ 
 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีคณะมัณฑนศิลป์มีกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา
ปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-04-537 เดิมเป็นอัตราของ นางสาวดวงรัตน์ ย้ิมตา ซึ่งได้รับอนุญาตให้ลาออกในวันที่     
1 กรกฎาคม 2561 น้ัน 

คณะฯ ได้ดําเนินการตามข้ันตอนแล้ว ผู้ได้รับการคัดเลือกคือ นางสาวจารุวรรณ เป่ียมศักดา          
วุฒิบัญชีบัณฑิต โปรแกรมวิชาการบัญชี (เกียรตินิยมอันดับ 2) จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (โดยขออนุมัติ
เรียกลําดับที่ 3 จากประกาศคณะมัณฑนศิลป์ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพ่ือเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย              
ตําแหน่งนักบริหารงานท่ัวไปปฏิบัติการ สังกัดสํานักงานคณบดี คณะมัณฑนศิลป์ ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 
ทั้งน้ี ลําดับที่ 1 และ 2 ได้รับการอนุมัติบรรจุแต่งต้ังแล้ว)  คณะฯ จึงประสงค์ขออนุมัติจ้าง นางสาวจารุวรรณ 
เป่ียมศักดา เพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ดํารงตําแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 
2-3-04-537 อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท สังกัดงานบริหารพระราชวังสนามจันทร์ สํานักงานคณบดี 
คณะมัณฑนศิลป์ พร้อมทั้งขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังน้ี 

1. คณบดีคณะมณัฑนศิลป์ ประธานกรรมการ 
2. นางภาวนา  ใจประสาท กรรมการ 
3. นางศุลีพร  สุวรรณโมล ี กรรมการ 
4. นางสาวอโนมา  รัตนน้อย กรรมการ 
5. นายศุภฤกษ์  ทับเสน กรรมการและเลขานุการ 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
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มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จ้าง นางสาวจารุวรรณ เป่ียมศักดา เพ่ือบรรจุเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย ดํารงตําแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-04-537 อัตราเงินเดือน 
เดือนละ 19,500 บาท สังกัดงานบริหารพระราชวังสนามจันทร์ สํานักงานคณบดี คณะมัณฑนศิลป์ ต้ังแต่วันที่ 
ก.บ.ม. อนุมัติ แต่ไม่ก่อนวันรายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน พร้อมทั้งอนุมัติให้แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผล           
การทดลองปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าวตามรายช่ือที่คณะฯเสนอ ทั้งน้ี การจ้างครั้งแรก ให้จ้างเป็นพนักงาน
ประจําสถานภาพทดลองงานมีระยะเวลาการจ้าง 1 ปี ต้ังแต่วันที่รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน 
 
ระเบยีบวาระที่  4.1.3 การประเมินการปฏิบัติงาน 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.3.1 รายงานผลการประเมินทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย  

จํานวน 2 ราย 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรได้มีคําสั่งบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยให้ทดลอง

ปฏิบัติงานในตําแหน่งเป็นเวลา 6 เดือน จํานวน 2 ราย คือ 
1. นายอาสา วุฒิคะโร วุฒิ Master of Arts with Commendation in Design Management 

จาก University of Northumbria at Newcastle ประเทศสหราชอาณาจักร ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่ง
เลขท่ี 1-2-04-565  อัตราเงินเดือน เดือนละ 26,250 บาท สังกัดภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะมัณฑนศิลป์ 
ต้ังแต่วันที่ 4 เมษายน 2561 

2. นางสาวจันจิรา พุทธิมา วุฒิครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 5 ปี สาขาวิชาภาษาไทย จาก 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-6-05-105 อัตราเงินเดือน เดือนละ 23,700 บาท 
สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร์ ต้ังแต่วันที่                  
8 พฤษภาคม 2561 
 บัดน้ี คณะกรรมการประเมินฯ ได้ดําเนินการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาว ิทยาล ัยดังกล่าวแล้ว เห็นว่าพนักงานมหาว ิทยาล ัย  ทั้ง 2 ราย เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ             
ความรับผิดชอบและความประพฤติเหมาะสม เห็นควรให้ปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าวต่อไป 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบรายงานผลการประเมินทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัย จํานวน 2 ราย และให้ปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าวต่อไป 
 
ระเบยีบวาระที่  4.1.4 การขอเปลี่ยน / เพิ่มเง่ือนไขการบรรจุ 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.4.1 คณะวิทยาการจัดการขออนุมัติเปลี่ยนเง่ือนไขการบรรจุกรอบอัตราว่างเพื่อใช้

ในการดําเนินการเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ 

 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีคณะวิทยาการจัดการมีอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขท่ี 
1-3-23-140  น้ัน 
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ตามมติ ก.บ.ม. ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนเง่ือนไข       
การบรรจุกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-3-23-140 โดยผู้สมัครต้อง
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือระดับปริญญาโท ทางด้านภาษาจีน หรือ การสอนภาษาจีน หรือสาขาอ่ืนๆ
ที่เก่ียวข้อง ที่กําลังศึกษาระดับปริญญาเอกและกําลังทําวิทยานิพนธ์ 

คณะวิทยาการจัดการได้ดําเนินการเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-3-23-140 ด้วยวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือ ปริญญาโท 
ที่กําลังศึกษาระดับปริญญาเอกและกําลังทําวิทยานิพนธ์ ทางด้านภาษาจีน หรือ การสอนภาษาจีน หรือสาขาอื่นๆ
ที่เก่ียวข้อง ต้ังแต่วันที่ 8 มีนาคม 2561 – 15 พฤษภาคม 2561 และได้ขยายเวลาไปอีกต้ังแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 
2561 – 31 กรกฎาคม 2561 และวันที่ 3 สิงหาคม 2561 – 30 ตุลาคม 2561 ปรากฏว่าไม่มีผู้สมัครในตําแหน่ง
ดังกล่าว คณะฯ จึงประสงค์ขออนุมัติเปลี่ยนเง่ือนไขการบรรจุก่อนดําเนินการเปิดรับสมัครอีกคร้ังหน่ึง ดังน้ี 

- ผู้สมัครต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ทางด้านภาษาจีน หรือ การสอนภาษาจีน หรือ
สาขาอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง หรือ 

- ผู้สมัครต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ทางด้านภาษาจีน หรือ การสอนภาษาจีน           
หรือสาขาอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง  

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

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

- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ใช้วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ให้ใช้วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้ใช้วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
- กลุ่มสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบให้ใช้วุฒิปริญญาไม่ตํ่ากว่าปริญญาโทหรือ

เทียบเท่า 
2. ในกรณีที่ดําเนินการประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการแล้ว ไม่สามารถ       

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

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนเง่ือนไขการบรรจุกรอบอัตราว่างเพ่ือใช้ในการ
ดําเนินการเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งเลขที่ 1-3-23-140          
สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ตามท่ีเสนอ 
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ระเบียบวาระท่ี  4.1.4.2 คณะอักษรศาสตร์ขออนุมัติเปลี่ยนเง่ือนไขการบรรจุกรอบอัตราว่างเพื่อใช้ใน
การดําเนินการเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่ อบรรจุ เป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่คณะอักษรศาสตร์มีอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่          
1-2-05-379 น้ัน 

คณะอักษรศาสตร์ได้ดําเนินการเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-05-379 ด้วยวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาภูมิศาสตร์ หรือ
สาขาวิชาที่เก่ียวข้องตาม ISCED จํานวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ต้ังแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 – 10 สิงหาคม 2561 และ
ครั้งที่ 2 ต้ังแต่วันที่ 24 กันยายน 2561 – 19 ตุลาคม 2561 ปรากฏว่าไม่มีผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศ        
ในตําแหน่งดังกล่าว คณะฯ จึงประสงค์ขออนุมัติเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุก่อนดําเนินการเปิดรับสมัครอีก
ครั้งหน่ึง ดังน้ี 

- ผู้สมัครต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาภูมิศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง
ตาม ISCED (ตามเอกสารประกอบการประชุม) หรือ 

- ผู้สมัครต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาภูมิศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง
ตาม ISCED (ตามเอกสารประกอบการประชุม) 

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

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

- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ใช้วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ให้ใช้วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้ใช้วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
- กลุ่มสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบให้ใช้วุฒิปริญญาไม่ตํ่ากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า 
2. ในกรณีที่ดําเนินการประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการแล้ว ไม่สามารถ       

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

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนเง่ือนไขการบรรจุกรอบอัตราว่างเพ่ือใช้ในการ
ดําเนินการเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งเลขที่ 1-2-05-379          
สังกัดคณะอักษรศาสตร์ ดังน้ี 

- ผู้สมัครต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาภูมิศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง
ตาม ISCED (ตามเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุม) หรือ 
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- ผู้สมัครต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาภูมิศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง
ตาม ISCED (ตามเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุม) ที่กําลังศึกษาระดับปริญญาเอกและกําลังทําวิทยานิพนธ์ 
 

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

ทางวิชาการ ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษบา เผ่าทองจีน 
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่มหาวิทยาลัยอนุมัติให้ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษบา  เผ่าทองจีน สังกัดภาควิชา          
ชีวเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ ไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการเพ่ือเขียนตํารา เรื่อง “ระบบ
ทางเดินอาหาร” โดยมีกําหนดระยะเวลา 1 ปี ต้ังแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 น้ัน 

ในการน้ี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษบา เผ่าทองจีน ได้ส่งรายงานผลความก้าวหน้าของการ       
ไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ ครั้งที่ 4 ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจํา         
คณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 18/2561 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบรายงานผลความก้าวหน้าของการไปปฏิบัติงาน             
เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษบา  เผ่าทองจีน สังกัดภาควิชาชีวเภสัชศาสตร์              
คณะเภสัชศาสตร์ ตามท่ีเสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.2 รายงานผลความก้าวหน้าของการไปปฏิบัติงานเพื่อเขียนตําราทางวิชาการ                

ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อินทิรา นาควัชระ 
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่มหาวิทยาลัยอนุมั ติให้ ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ อินทิรา นาควัชระ สังกัดภาควิชา          
ออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะมัณฑนศิลป์ ลาไปปฏิบัติงานเพ่ือเขียนตําราทางวิชาการด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
ช่ือตํารา “การออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์กระดาษแข็งแบบพับได้” โดยมีกําหนด 1 ปี ต้ังแต่วันที่            
15 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 14 มกราคม 2562 น้ัน   

ในการน้ี ผู้ช่วยศาสตราจารย์อินทิรา นาควัชระ ได้ส่งรายงานผลความก้าวหน้าของการไป
ปฏิบัติงานเพ่ือปฏิบัติงานเพ่ือเขียนตําราทางวิชาการ ครั้งที่ 3 แล้ว ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะมัณฑนศิลป์ ครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2561 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบรายงานผลความก้าวหน้าของการไปปฏิบัติงานเพ่ือเขียน
ตําราทางวิชาการ ของ ผู้ ช่วยศาสตราจารย์อินทิรา นาควัชระ สังกัดภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์                 
คณะมัณฑนศิลป์ ตามท่ีเสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.3 ขออนุมัติย้ายและเปลี่ยนเลขที่ตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย 
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี มีอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงิน
งบประมาณแผ่นดิน  ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-2-18-82 อัตราเงินเดือน 
เดือนละ 34,970 บาท สังกัดงานวิเคราะห์แผนและงบประมาณ กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี ซึ่งผู้ครองอยู่เดิม                  
ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561 น้ัน  

ดังน้ัน เพ่ือให้การบริหารอัตรากําลังและบริหารงบบุคลากรเป็นไปอย่างคุ้มค่า กองแผนงาน 
สํานักงานอธิการบดี จึงประสงค์ขออนุมัติย้ายและเปลี่ยนเลขท่ีตําแหน่ง นางสาวอริยา ทรงประไพ ตําแหน่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-18-170 อัตราเงินเดือน เดือนละ 32,980 บาท        
สังกัดงานวิเคราะห์แผนและงบประมาณ กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี เป็นตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-2-18-82 อัตราเงินเดือน เดือนละ 32,980 บาท สังกัดงานวิเคราะห์แผนและ
งบประมาณ กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี โดยให้นับระยะเวลาการปฏิบัติงานต่อเน่ืองกัน 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้ย้ายและเปลี่ยนเลขท่ีตําแหน่ง นางสาวอริยา ทรงประไพ 
ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-18-170 อัตราเงินเดือน เดือนละ 32,980 บาท 
สังกัดงานวิเคราะห์แผนและงบประมาณ กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี เป็นตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-2-18-82 อัตราเงินเดือน เดือนละ 32,980 บาท สังกัดงานวิเคราะห์แผนและ
งบประมาณ กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี โดยให้นับระยะเวลาการปฏิบัติงานต่อเน่ืองกัน 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.4 รายงานผลความก้าวหน้าของการเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ ฉบับสมบูรณ์ 

ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์  บุญหนุน สังกัดภาควิชาปรัชญา 
คณะอักษรศาสตร์ 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่มหาวิทยาลัยอนุมั ติใ ห้ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร .ชาญณรงค์   บุญหนุน  สัง กัด             
ภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ ไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการเพ่ือเขียนตํารารายวิชา 
400107 พุทธศาสนาในชีวิตคนไทย โดยมีกําหนดระยะเวลา 1 ปี ต้ังแต่วันที่  1 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่              
31 กรกฎาคม 2561 น้ัน   

ในการน้ี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์  บุญหนุน ได้ส่งรายงานผลความก้าวหน้าของการ
ไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ ฉบับสมบูรณ์ แล้ว ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากท่ีประชุม
คณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ 21/2561 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 
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 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบรายงานผลความก้าวหน้าของการเพ่ิมพูนความรู้              
ทางวิชาการ ฉบับสมบูรณ์ ของผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร .ชาญณรงค์  บุญหนุน สังกัดภาควิชาปรัชญา               
คณะอักษรศาสตร์ ตามท่ีเสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.5 ขอปรับวุฒิและอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยกรณีพิเศษ ราย  

นางสาวชนากานต์ เทพกรณ์ 
 

สรุปเรื่อง 
ตามท่ีระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ         

และการเพิ่มวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติ พ.ศ.2553 ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน 2553 ข้อ 4 และข้อ 5 
กําหนดว่าการปรับเงินเดือนตามคุณวุฒิหรือการเพ่ิมคุณวุฒิไว้ในทะเบียนประวัติน้ัน ข้าราชการและพนักงาน          
ในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ที่ได้รับคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นน้ันจะต้องเป็นคุณวุฒิที่ตรงกับลักษณะการสอนของภาควิชา 
หรือของคณะหรือหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 

และสําหรับข้าราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายบริหารและปฏิบัติงานท่ัวไปที่ได้รับ
คุณวุฒิเพ่ิมขึ้นน้ันจะต้องเป็นคุณวุฒิที่ตรงกับมาตรฐานกําหนดตําแหน่งซึ่งบุคคลน้ันดํารงตําแหน่งอยู่ในขณะนั้น  
ส่วนการกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ ให้คํานึงถึงความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบ ความประพฤติและ 
ความเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างย่ิงต้องพิจารณาถึงลักษณะงานที่ปฏิบัติ ผลประโยชน์ที่หน่วยงานจะได้รับเป็นสําคัญ   

นอกจากน้ี ที่ประชุม ก.บ.พ. มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 10/2551 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2551  
ได้วางแนวปฏิบัติว่า การเสนอขอกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิของผู้ได้รับอนุญาตให้ลาศึกษา หรือผู้ที่ได้รับวุฒิ
ก่อนบรรจุแต่งต้ัง จะต้องเสนอเรื่องให้หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ของคณะหรือมหาวิทยาลัย ภายใน 60 วัน นับแต่วัน
รายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการ (กรณีได้รับวุฒิเพ่ิมขึ้นก่อนวันรายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการ) หรือ ภายใน 60 วัน นับแต่
วันที่สําเร็จการศึกษา (กรณีรายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการก่อนวันที่มีหลักฐานว่าสําเร็จการศึกษา) หากเสนอเร่ือง             
ขอกําหนดภายหลังเวลาดังกล่าวให้กําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิได้ไม่ก่อนวันที่หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ของคณะ
หรือมหาวิทยาลัยได้รับเรื่อง 

ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 210/2561 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 สั่งบรรจุ              
นางสาวชนากานต์ เทพกรณ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
ตําแหน่งเลขที่ 2-3-07-804 สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท 
(ปัจจุบันอัตราเงินเดือน เดือนละ 19,880 บาท) ด้วยวุฒิปริญญาตรี ต้ังแต่วันที่ 3 มกราคม 2561 และตามบันทึก
ข้อความคณะวิทยาศาสตร์ ที่ ศธ 6813/7505 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง ขอปรับวุฒิและอัตราเงินเดือน
ของพนักงานมหาวิทยาลัย ราย นางสาวชนากานต์ เทพกรณ์ ซึ่ งสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท                  
วุฒิวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (คณิตศาสตร์ศึกษา) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ต้ังแต่วันที่ 18 มีนาคม 2558 และ
คณะวิทยาศาสตร์ประสงค์ขอปรับวุฒิและอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิปริญญาโท ต้ังแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 
พร้อมทั้งช้ีแจงเหตุผลความจําเป็นมาด้วยแล้ว น้ัน  

จากการตรวจสอบพบว่า นางสาวชนากานต์ เทพกรณ์ ได้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท              
วุฒิวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (คณิตศาสตร์ศึกษา) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ก่อนได้รับการบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัยจึงไม่สามารถขออนุญาตลาเรียนได้ตามระเบียบฯ และคณะวิทยาศาสตร์ประสงค์ขออนุมัติปรับวุฒิ
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และอัตราเงินเดือน นางสาวชนากานต์ เทพกรณ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหน่ง
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-07-804 สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ โดยช้ีแจง
เหตุผลและความจําเป็นว่า นางสาวชนากานต์ เทพกรณ์ เป็นผู้มีผลการปฏิบัติงานตามภาระงานท่ีได้รับมอบหมาย
ในด้านงานแผนและการประกันหลักสูตร การดูแลโครงการ งานด้านสื่อการเรียนการสอน การพัฒนาและแก้ไข
หลักสูตร การรวบรวมผลงานวิจัยของคณาจารย์ วิทยานิพนธ์ สัมมนา โครงงานวิจัยนักศึกษาทุกระดับช้ันปี          
การรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร งานด้านคอมพิวเตอร์ และงานด้านอ่ืนๆของภาควิชาคณิตศาสตร์ 
อย่างมีประสิทธิภาพ สําเร็จตามเป้าหมาย อีกทั้งยังมีประสบการณ์การทํางานด้านการสอนในระดับมหาวิทยาลัย
มาก่อน คณะฯ พิจารณาแล้ว เห็นว่าภาระงานที่ นางสาวชนากานต์ เทพกรณ์ ปฏิบัติอยู่ มีความจําเป็นต้อง           
นําความรู้ในระดับปริญญาโทมาใช้ประยุกต์ในการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ          
ตามเป้าหมาย  

คณะวิทยาศาสตร์ประสงค์ขออนุมัติปรับวุฒิและอัตราเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยกรณี
พิเศษ ราย นางสาวชนากานต์ เทพกรณ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหน่งนักวิชาการ
ศึกษาปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-07-804 อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,880 บาท สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ 
คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท วุฒิวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (คณิตศาสตร์ศึกษา) จาก
มหาวิทยาลัยศิลปากร จากตําแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ วุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือน เดือนละ 
19,880 บาท เป็นตําแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ วุฒิปริญญาโท อัตราเงินเดือน เดือนละ 22,750 บาท 
โดยให้มีผลต้ังแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งเป็นวันที่งานการเจ้าหน้าที่ของคณะฯ รับเรื่อง 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เน่ืองจาก นางสาวชนากานต์ เทพกรณ์ สําเร็จการศึกษาก่อนได้รับ         
การบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประกอบกับคณะฯชี้แจงเหตุผลและความจําเป็นดังกล่าวข้างต้น จึงมีมติ
อนุมัติให้ปรับวุฒิและอัตราเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยกรณีพิเศษ ราย นางสาวชนากานต์ เทพกรณ์ 
พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-07-804 
อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,880 บาท สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จาก วุฒิปริญญาตรี            
อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,880 บาท เป็น วุฒิปริญญาโท อัตราเงินเดือน เดือนละ 22,750 บาท โดยให้มีผล
ต้ังแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งเป็นวันที่ ก.บ.ม. มีมติอนุมัติ  
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.6 การขอเพิ่มวุฒิการศึกษาไว้ในทะเบียนประวัติพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 

2 ราย 
 

สรุปเรื่อง 
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือน        

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

และสําหรับข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายบริหารและปฏิบัติงานท่ัวไป                
ที่ได้รับคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นน้ันจะต้องเป็นคุณวุฒิที่ตรงกับมาตรฐานกําหนดตําแหน่งซึ่งบุคคลน้ันดํารงตําแหน่งอยู่  
ในขณะนั้น ส่วนการกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ ให้คํานึงถึงความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบ     
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ความประพฤติและความเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างย่ิงต้องพิจารณาถึงลักษณะงานที่ปฏิบัติ ผลประโยชน์         
ที่หน่วยงานจะได้รับเป็นสําคัญ   

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

คณะวิชาประสงค์ขออนุมัติเพ่ิมวุฒิการศึกษาไว้ในทะเบียนประวัติ จํานวน 2 ราย ดังน้ี 
1. นางสาวภัธทรา โต๊ะบุรินทร์ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหน่งอาจารย์ 

ตําแหน่งเลขที่ 467 (ปัจจุบันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ตําแหน่งเลขที่ 1-2-25-1343 อัตราเงินเดือน เดือนละ 56,262 บาท) สังกัดภาควิชานาฏยสังคีต คณะอักษรศาสตร์ 
ได้รับอนุญาตให้ลาศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาสหวิทยาการ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีกําหนด  
3 ปี ต้ังแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2555 ถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2558 และได้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก            
วุฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สหวิทยาการ) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2561 และ        
ย่ืนเรื่องเสนอขอเพ่ิมวุฒิการศึกษาไว้ในทะเบียนประวัติให้หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ของคณะฯ รับเรื่องเมื่อวันที่ 
15 พฤศจิกายน 2561 โดยให้มีผลต้ังแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งเป็นวันที่งานการเจ้าหน้าที่ของคณะฯ 
รับเรื่อง (เน่ืองจากยื่นเร่ืองเกินกว่า 60 วัน นับแต่วันที่สําเร็จการศึกษาและอัตราเงินเดือน เดือนละ          
56,262 บาท เกินกว่าอัตราการบรรจุคุณวุฒิปริญญาเอก) 

2. นางสาวแก้วตา ศรอดิศักด์ิ พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหน่ง
นักการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-2-26-1245 อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท สังกัด 
งานสํานักงานโรงเรียนสาธิต สํานักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร์ ได้รับอนุญาตให้ลาศึกษานอกเวลาราชการ  
ในระดับปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีกําหนด 10 เดือน 
ต้ังแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 และได้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท               
วุฒิบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ต้ังแต่วันที่           
14 สิงหาคม 2561 (เน่ืองจากเป็นวุฒิปริญญาโทที่ไม่ตรงตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งนักการเงินและบัญชี
ปฏิบัติการ จึงให้เพ่ิมวุฒิการศึกษาไว้ในทะเบียนประวัติเท่าน้ัน) โดยย่ืนเรื่องเสนอขอเพ่ิมวุฒิการศึกษาไว้ใน
ทะเบียนประวัติให้หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ของคณะฯ รับเรื่องเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 โดยให้มีผลต้ังแต่
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งเป็นวันที่งานการเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรับเรื่อง (เน่ืองจากย่ืนเรื่องเกินว่า            
60 วัน นับแต่วันที่สําเร็จการศึกษาและเป็นวุฒิปริญญาโทที่ไม่ตรงตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งนักการเงิน
และบัญชีปฏิบัติการ จึงให้เพ่ิมวุฒิการศึกษาไว้ในทะเบียนประวัติเท่าน้ัน) 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้เพ่ิมวุฒิการศึกษาไว้ในทะเบียนประวัติพนักงาน
มหาวิทยาลัย จํานวน 2 ราย ตามท่ีเสนอ  
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ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.7 ขอขยายระยะเวลาดําเนินการสรรหากรรมการประจําคณะ ประเภทผู้แทน
คณาจารย์ประจําและผู้แทนสายสนับสนุน 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรได้สั่งแต่งต้ังคณะกรรมการประจําคณะ ต้ังแต่วันที่ 25 มกราคม 
2560 เป็นต้นมา น้ัน เน่ืองจากคณะกรรมการประจําคณะจะหมดวาระในวันที่ 24 มกราคม 2562 และตาม      
ข้อ 7 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยคณะกรรมการประจําคณะ พ.ศ. 2559 กําหนดให้การแต่งต้ัง
กรรมการประจําคณะในวาระต่อไปดําเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนกรรมการชุดเดิมหมดวาระอย่างน้อย 30 วัน           
โดยมหาวิทยาลัยได้กําหนดให้คณะวิชาดําเนินการสรรหากรรมการประจําคณะ ประเภทผู้แทนคณาจารย์
ประจําและผู้แทนสายสนับสนุน ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 

เน่ืองจากคณะศึกษาศาสตร์อยู่ระหว่างการดําเนินการสรรหาฯ และแจ้งมหาวิทยาลัยว่า        
ไม่สามารถดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 จึงประสงค์ขอขยายระยะเวลาในการ
ดําเนินการสรรหาฯ โดยเลื่อนวันรายงานผลการเลือกต้ังต่ออธิการบดีเพ่ือประกาศผลการเลือกต้ังและแต่งต้ัง
เป็นกรรมการประจําคณะฯ เป็นวันที่ 12 ธันวาคม 2561 โดยได้ช้ีแจงเหตุผล เน่ืองจากคณะศึกษาศาสตร์
กําหนดจัดโครงการเพ่ิมพูนความรู้ภาษาอังกฤษในต่างประเทศระยะสั้น ปีการศึกษา 2561 ณ มหาวิทยาลัยทาส
มาเนีย ระหว่างวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2561 ซึ่งมีคณาจารย์ประจําและบุคลากร        
สายสนับสนุนเดินทางไปโครงการดังกล่าว จํานวน 14 คน ในการน้ี เพ่ือให้บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์สามารถ
ใช้สิทธิในการสมัครเป็นผู้แทนคณาจารย์ประจํา ผู้แทนสายสนับสนุน และใช้สิทธิในการลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง
กรรมการประจํา คณะศึกษาศาสตร์ ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจําและผู้แทนสายสนับสนุนในครั้งน้ีได้          
อย่างทั่วถึง 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ได้ช้ีแจงเหตุผลและความจําเป็นในการขอขยายระยะเวลาดําเนินการ
สรรหากรรมการประจําคณะ ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจําและผู้แทนสายสนับสนุน เ น่ืองจาก             
คณะศึกษาศาสตร์กําหนดจัดโครงการเพ่ิมพูนความรู้ภาษาอังกฤษในต่างประเทศระยะสั้น ปีการศึกษา 2561          
ณ มหาวิทยาลัยทาสมาเนีย ระหว่างวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2561 ซึ่งมีคณาจารย์
ประจําและบุคลากรสายสนับสนุนเดินทางไปโครงการดังกล่าว  จํานวน  14 คน  เ พ่ือให้บุคลากร                 
สามารถใช้สิทธิในการสมัครเป็นผู้แทนคณาจารย์ประจํา ผู้แทนสายสนับสนุน และใช้สิทธิในการลงคะแนนเสียง
เลือกต้ังกรรมการประจํา คณะศึกษาศาสตร์ ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจําและผู้แทนสายสนับสนุนในครั้งน้ี
ได้อย่างทั่วถึง ที่ประชุมจึงมีมติเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาดําเนินการสรรหากรรมการประจําคณะ ประเภท
ผู้แทนคณาจารย์ประจําและผู้แทนสายสนับสนุน ตามที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.8 การจัดอัตรากําลังตามการปรับโครงสร้างองค์กรของสํานักงานอธิการบดี 
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ในการประชุมครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 
2561  มีมติเห็นชอบการปรับโครงสร้างองค์กรของสํานักงานอธิการบดี และมหาวิทยาลัยแจ้งให้หน่วยงานภายใน
สํานักงานอธิการบดีตรวจสอบจํานวนอัตรากําลังตามโครงสร้างหน่วยงานเดิม และดําเนินการจัดสรรอัตรากําลัง          
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ตามการแบ่งโครงสร้างหน่วยงานใหม่ ตามประเภทของบุคลากร ได้แก่ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ประเภทพนักงานช่ัวคราว ลูกจ้างประจํา ลูกจ้างมหาวิทยาลัย 
ประเภทลูกจ้างประจํา และประเภทลูกจ้างช่ัวคราว ตามบัญชีรายละเอียดการจัดสรรอัตรากําลังตามการปรับ
โครงสร้างองค์กรของสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ไปแล้ว น้ัน  
  บัดน้ี หน่วยงานภายในสํานักงานอธิการบดีได้ตรวจสอบจํานวนอัตรากําลังตามโครงสร้างหน่วยงานเดิม 
และดําเนินการจัดสรรอัตรากําลังตามการแบ่งโครงสร้างหน่วยงานใหม่ ตามประเภทของบุคลากร ได้แก่ ข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ประเภทพนักงานช่ัวคราว ลูกจ้างประจํา 
ลูกจ้างมหาวิทยาลัย ประเภทลูกจ้างประจํา และประเภทลูกจ้างช่ัวคราว เรียบร้อยแล้วตามโครงสร้างการแบ่งหน่วยงาน
และรายละเอียดการจัดสรรอัตรากําลังที่แนบมาพร้อมน้ี  

 สรุปโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายในระดับกอง สํานักงานอธิการบดี 
 

หน่วยงานเดิม หน่วยงานใหม่ 
1. กองกลาง 1. กองกลาง 
2. กองการเจ้าหน้าที่ 2. กองทรัพยากรมนุษย์ 
3. กองกิจการนักศึกษา 3. กองกิจการนักศึกษา 
4. กองคลัง 4. กองคลัง 
5. กองงานวิทยาเขต 5. กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 
6. กองนิติการ 6. กองกฎหมาย 
7. กองบริการการศึกษา 7. กองบริหารงานวิชาการ 
8. กองบริการอาคาร สถานที่และยานพาหนะ 
    พระราชวังสนามจันทร์ 

8. ยุบและรวมไว้กองงานวิทยาเขตพระราชวัง 
   สนามจันทร์ 

9. กองแผนงาน 9. กองแผนงาน 
10. สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา 10. กองประกันคุณภาพการศึกษา 
11. สํานักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 11. กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี 

รวม 11 กองหรือเทียบเท่า รวม 10 กอง 
 

 สรุปหน่วยงานภายในระดับกองที่มีลักษณะเฉพาะหรือเป็นความเชี่ยวชาญเฉพาะภายใต้
สํานักงานอธิการบดี 

หน่วยงานเดิม หน่วยงานใหม่ 
1. สํานักงานตรวจสอบภายใน 1. สํานักงานตรวจสอบภายใน 
2. สํานักบริการวิชาการ 2. สํานักงานบริการวิชาการ 
3. สถาบันวิจัยและพัฒนา 3. สํานักงานบริหารการวิจัยนวัตกรรมและการ 

    สร้างสรรค์ 
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สรุปหน่วยงานภายในที่เป็นหน่วยงานใหม่ขึ้นตรงต่ออธิการบดี 

หน่วยงานใหม่ การแบ่งหน่วยงานย่อย 
1. ศูนย์กลางนวัตกรรมอาหารแห่งมหาวิทยาลัย 
     ศิลปากร 

ไม่แบ่งหน่วยงานย่อย แบ่งตามภารกิจ 

2. ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและ
พัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 

ไม่แบ่งหน่วยงานย่อย แบ่งตามภารกิจ 

3. สถาบันศิลปะสถาปัตยกรรมไทยเฉลิม 
     พระเกียรติ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ไม่แบ่งหน่วยงานย่อย แบ่งตามภารกิจ 

 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบการจัดอัตรากําลังตามโครงสร้างการแบ่งหน่วยงาน
ภายในของสํานักงานอธิการบดี ตามท่ีเสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.9 การพิจารณารายชื่อกรรมการประจําหอศิลป์ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

และประเภทผูแ้ทนคณาจารย์ประจํา 
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่มหาวิทยาลัยสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการประจําหอศิลป์ โดยมีวาระการดํารงตําแหน่ง 2 ปี 
ต้ังแต่วันที่ 11 มกราคม 2560 ไปแล้ว น้ัน เน่ืองจากกรรมการประจําหอศิลป์ จะครบวาระการดํารงตําแหน่ง 
ในวันที่ 10 มกราคม 2562 ประกอบกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยคณะกรรมการประจําหอศิลป์ 
พ.ศ. 2559 ข้อ 4 กําหนดให้มีคณะกรรมการประจําหอศิลป์ ประกอบด้วย 

1. ผู้อํานวยการหอศิลป์      เป็นประธาน 
2. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยที่เสนอโดยหอศิลป์  เป็นกรรมการ 
 และอธิการบดีแต่งต้ังโดยความเห็นชอบของ ก.บ.ม. จํานวน 1 - 3 คน    
3. รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย จํานวน 1 คน  เป็นกรรมการ 
4. รองผู้อํานวยการหอศิลป์ จํานวนไม่เกิน 3 คน   เป็นกรรมการ 
5. กรรมการซึ่งอธิการบดีแต่งต้ังจากคณาจารย์ประจํา  เป็นกรรมการ 
 โดยความเห็นชอบของ ก.บ.ม. จํานวนไมเ่กิน 3 คน 

  ทั้งน้ี ตามประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การสรรหากรรมการประจําศูนย์คอมพิวเตอร์ 
กรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการประจําสํานักหอสมุดกลาง และกรรมการประจําหอศิลป์ 
ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก พ.ศ. 2559 กําหนดให้กรรมการประจําหอศิลป์ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
มหาวิทยาลัยที่เสนอโดยหอศิลป์ จํานวน 1 – 3 คน อธิการบดีแต่งต้ังโดยความเห็นชอบของ ก.บ.ม. และตาม
ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การสรรหากรรมการประจําศูนย์คอมพิวเตอร์ กรรมการประจํา
สถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการประจําสํานักหอสมุดกลาง และกรรมการประจําหอศิลป์ ประเภทผู้แทนจาก
คณะ พ.ศ. 2559 กําหนดให้ ก.บ.ม. พิจารณาคัดเลือกรายช่ือผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม จากรายช่ือที่คณะและ
ส่วนงานนําเสนอ เพ่ือให้ได้รายช่ือจํานวนไม่เกิน 3 คน เป็นกรรมการประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจํา 
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 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นว่าการได้มาซึ่งคณะกรรมการประจําหอศิลป์ ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยคณะกรรมการประจําหอศิลป์ พ.ศ. 2559 อาจมีปัญหาไม่สามารถดําเนินการ
เพ่ือให้ได้มาซึ่งกรรมการได้ครบทุกองค์ประกอบที่ข้อบังคับกําหนดไว้ ประกอบกับสภามหาวิทยาลัยได้ให้
ข้อเสนอแนะในคราวที่มีการสรรหาผู้อํานวยการหอศิลป์ ดังน้ัน จึงมีมติให้ชะลอการแต่งต้ังคณะกรรมการ
ประจําหอศิลป์ไว้ก่อน และให้ดําเนินการปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยคณะกรรมการประจํา
หอศิลป์ พ.ศ. 2559 ให้มีความเหมาะสมต่อไป 
 

ระเบยีบวาระที่  4.2 แผนและการติดตามผลการดําเนินงานตามแผน 
  ไม่ม ี
 

ระเบยีบวาระที่  4.3 ข้อบังคับ / ระเบียบ / ประกาศ 
ระเบยีบวาระที่  4.3.1 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลยัศิลปากร เรือ่ง กําหนดอัตราคา่ตอบแทนและ 
  ค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกับการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป รายวิชา  
  085 101 ศลิปากรสร้างสรรค์ (เพิ่มเติม) 
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดอัตราค่าตอบแทนและ
ค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกับการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป รายวิชา 085 101 ศิลปากรสร้างสรรค์ น้ัน 

ในการน้ี เพ่ือให้การบริหารจัดการเรียนการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองบริการ
การศึกษาจึงเสนอที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดอัตราค่าตอบแทนและ
ค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกับการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป รายวิชา 085 101 ศิลปากรสร้างสรรค์ 
(เพ่ิมเติม) โดยผ่านความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารรายวิชา 085 101 ศิลปากรสร้างสรรค์ 
เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง 
กําหนดอัตราค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกับการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป รายวิชา 085 
101 ศิลปากรสร้างสรรค์ (เพ่ิมเติม) และให้นําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใช้ต่อไป 
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ระเบียบวาระที่  4.3.2 (ร่าง) ข้อบังคบัมหาวิทยาลยัศิลปากรว่าด้วยการให้ปรญิญากิตติมศกัด์ิ  
  พ.ศ. …. 
 
สรุปเรื่อง 

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศัก ด์ิ พ .ศ .  2532                
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรเก่ียวกับการให้ปริญญากิตติมศักด์ิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2539 
ซึ่งออกโดยอาศัยอํานาจของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2530 ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน           
ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ประกอบกับมาตรา 67 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร      
พ.ศ. 2559 กําหนดให้มหาวิทยาลัยมีอํานาจให้ปริญญากิตติมศักด์ิแก่ผู้ซึ่งมหาวิทยาลัยเห็นว่าทรงคุณวุฒิและ
คุณธรรมสมควรแก่ปริญญาน้ันๆ น้ัน 

ในการนี้ เพ่ือให้หลักเกณฑ์เก่ียวกับการให้ปริญญากิตติมศักด์ิมีความชัดเจน กองนิติการจึง
เสนอที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักด์ิ พ.ศ. ….         
โดยที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองข้อกฎหมายเพ่ือการปรับเปลี่ยนสถานะของมหาวิทยาลัย
ศิลปากรเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐเก่ียวกับด้านวิชาการและวิจัย ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 
2561 ได้มีมติให้มหาวิทยาลัยกลับไปพิจารณาในประเด็นดังต่อไปน้ี  

1. กรณีอธิการบดีเป็นผู้เสนอช่ือผู้ที่สมควรได้รับการพิจารณาให้ปริญญากิตติมศักด์ิ น้ัน 
เน่ืองจากอธิการบดีเป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากรจะเกิดปัญหาใดหรือไม่ 

2. กรณีกรรมการสภามหาวิทยาลัย หมายความถึงกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกคนหรือ
หมายถึงกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิเท่าน้ัน เน่ืองจากอาจเกิดปัญหา เช่น กรรมการ    
สภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทน กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร เสนอช่ือผู้ที่สมควรได้รับการ
พิจารณาให้ปริญญากิตติมศักด์ิจากคณะต้นสังกัดแล้วไม่ได้รับความเห็นชอบ จึงมาใช้สิทธ์ิในตําแหน่งกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย ซึ่งไม่ต้องผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ หากใช้ 2 สิทธ์ิเช่นน้ี 
เหมาะสมหรือไม่ และควรกําหนดมาตรการเพ่ือความเหมาะสม เช่น งดออกเสียง หรือห้ามเสนอรายช่ือเดียวกัน
โดยบุคคลเดียวกัน 2 ครั้ง หรือไม่  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติดังน้ี  

1. เห็นควรให้สภามหาวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณากรณีอธิการบดีเป็นผู้เสนอช่ือผู้ที่สมควรได้รับ
การพิจารณาให้ปริญญากิตติมศักด์ิ ตามประเด็นข้อ 1 ของคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองข้อกฎหมายฯ 

2. มอบหมายให้กองนิติการปรับแก้ไข (ร่าง) ข้อบังคับดังกล่าว โดยระบุเพ่ิมเติมในข้อ 8 (1) 
เป็นดังน้ี “ให้อธิการบดี หรือนายกสภามหาวิทยาลัย หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ...” 
ตามประเด็นข้อ 2 ของคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองข้อกฎหมายฯ 

และให้นําเสนอคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองข้อกฎหมายเพ่ือการปรับเปลี่ยนสถานะของ
มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐเก่ียวกับด้านวิชาการและวิจัยพิจารณาอีกคร้ัง 
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ระเบียบวาระที่  4.3.3 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลยัศิลปากร เรือ่ง กําหนดหลกัเกณฑ์ อัตราจ่าย  
  เง่ือนไข และวิธีการจ่ายคา่ใช้จ่ายในการบริการทางวิชาการ และการจัดสรร 
  รายได้คา่บริการทางวิชาการแก่สังคมในสว่นของบัณฑิตวิทยาลัย 
 
สรุปเรื่อง 
 ตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยประสงค์กําหนดหลักเกณฑ์ อัตราจ่าย เง่ือนไข และวิธีการจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการบริการทางวิชาการ และการจัดสรรรายได้ค่าบริการทางวิชาการแก่สังคมในส่วนของบัณฑิตวิทยาลัย น้ัน    
  ในการน้ี เพ่ือให้การดําเนินการโครงการบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย และเป็นไปตามความในข้อ 13 และข้อ 14 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการให้บริการ
ทางวิชาการแก่สังคม พ.ศ. 2560 บัณฑิตวิทยาลัยจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย
ศิลปากร เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ อัตราจ่าย เง่ือนไข และวิธีการจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริการทางวิชาการ       
และการจัดสรรรายได้ค่าบริการทางวิชาการแก่สังคมในส่วนของบัณฑิตวิทยาลัย โดยผ่านการพิจารณาจากกอง
นิติการแล้ว    

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง 
กําหนดหลักเกณฑ์ อัตราจ่าย เง่ือนไข และวิธีการจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริการทางวิชาการ และการจัดสรรรายได้
ค่าบริการทางวิชาการแก่สังคมในส่วนของบัณฑิตวิทยาลัย และให้นําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใช้ต่อไป 
 

ระเบยีบวาระที่  4.3.4 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลยัศิลปากรว่าด้วยกองทุนศาสตราจารย์  
  ดร.ประเสริฐ  ณ นคร พ.ศ. 2561 
 
สรุปเรื่อง 

 ตามที่คณะโบราณคดีได้รับเงินบริจาคจากศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ  ณ นคร จํานวน 
109,800 บาท (หน่ึงแสนเก้าหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน) เพ่ือจัดต้ังกองทุนศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ  ณ นคร 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือนําทั้งเงินต้นและดอกผลท่ีได้ไปใช้ในการดําเนินการของภาควิชาภาษาตะวันออก        
คณะโบราณคดี น้ัน  
  ในการน้ี เพ่ือให้การจัดต้ังกองทุนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและตรงตามวัตถุประสงค์           
ของผู้มอบเงิน คณะโบราณคดีจึงเสนอที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยกองทุน
ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ  ณ นคร พ.ศ. 2561 โดยผ่านการพิจารณาจากกองนิติการแล้ว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วย
กองทุนศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ  ณ นคร พ.ศ. 2561 โดยมอบหมายกองนิติการปรับแก้ไข (ร่าง) ระเบียบ
ดังกล่าว ดังน้ี  
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1. ปรับข้อความเก่ียวกับการนําเงินกองทุนไปจัดหาดอกผล โดยนําฝากไว้กับธนาคารพาณิชย์ 
ในข้อ 6 ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง รายช่ือธนาคารและสถาบันการเงินที่มหาวิทยาลัย
ศิลปากรดําเนินธุรกรรมด้านการเงิน 

2. ให้รวมข้อ 8 และ ข้อ 9 เป็นข้อเดียวกัน เป็นดังน้ี “ให้คณบดีโดยความเห็นชอบของ
ภาควิชาภาษาตะวันออกเป็นผู้พิจารณาการใช้จ่ายเงินกองทุน และอนุมัติการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายจากเงินกองทุน
ตามระเบียบน้ี” 

ก่อนนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใช้ต่อไป 
 
ระเบยีบวาระที่  4.3.5 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลยัศิลปากร เรือ่ง ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ  
  และครยุประจําตําแหน่งของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. .... 
 
สรุปเรื่อง 

ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 1170/2560 ลงวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ได้แต่งต้ัง
คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการจัดทําข้อบังคับ ระเบียบและประกาศเพ่ือการเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับ
ของรัฐ น้ัน 

ในการน้ี กองนิติการจึงเสนอที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง 
ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหน่งของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. .... ซึ่งได้ผ่านการเวียน
ขอความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการจัดทําข้อบังคับ ระเบียบและประกาศด้านวิชาการ เมื่อวันที่ 23 
พฤศจิกายน 2561 โดยมีข้อเสนอแนะให้เพ่ิมเติมรายละเอียดของสีประจําคณะในข้อ 4 ให้ชัดเจนย่ิงขึ้น 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา  
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติมอบหมายให้กองกิจการนักศึกษาหารือร่วมกับคณะจิตรกรรม 
ประติมากรรมและภาพพิมพ์ และภาควิชาออกแบบเครื่องแต่งกาย คณะมัณฑนศิลป์ พิจารณาลักษณะ              
ครุยวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยศิลปากรตามข้อ 3 และครุยประจําตําแหน่งของกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม
ข้อ 6 ของ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหน่ง
ของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. .... ในประเด็นต่างๆ เช่น เน้ือผ้า รูปแบบของชุดครุย เป็นต้น โดยคํานึงถึง
องค์ประกอบทางศิลปะ และอาจมีการสะท้อนความคิดเห็นจากผู้เก่ียวข้อง เช่น นักศึกษา คณาจารย์ กรรมการ            
สภามหาวิทยาลัย เป็นต้น ก่อนนําเสนอที่ประชุม ก.บ.ม. พิจารณาอีกคร้ัง 
 
ระเบยีบวาระที่  4.4 โครงสร้างส่วนงานและหนว่ยงานภายใน 
  ไม่ม ี
 
ระเบยีบวาระที่  4.5 การบริหารการเงินและทรพัย์สิน 
  ไม่ม ี
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ระเบียบวาระที่  4.6 เรื่องอ่ืนๆ ตามท่ีอธิการบดีปรึกษา 
ระเบยีบวาระที่  4.6.1 โครงการจัดต้ังศูนย์เด็กเล็กโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร  
  (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่คณะศึกษาศาสตร์ประสงค์ดําเนินโครงการจัดต้ังศูนย์เด็กเล็กโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) เพ่ือพัฒนาผู้เรียนระดับก่อนปฐมวัย สอดคล้องกับการจัดการ
เรียนการสอนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากรท่ีมีการจัดการเรียนการสอนต้ังแต่ระดับปฐมวัยถึงระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีเป้าหมายเพ่ือรองรับบุตรธิดาของบุคลากรของมหาวิทยาลัยศิลปากร และการให้บริการ
ชุมชนของจังหวัดนครปฐม ทั้งน้ี คณะกรรมการท่ีพัก มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์    
ได้เห็นชอบให้ใช้สถานที่บ้านพักช้ันเดียวเทพศิลป์ เลขท่ี 6/7  เพ่ือจัดทําโครงการจัดต้ังศูนย์เด็กเล็กดังกล่าวให้
เป็นสวัสดิการกับบุคลากรของมหาวิทยาลัย น้ัน  

ในการน้ี คณะศึกษาศาสตร์จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาโครงการจัดต้ังศูนย์เด็กเล็กโรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) โดยเริ่มดําเนินโครงการในปีการศึกษา 2562 กําหนด
รับนักเรียน จํานวน 40 คน ทั้งน้ี ได้กําหนดรายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายต่างๆ ไว้ในโครงการแล้ว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว เห็นควรให้คณะศึกษาศาสตร์เร่งเสนอโครงการจัดต้ังศูนย์เด็กเล็ก
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) เพ่ือให้คณะกรรมการวางแผนและพัฒนาทาง
กายภาพ มหาวิทยาลัยศิลปากร พิจารณาเกี่ยวกับสถานที่ดําเนินโครงการดังกล่าวโดยเร็ว ก่อนนําเสนอ         
ที่ประชุม ก.บ.ม. พิจารณาต่อไป  

ทั้งน้ี ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะให้คณะศึกษาศาสตร์พิจารณาค่าบํารุงการศึกษาของบุตรธิดาของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากรในอัตราพิเศษเพ่ือเป็นสวัสดิการให้กับบุคลากร 
 
ระเบยีบวาระที่  4.6.2 หลกัสูตรศนูย์เด็กเล็กโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศลิปากร  
  (ปฐมวัยและประถมศึกษา) พ.ศ. 2560 ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  
  พ.ศ. 2560 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศลิปากร 
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่คณะศึกษาศาสตร์ได้ดําเนินโครงการจัดต้ังศูนย์เด็กเล็กโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) เพ่ือพัฒนาผู้เรียนระดับก่อนปฐมวัย สอดคล้องกับการจัดการเรียนการ
สอนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากรท่ีมีการจัดการเรียนการสอนต้ังแต่ระดับปฐมวัยถึงระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 6 น้ัน 

ในการน้ี คณะศึกษาศาสตร์จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาหลักสูตรศูนย์เด็กเล็กโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) พ.ศ. 2560 ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560     
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยได้ดําเนินการให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 
2560 (สําหรับเด็กอายุตํ่ากว่า 3 ปี) ของกระทรวงศึกษาธิการ และเพ่ือเป็นแนวทางจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ของเด็กอายุตํ่ากว่า 3 ปี  ให้เป็นไปตามพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทั้งด้านร่างกาย         
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ด้านอารมณ์และจิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา อีกทั้งเพ่ือเป็นการส่งเสริมให้เด็กสามารถดํารงชีวิตใน
สังคมได้อย่างมีความสุขการสร้างรากฐานให้เด็กปฐมวัยเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์ สามารถปรับตัวให้เข้ากับ
สถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและอนาคตได้ โดยผ่านความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจํา              
คณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 20/2561 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2561 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบหลักสูตรศูนย์เด็กเล็กโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) พ.ศ. 2560 ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560     
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ตามท่ีคณะศึกษาศาสตร์เสนอ 
 
ระเบยีบวาระที่  4.6.3 โครงการคัดเลอืกนักเรียนเข้าเรียนชัน้อนบุาลปีที่ 1 และชั้นประถมศึกษา       
  ปีที่ 1 ปีการศกึษา 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศลิปากร (ปฐมวัยและ 
  ประถมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และโครงการ 
  คัดเลือกนักเรยีนเขา้เรียนชัน้อนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562  โรงเรยีนสาธิต 
  มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยศิลปากร ตามหลักสูตรส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษ  
  (ระดับปฐมวัย) (EP EDSU) 
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่คณะศึกษาศาสตร์ได้ดําเนินโครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนช้ันอนุบาลปีที่ 1 และ    
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ต้ังแต่ปีการศึกษา 
2548 เพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับเด็กที่มีอายุในช่วง 3-7 ปี ตามเกณฑ์การจัดการศึกษาปฐมวัยและการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ อีกทั้งเป็นการเสริมศักยภาพของมหาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 
และให้บริการชุมชนในฐานะของศูนย์การศึกษาปฐมวัย และคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเมื่อวันที่ 30 
กันยายน 2559 ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษ (ระดับปฐมวัย) (EP EDSU) และ
ประกาศให้ใช้หลักสูตรต้ังแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป เพ่ือเป็นการสร้างความพร้อมในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน ซึ่งผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร และเพ่ือเป็นการ
ดําเนินการสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มาตรฐานที่ 
15 การจัดกิจกรรมตามนโยบายจุดเน้นแนวทางปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับ
คุณภาพสูงขึ้นการจัดกิจกรรมตามนโยบาย (สพฐ:2554) ซึ่งตรงกับยุทธศาสตร์ของคณะศึกษาศาสตร์ปี 2558 
ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตรเชิงสร้างสรรค์ให้ได้มาตรฐานสากลเน้นให้ผู้เรียนบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนางานบริการวิชาการเพ่ือความเข้มแข็งของชุมชนนําไปสู่การ
พัฒนาสังคมอย่างย่ังยืน และยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนานักเรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีคุณธรรม
จริยธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม น้ัน 
 ในการน้ี คณะศึกษาศาสตร์จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาโครงการคัดเลือกนักเรียน จํานวน 2 
โครงการ ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 21/2561 เมื่อวันที่ 
31 ตุลาคม 2561 ดังน้ี 
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1. โครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนช้ันอนุบาลปีที่ 1 และช้ันประถมศึกษาปีที่ 1              
ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยกําหนด
จํานวนรับเข้าศึกษา ดังน้ี 

1.1  ระดับช้ันอนุบาลปีที่ 1 จํานวน 54 คน ดังน้ี 
1.1.1  ประเภทบุตรของบุคลากรของมหาวิทยาลัยศิลปากรและบุคคลท่ัวไป จํานวน 

27 คน 
1.1.2  ประเภทผู้มีอุปการคุณกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและ

ประถมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร์ จํานวน 27 คน 
1.2  ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 จํานวน 2 ห้องเรียน ห้องเรียนละ 36 คน รวมจํานวน 

72 คน ดังน้ี 
1.2.1 ประเภทนักเรียนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและ

ประถมศึกษา) ระดับปฐมวัย จํานวน 52 คน 
1.2.2 ประเภทบุตรของบุคลากรของมหาวิทยาลัยศิลปากรและบุคคลท่ัวไป จํานวน 

15 คน 
1.2.3 ประเภทผู้มีอุปการคุณกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและ

ประถมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร์ จํานวน 5 คน 
2. โครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนช้ันอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ตามหลักสูตร
ส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษ (ระดับปฐมวัย) (EP EDSU) โดยกําหนดรับ 1 ห้องเรียน จํานวน 27 คน ดังน้ี 

2.1  ประเภทบุตรของบุคลากรของมหาวิทยาลัยศิลปากรและบุคคลทั่วไป จํานวน 17 คน 
2.2  ประเภทผู้มี อุปการคุณกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและ

ประถมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 10 คน 
ทั้งน้ี คณะศึกษาศาสตร์ได้กําหนดรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกเข้าศึกษาไว้แล้ว        

ซึ่งกองนิติการได้ตรวจสอบค่าใช้จ่ายในส่วนของอัตราค่าตอบแทนแล้วมีความเห็นว่า อัตราค่าตอบแทนต่างๆ      
ไม่เกินอัตราที่กําหนดไว้ตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
พ.ศ. 2557 ข้อ 23 ซึ่งโครงการดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดีโดยความเห็นชอบของท่ีประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบโครงการคัดเลือกนักเรียน ตามท่ีคณะ
ศึกษาศาสตร์เสนอ จํานวน 2 โครงการ ดังน้ี 

1. โครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนช้ันอนุบาลปีที่ 1 และช้ันประถมศึกษาปีที่ 1              
ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร   

2. โครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนช้ันอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ตามหลักสูตร
ส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษ (ระดับปฐมวัย) (EP EDSU)  

และให้นําเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติโครงการต่อไป 
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ระเบียบวาระที่  4.6.4 การถวายผา้พระกฐินพระราชทาน ประจําปี พ.ศ. 2562 
 
สรุปเรื่อง 
 ตามแผนการปฏิบัติงานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกําหนดให้ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยศิลปากรพิจารณากําหนดวัดที่มหาวิทยาลัยจะนําผ้าพระกฐินพระราชทานไปถวายทุกปี     
โดยนโยบายผู้บริหารกําหนดให้นําผ้าพระกฐินพระราชทานไปถวายวัดที่อยู่ใกล้และไกลจากกรุงเทพมหานคร
หมุนเวียนกันไปในแต่ละปี น้ัน 
 ในการน้ี กองกลางได้เสนอรายช่ือและรายละเอียดพระอารามหลวงใน 3 จังหวัด ซึ่งมีระยะ
ทางไกลจากกรุงเทพมหานคร ได้แก่ จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดเลย และจังหวัดอุบลราชธานี รวมจํานวนทั้งสิ้น 3 วัด 
เพ่ือให้มหาวิทยาลัยกําหนดวัดที่จะถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจําปี พ.ศ. 2562 โดยได้แนบบัญชีรายช่ือ
พระอารามหลวงที่มหาวิทยาลัยศิลปากรได้นําผ้าพระกฐินพระราชทานไปถวายต้ังแต่ปี พ.ศ. 2512-2561 
พร้อมรายงานผลโครงการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจําปี พ.ศ. 2561 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยศิลปากรนําผ้าพระกฐินพระราชทาน 
ประจําปี พ.ศ. 2562 ไปถวายวัดในจังหวัดต่างๆ โดยให้กองกลางดําเนินการประสานงานตามลําดับ ดังน้ี 

1. วัดศรีอุบลรัตนาราม จังหวัดอุบลราชธานี 
2. วัดศรีสุทธาวาส จังหวัดเลย 
3. วัดเซกาเจติยาราม จังหวัดบึงกาฬ 
ก่อนประสานงานกับกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ต่อไป 

 
ระเบยีบวาระที่  5 เรื่องอ่ืนๆ 
ระเบียบวาระท่ี  5.1   งดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 25/2561  
  วันอังคารท่ี 25 ธันวาคม 2561 
 
สรุปเรื่อง 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มหาวิทยาลัยศิลปากรได้กําหนดการซ้อมรับ
พระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 25-27 ธันวาคม 2561 และรับพระราชทาน
ปริญญาบัตร ในวันที่ 2 มกราคม 2562 ดังน้ัน เพ่ือให้การซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 
2561 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยจึงของดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ครั้งที่ 25/2561 วันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2561 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ           
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เลิกประชุมเวลา 12.00 น. 
 
 

 (นางสาวกันย์พินันท์  สิริปัญญาธร) 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 
                                                                
 

(นางสาวสิริวัลลิ์  พฤกษาอุดมชัย) 
ผู้จดรายงานการประชุม 

            
 
 
 

(นางสาวเอมอร  ชีราวุฒธิพันธ์) 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 

รายงานการประชุมฉบับน้ี 
ได้รับรองโดยไม่มีการแก้ไข 

 


