
 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ครั้งท่ี 7/2561 

วันอังคารท่ี 3 เมษายน 2561 
ณ  ห้องประชุมนริศรานวุัดตวิงศ์ สํานักงานอธิการบด ี ตลิ่งชนั 

…………….……………….. 

ผู้มาประชุม 
1. ผศ.ดร.เชาวรีย์ อรรถลังรอง รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการ 
2. อ.นภดล  วิรุฬห์ชาตะพันธ์ ผู้ช่วยอธิการบดี วังท่าพระ  กรรมการ 

  รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
3. ศ.ดร.พรศักด์ิ  ศรีอมรศักด์ิ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย กรรมการ 
4. ผศ.สยุมพร  กาษรสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม กรรมการ 
5. รศ.ดร.ปานใจ   ธารทัศนวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ 
6. รศ.ดร.ชัยสิทธ์ิ  ด่านกิตติกุล คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กรรมการ 
7. ผศ.ชวลิต ขาวเขียว คณบดีคณะโบราณคดี กรรมการ 
8. อ.ดร.ธนาทร  เจียรกุล คณบดีคณะมณัฑนศิลป์ กรรมการ 
9. อ.ดําริห์   บรรณวิทยกิจ คณบดีคณะดุริยางคศาสตร์ กรรมการ 

10. ผศ.สมศักด์ิ ชาตินํ้าเพ็ชร คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ 
11. ผศ.ดร.สมพิศ   ขัตติยพิกุล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ กรรมการ 
12. ผศ.อติวรรธน์  วิรุฬห์เพชร รองผู้อํานวยการสํานักหอสมดุกลาง กรรมการ 

  รักษาการแทนผู้อํานวยการสํานักหอสมุดกลาง 
13. ผศ.ฉัตรชัย  เผ่าทองจีน ผู้อํานวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ กรรมการ 
14. อ.ปัญจพล   เหล่าพูนพัฒน์  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กรรมการและเลขานุการ 
15. นางสาวอัปสร กิจเจริญค้า ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้มาประชุมผา่นระบบ VDO-Conference 
1. ผศ.ดร.วันชัย สุทธะนันท ์ อธิการบดี ประธานกรรมการ 
2. รศ.ดร.ประสพชัย  พสุนนท ์ รองอธิการบดี เพชรบุรี กรรมการ 
3. ศ.ญาณวิทย์   กุญแจทอง  คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ กรรมการ 
4. ผศ.ดร.วรางคณา นิพัทธ์สุขกิจ คณบดีคณะอักษรศาสตร ์ กรรมการ 
5. ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธ์ุ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กรรมการ 
6. ผศ.ดร.นรงค์  ฉิมพาล ี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 
7. รศ.ดร.ธนะเศรษฐ ์ ง้าวหิรัญพัฒน์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กรรมการ 
8. ผศ.ดร.นิติพงศ์ โสภณพงศ์พิพัฒน์ ผู้รักษาการแทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ 

  และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
9. อ.ดร.ภวพล คงชุม คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการ 

10. ผศ.ดร.พีรพัฒน์ ยางกลาง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
11. อ.ดร.คุณัตว์   พิธพรชัยกุล ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน กรรมการ 
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12. ผศ.ดร.ดิเรกฤทธ์ิ  บัวเวช ผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ กรรมการ 
13. อ.ดร.นิรุทธ์  วัฒโนภาส ผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ กรรมการ 
14. นายกฤษดา   ไพรวรรณ์ ผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน กรรมการ 

ผู้เขา้ร่วมประชุม 
1. นางอัจฉรา   ทองส่งโสม ผู้อํานวยการกองกลาง   
2. นางสุกัญญา   ต่อทรัพย์สิน ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่  
3. นางสุมณฑา   เสรีวัตตนะ ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน 
4. นางสาวนลินรัตน์  ปัจฉิมพัทธพงษ์ หัวหน้างานการประชุม กองกลาง 
5. นางสาวธณิดา  มหาสวัสด์ิ ผู้รักษาการแทนหัวหน้างานบริหารงานบุคคล  

  กองการเจ้าหน้าที่  
6. นางนิรบล  ต้นวงศ์ หัวหน้างานนิติการ 2 กองนิติการ 
7. นางมุจลินท์  สังข์จุ้ย หัวหน้างานนิติการ 3 กองนิติการ 

ผู้เขา้ร่วมประชุมผ่านระบบ VDO-Conference 
1. อ.เกตุวดี สมบูรณ์ทวี ผู้ช่วยอธิการบดี เพชรบุรี 
2. ผศ.ศุภกาญจน์ ผาทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการจัดการศึกษาทั่วไป 
3. อ.ดร.สุภาพ  เกิดแสง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 
4. รศ.ดร.อวยพร อภิรักษ์อร่ามวง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. รศ.ดร.ดวงเดือน  ไกรลาศ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา  ไปราชการต่างประเทศ 
2. ผศ.ดร.ปาเจรา    พัฒนถาบุตร รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร ์ ติดราชการ 
3. รศ.ดร.พิทักษ์ ศิริวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ไปราชการต่างประเทศ 
4. อ.ดร.โสภณ ผู้มีจรรยา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย ติดราชการ 

  ผู้รักษาการแทนผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
5. ผศ.ดร.ศักดิพันธ์ ตันวิมลรัตน์ ผู้อํานวยการสํานักหอสมุดกลาง ไปราชการต่างประเทศ 
6. อ.ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท ์ ผู้อํานวยการหอศิลป์  ติดราชการ 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.  
เมื ่อกรรมการครบเป็นองค์ประชุมแล้ว  ประธานกล่าวเปิดประชุมและขอให้ที ่ประชุม

พิจารณาเรื่องต่างๆ ดังน้ี 
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ระเบยีบวาระที่  1    เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบยีบวาระที่ 1.1     รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร     

ครั้งที่ 6/2561 เม่ือวันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561  
  

สรุปเรื่อง 
ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ศิลปากร ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561  
  
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบยีบวาระที่  2     เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
ระเบยีบวาระที่  2.1     เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ  
  ไม่มี 
 
ระเบยีบวาระที่ 2.2 แนวทางในการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอก 
 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2557      
ได้เห็นชอบให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยคณะอนุกรรมการด้านการติดตามและ
ประเมินผลดําเนินการติดตามการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอก ในสาขาบริหารการศึกษาและสาขา          
รัฐประศาสนศาสตร์เป็นการเร่งด่วน น้ัน 

ในการนี้ จากผลการดําเนินโครงการดังกล่าว ที่ประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 
10/2560 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560 ได้เห็นความสําคัญของการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอก ซึ่งเป็นการจัด
การศึกษาระดับสูงที่เน้นการวิจัยและการสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่จะเป็นฐานทางปัญญาของประเทศ ซึ่งมีผลต่อ
การพัฒนาประเทศ จึงเห็นควรให้จัดทําแนวทางในการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอก เพ่ือเป็นกรอบแนวทาง
ในการกําหนดทิศทางการดําเนินงานให้แก่สถาบันอุดมศึกษายึดเป็นแนวปฏิบัติในการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก ดังน้ี 

1. การจัดการศึกษาระดับปริญญาเอกต้องคํานึงถึงความจําเป็นและความพร้อมในการเปิด
หลักสูตร ในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นฐานทางปัญญาในการพัฒนาประเทศ และหรือสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้งมีระบบการคัดเลือกผู้เรียนที่มีศักยภาพในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ 

2. ทิศทางการจัดการเรียนการสอนต้องสอดคล้องตามปรัชญา พันธกิจ วัตถุประสงค์ของ
สถาบัน ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตรและปริญญาที่ได้รับ สําหรับสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางควรมุ่งเน้น
การจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับจุดเน้นและบริบทของสถาบันอุดมศึกษานั้นๆ นอกจากนี้ ควรพิจารณาทบทวน
การกําหนดกลุ่มสถาบันให้ตรงตามบริบทและศักยภาพของแต่ละสถาบัน 

3. การควบคุมคุณภาพการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอกจําเป็นต้องมีกลไกในการควบคุม
คุณภาพมาตรฐานของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ให้มีฐานการวิจัยที่เข้มแข็ง
เพ่ือขับเคลื่อนสถาบันอุดมศึกษาไปสู่ระดับนานาชาติ 

4. ผลงานดุษฎีนิพนธ์ต้องอยู่บนมาตรฐานของคุณภาพงานวิจัยที่ประกอบด้วย ความรู้และ
ความลุ่มลึกในสาขาการวิจัย การมีทักษะในการกําหนดปัญหาและคําถามการวิจัย รวมทั้งการออกแบบงานวิจัย
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และดําเนินการวิจัยด้วยตนเอง ตลอดจนการพัฒนางานวิจัยจนสามารถสร้างความรู้ใหม่และเป็นต้นกําเนิดของ
องค์ความรู้น้ันได้ 

5. สภาสถาบันอุดมศึกษาต้องมีธรรมาภิบาลและแสดงความรับผิดชอบกรณีอนุมัติหลักสูตร
ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานอ่ืนที่เก่ียวข้อง และสถาบันอุดมศึกษาจัด
การศึกษาที่ไม่มีคุณภาพ 

6. สถาบันอุดมศึกษาต้องเผยแพร่ข้อมูลการจัดการศึกษาในหลักสูตรอย่างรอบด้านครบถ้วน
สมบูรณ์และเป็นปัจจุบันต่อสาธารณะ โดยนักศึกษาสามารถเข้าถึงข้อมูลน้ันได้ตามความสนใจของตน กรณี
เผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จ นักศึกษาย่อมได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ  
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ ทั้งน้ี มอบหมายผู้เก่ียวข้องดําเนินการ ดังน้ี 
1. ให้รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาจัดทําข้อมูลเพ่ือนําเสนอสภามหาวิทยาลัย

ทราบ โดยจัดทําในรูปแบบตารางสรุปตามหัวข้อ ดังน้ี 
- แนวทางในการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอกของสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา (สกอ.) 
- การดําเนินการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยศิลปากรในปัจจุบัน       

ซึ่งแสดงให้เห็นถึงกลไกในการควบคุมคุณภาพการจัดการศึกษา และมาตรฐานของอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์และอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ โดยประสานงานกับบัณฑิตวิทยาลัยในส่วนที่เก่ียวข้อง 

- ผู้รับผิดชอบการดําเนินการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
 โดยระบุให้เห็นชัดเจนว่าทุกหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
การอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

2. ให้กองบริการการศึกษาประสานงานกับสํานักงานประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือรวบรวม
ข้อมูลการจัดการศึกษาในหลักสูตรต่างๆ ของคณะวิชาอย่างรอบด้านครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมทั้งดําเนินการ
เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวให้เป็นปัจจุบันต่อสาธารณะ  
 
ระเบยีบวาระที่ 2.3 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดําเนนิไปทรง 
  เปดิงานแสดงศิลปะเคร่ืองปัน้ดินเผาแห่งชาติ ครั้งที ่19 
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรได้มีหนังสือขอให้สํานักพระราชวังนําความกราบบังคมทูลสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอพระราชทานเชิญเสด็จพระราชดําเนินไปทรงเปิดงานแสดง
ศิลปะเครื่องป้ันดินเผาแห่งชาติ ครั้งที่ 19 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2561 - 15 
มกราคม 2562 และโอกาสน้ีได้ขอพระราชทานพระมหากรุณาพระราชทานเกียรติบัตรแก่ผู้สนับสนุน 
คณะกรรมการคัดเลือก คณะกรรมการตัดสิน และประกาศนียบัตรแก่ศิลปินที่ได้รับรางวัล พร้อมทั้งทรงงาน     
ฝีพระหัตถ์เคร่ืองป้ันดินเผา ขอพระราชทานพระราชานุญาตฉายพระฉายาลักษณ์ จํานวน 5 ชุด และขอ
พระราชทานพระราชานุญาตเชิญผลงานฝีพระหัตถ์เครื่องป้ันดินเผาจัดแสดงนิทรรศการและจัดพิมพ์ในสูจิบัตร
การแสดงศิลปะเคร่ืองป้ันดินเผาแห่งชาติ ครั้งที่ 19 เพ่ือเผยแพร่ น้ัน   
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ในการน้ี สํานักพระราชวังได้นําความกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาทแล้ว ทรงรับเชิญ
เสด็จพระราชดําเนินไปทรงเปิดงานแสดงศิลปะเคร่ืองป้ันดินเผาแห่งชาติ ครั้งที่ 19 ในวันที่ 15 ธันวาคม 2561 
เวลา 14.00 น. และพระราชทานพระมหากรุณาตามท่ีขอ ทั้งน้ี หอศิลป์ได้จัดทํา (ร่าง) กําหนดการ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดําเนินไปทรงเปิดงาน และพระราชทานเกียรติบัตร 
ประกาศนียบัตร ทรงงานฝีพระหัตถ์เคร่ืองป้ันดินเผา และฉายพระฉายาลักษณ์ จํานวน 5 ชุด ในพิธีเปิดการ
แสดงศิลปะเคร่ืองป้ันดินเผาแห่งชาติ ครั้งที่ 19 ประจําปี 2561 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ
พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ  
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ และให้หอศิลป์จัดส่งคํากราบบังคมทูลไปยังกองงานในพระองค์ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สวนจิตรลดา ก่อนวันเสด็จพระราชดําเนินอย่างน้อย 7 วัน    
พร้อมทั้งติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่กองพระราชพิธี สํานักพระราชวัง (โทร. 02 221 0873) เพ่ือร่วมกัน
พิจารณาจัดทํากําหนดการโดยตรงต่อไป 
 
ระเบยีบวาระที่ 2.4 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดําเนินไป 
  ทรงเปน็ประธาน “งานวันนริศ ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร” 
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรได้มีหนังสือขอให้สํานักพระราชวังนําความกราบบังคมทูลสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอพระราชทานเชิญเสด็จพระราชดําเนินไปทรงเป็นประธาน 
“งานวันนริศ ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร” เพ่ือรําลึกถึงพระเกียรติคุณของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรม
พระยานริศรานุวัดติวงศ์  ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ ในวันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2561 เวลา 09.50 น. 
และโอกาสน้ีได้ขอพระราชทานพระมหากรุณา ดังน้ี 

1. เชิญเสวยพระกระยาหารกลางวัน 
2. พระราชทานเกียรติบัตรแก่นักเรียนนักศึกษาที่ได้รับรางวัล “นริศรานุวัดติวงศ์” 
3. ทอดพระเนตรการแสดงบนเวที จํานวน 2 ชุด 
4. ทอดพระเนตรนิทรรศการผลงานของนักศึกษาที่ได้รับรางวัล “นริศรานุวัดติวงศ์” น้ัน 
ในการน้ี สํานักพระราชวังได้นําความกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาทแล้ว ทรงรับเชิญ

เสด็จพระราชดําเนินในวันดังกล่าว เวลา 10.00 น. และพระราชทานพระมหากรุณาตามที่ขอ ทั้งน้ี กองกลาง
ได้จัดทํา (ร่าง) กําหนดการ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดําเนินไปทรงเป็น
ประธาน “งานวันนริศ ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร” 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ และขอเรียนเชิญผู้บริหารรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี และร่วมทําบุญพระอัฐิสมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ในงานวันนริศ ณ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ตามวันและสถานที่ดังกล่าว 
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มติ ที่ประชุมรับทราบ และมอบหมายให้กองกลางจัดส่งคํากราบบังคมทูลไปยังกองงานใน
พระองค์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สวนจิตรลดา ก่อนวันเสด็จพระราชดําเนิน      
อย่างน้อย 7 วัน พร้อมทั้งติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่กองพระราชพิธี สํานักพระราชวัง (โทร. 02 221 
0873) เพ่ือร่วมกันพิจารณาจัดทํากําหนดการโดยตรงต่อไป 

ทั้งน้ี ขอให้ผู้บริหารที่ประสงค์เข้าร่วมงานดังกล่าวแจ้งความประสงค์ไปยังงานประชาสัมพันธ์
เพ่ือจะได้เตรียมการดําเนินการด้านต่างๆ ต่อไป 
 
ระเบยีบวาระที่ 2.5 การประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้สถานศึกษาแต่งกายด้วยผ้าไทยหรอืผ้า 
  พื้นเมืองเป็นประจําทุกวันศุกร์ 
 
สรุปเรื่อง  

ด้วยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ วธ 0505.5/ว 1926 ลงวันที่ 21 มีนาคม 
2561 เพ่ือประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้สถานศึกษาแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพ้ืนเมืองเป็นประจําทุกวันศุกร์        
โดยพร้อมเพรียงกัน  เพ่ือเป็นการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ผ้าไทย เชิดชูเอกลักษณ์วัฒนธรรมการสวมใส่ผ้าไทยให้
แพร่หลายและเป็นแนวปฏิบัติเดียวกัน ตลอดจนร่วมอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาผ้าไทยให้ธํารงอยู่คู่ชาติไทย
สืบไป ทั้งน้ี กรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้มีการสํารวจการส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพ้ืนเมืองใน
สถานศึกษาแล้วพบว่า สถานศึกษาส่วนใหญ่เน้นสวมใส่ชุดผ้าไทยหรือผ้าพ้ืนเมือง 1 วัน ต่อสัปดาห์  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ  
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 

ระเบยีบวาระที่ 2.6 กําหนดวันพระราชทานปรญิญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2560 
 
สรุปเรื่อง  

ด้วยกองกลางได้รับแจ้งจากสํานักพระราชวังด้วยวาจาว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรา      
ลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์มาพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2560 ในวันพุธที่ 2 มกราคม 2562 ทั้งภาคเช้าและภาคบ่าย ณ อาคาร          
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวัง          
สนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ทั้งน้ี สํานักพระราชวังจะมีหนังสือแจ้งเป็นทางการในภายหลังต่อไป 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ  
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ ทั้งน้ี มอบหมายให้กองกิจการนักศึกษาจัดทํากําหนดการพิธีซ้อมรับ
พระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2560 ภายหลังมหาวิทยาลัยได้รับหนังสือแจ้งเป็นทางการแล้ว 
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ระเบยีบวาระที่  3    เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน  
ไม่ม ี
 

ระเบยีบวาระที่  4     เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
ระเบยีบวาระที่  4.1 การบริหารงานบุคคล 
ระเบยีบวาระที่  4.1.1 การสอบแข่งขนั / คัดเลือก 

ไม่ม ี
 

ระเบยีบวาระที่  4.1.2 การขออนุมัติบรรจุบุคคล / การโอนย้าย 
ระเบยีบวาระที่  4.1.2.1 คณะมัณฑนศลิป์ขออนุมัติจ้าง นายอาสา วุฒิคะโร เพื่อบรรจุเป็นพนกังาน

มหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ 
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่คณะมัณฑนศิลป์มีอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่           
1-2-04-565 สังกัดภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ เดิมเป็นอัตราของ นายชลฤทธ์ิ เหลืองจินดา ซึ่งได้รับอนุญาตให้
ลาออกในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 น้ัน 

คณะฯ ได้ ดําเนินการตามข้ันตอนแล้ว ผู้ ได้รับการคัดเลือกคือ นายอาสา  วุ ฒิคะโร              
วุฒิ Master of Arts with Commendation in Design Management จาก University of Northumbria 
at Newcastle ประเทศสหราชอาณาจักร โดยขอยกเว้นเกณฑ์ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ เน่ืองจากได้สําเร็จ
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยของประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ตามมติ ก.บ.พ. ครั้งที่ 25/2558           
เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558 คณะฯ จึงประสงค์ขออนุมัติจ้าง นายอาสา วุฒิคะโร เพ่ือบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-04-565  อัตราเงินเดือน เดือนละ 26,250 บาท           
สังกัดภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะมัณฑนศิลป์ พร้อมทั้งขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผล           
การทดลองปฏิบัติงาน ดังน้ี 

1. คณบดีคณะมณัฑนศิลป์    ประธานกรรมการ 
2. หัวหน้าภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะมณัฑนศิลป์ กรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ วงศ์พันธุเศรษฐ ์  กรรมการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาคภูมิ  บุญธรรมช่วย  กรรมการ 
5. อาจารย์ชาคร  ผาสุวรรณ    กรรมการ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อินทรธนู  ฟ้าร่มขาว   กรรมการ 
7. นายศุภฤกษ์  ทับเสน     เลขานุการ 

 ทั้งน้ี ที่ประชุม ก.บ.พ. ครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 ให้ดําเนินการตามมติของ
สภามหาวิทยาลัยศิลปากร คือ กลุ่มสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบให้ใช้วุฒิปริญญาไม่ตํ่ากว่าปริญญาโทหรือ
เทียบเท่า 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จ้าง นายอาสา วุฒิคะโร เพ่ือบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-04-565  อัตราเงินเดือน เดือนละ 26,250 บาท           
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สังกัดภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะมัณฑนศิลป์ ต้ังแต่วันที่  ก.บ.ม. อนุมัติ แต่ไม่ก่อนวันรายงานตัว            
เข้าปฏิบัติงาน  พร้อมทั้งอนุมัติให้แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าว
ตามรายช่ือที่คณะฯ เสนอ ทั้งน้ี การจ้างครั้งแรกให้จ้างเป็นพนักงานประจําสถานภาพทดลองงาน มีระยะเวลา
การจ้าง 1 ปี ต้ังแต่วันที่รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน 
 
ระเบยีบวาระที่  4.1.2.2 ศูนย์คอมพิวเตอร์ขออนุมัติจ้าง นางสาวสิริกาญจน์ สรุวงษ์ไพบูลย์ เพื่อบรรจุ

เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งนักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ 
 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีศูนย์คอมพิวเตอร์มีอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งนักบริหารงานทั่วไป       
ปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-12-504 สังกัดฝ่ายวิชาการ เดิมเป็นอัตราของ นายศิลป์ปวิชญ์ จันทร์พุธ               
ซึ่งได้รับอนุญาตให้ลาออกในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 น้ัน 

ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้ดําเนินการตามขั้นตอนแล้ว ผู้ได้รับการคัดเลือกคือ นางสาวสิริกาญจน์         
สุรวงษ์ไพบูลย์ วุฒิบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี                 
ศูนย์คอมพิวเตอร์ประสงค์ขออนุมัติจ้าง นางสาวสิริกาญจน์ สุรวงษ์ไพบูลย์ เพ่ือบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ดํารงตําแหน่งนักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-12-504 อัตราเงินเดือน เดือนละ 
19,500 บาท สังกัดฝ่ายวิชาการ ศูนย์คอมพิวเตอร์ พร้อมทั้งขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผล           
การทดลองปฏิบัติงาน ดังน้ี 

1. ผู้อํานวยการศูนย์คอมพิวเตอร์    ประธานกรรมการ 
2. นายคณะศร  กิจสาระภักดี    กรรมการ 
3. นางลัดดาวัลย์  ภูริกุลทอง    กรรมการ 
4. นางสาวบุญมี  ตระกูลชัยศร ี    กรรมการ 
5. นางสาวธวัลรัตน์  บุณยเลขา    กรรมการและเลขานุการ 

 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จ้าง นางสาวสิริกาญจน์ สุรวงษ์ไพบูลย์ เพ่ือบรรจุเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย ดํารงตําแหน่งนักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-12-504 อัตราเงินเดือน 
เดือนละ 19,500 บาท สังกัดฝ่ายวิชาการ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ต้ังแต่วันที่  ก.บ.ม. อนุมัติ แต่ไม่ก่อนวันรายงานตัว            
เข้าปฏิบัติงาน  พร้อมทั้งอนุมัติให้แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าว
ตามรายช่ือที่ส่วนงานเสนอ ทั้งน้ี การจ้างคร้ังแรกให้จ้างเป็นพนักงานประจําสถานภาพทดลองงาน มีระยะเวลา
การจ้าง 1 ปี ต้ังแต่วันที่รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน 
 
ระเบยีบวาระที่  4.1.2.3 กองแผนงานขออนุมัติจ้าง นายนาถวุฒิ ศรีเกตุ เพื่อบรรจุเปน็พนักงาน

มหาวิทยาลัย ตําแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ 
 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีกองแผนงานมีอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 
2-3-18-203 สังกัดงานวางผังแม่บท กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี น้ัน 
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กองแผนงานได้ดําเนินการตามขั้นตอนแล้ว ผู้ได้รับการคัดเลือกคือ นายนาถวุฒิ ศรีเกตุ           
วุฒิวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) จากมหาวิทยาลัยนเรศวร  กองแผนงานประสงค์ขออนุมัติจ้าง 
นายนาถวุฒิ ศรีเกตุ เพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ดํารงตําแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่            
2-3-18-203  อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท สังกัดงานวางผังแม่บท กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี 
พร้อมทั้งขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังน้ี 

1. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา   ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและกายภาพ   กรรมการ 
3. ผู้อํานวยการกองแผนงาน    กรรมการ 
4. หัวหน้างานวางผังแม่บท กองแผนงาน   กรรมการ 
5. นางจุฑารัตน์  แก้วโหมดตาด    กรรมการและเลขานุการ 

 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จ้าง นายนาถวุฒิ ศรีเกตุ เพ่ือบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ดํารงตําแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-18-203 อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท 
สังกัดงานวางผังแม่บท กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี ต้ังแต่วันที่  ก.บ.ม. อนุมัติ แต่ไม่ก่อนวันรายงานตัว            
เข้าปฏิบัติงาน  พร้อมทั้งอนุมัติให้แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าว
ตามรายช่ือที่ส่วนงานเสนอ ทั้งน้ี การจ้างคร้ังแรกให้จ้างเป็นพนักงานประจําสถานภาพทดลองงาน มีระยะเวลา
การจ้าง 1 ปี ต้ังแต่วันที่รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน 
   
ระเบยีบวาระที่  4.1.3 การประเมินการปฏิบัติงาน  
ระเบยีบวาระที่  4.1.3.1 รายงานผลการประเมินทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 

5 ราย 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรได้มีคําสั่งบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยให้ทดลอง

ปฏิบัติงานในตําแหน่งเป็นเวลา 6 เดือน จํานวน 5 ราย คือ 
1. นางสาวพีรียา บุญชัยพฤกษ์ วุฒิ Doctor of Philosophy (Urban Form and Society) 

จาก University College London ประเทศสหราชอาณาจักร ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่                
1-2-22-1380 อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท สังกัดภาควิชาการออกแบบและวางผังชุมชนเมือง                   
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2560 

2. นางสาวกมลพร อุปการแก้ว วุฒิ Master of Science (Natural Resources 
Management) จาก Asian Institute of Technology ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-06-377              
อัตราเงินเดือน เดือนละ 26,250 บาท สังกัดภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ 13 กันยายน 2560 

3. นางสาวกฤตชญาภา น้อยทิม วุฒิครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หลักสูตร  
5 ปี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-6-05-46 อัตราเงินเดือน เดือนละ 
23,700 บาท สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร์        
ต้ังแต่วันที่ 20 มิถนุายน 2560 
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4. นางสาวณัฐพัชร์ วงศพูดเพราะ วุฒิศึกษาศาสตรบัณฑิต (การศึกษาปฐมวัย) หลักสูตร 5 ปี 
เกียรตินิยมอันดับสอง มหาวิทยาลัยศิลปากร ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-6-05-40 อัตราเงินเดือน  
เ ดือนละ  23 ,700 บาท  สั ง กัดโรงเ รียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร  (ปฐมวัยและประถมศึกษา )                
คณะศึกษาศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2560 

5. นางสาวพรทิพย์ ทองย่ิง วุฒิ Doctor of Philosophy (Chemistry) ณ University of  
Notre Dame du Lar ประเทศสหรัฐอเมริกา ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-07-773 อัตราเงินเดือน        
เดือนละ 31,500 บาท สังกัดภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ 18 กันยายน 2560 
 บัดน้ี คณะกรรมการประเมินฯ ได้ดําเนินการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาว ิทยาล ัยดังกล่าวแล้ว เห็นว่าพนักงานมหาว ิทยาล ัย  ทั้ง 5 ราย เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ             
ความรับผิดชอบและความประพฤติเหมาะสม เห็นควรให้ปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าวต่อไป 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบรายงานผลการประเมินทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัย จํานวน 5 ราย และให้ปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าวต่อไป  
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.3.2 รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ซ่ึงย้ายและ

เปลี่ยนตําแหน่ง จํานวน 4 ราย                  
 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีคําสั่งย้ายและเปล่ียนตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 4 ราย 
ดังน้ี 

1. ย้ายและเปลี่ยนตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย ราย นางสาวธิดารัตน์ คําทุมใส จาก 
ตําแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-6-23-11 (ภารกิจเฉพาะ) อัตราเงินเดือน 28,360 บาท เป็น 
ตําแหน่งนักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-23-515 อัตราเงินเดือน 28,360 บาท สังกัด                 
คณะวิทยาการจัดการ 

2. ย้ายและเปลี่ยนตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย ราย นายธนภูมิ อยู่เจริญ จาก ตําแหน่ง
นักวิชาการฝึกอบรมปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-6-23-59 (ภารกิจเฉพาะ) อัตราเงินเดือน 24,960 บาท เป็น 
ตําแหน่งนักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-23-735 อัตราเงินเดือน 24,960 บาท สังกัด        
คณะวิทยาการจัดการ 

3. ย้ายและเปลี่ยนตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย ราย นายณัฐวิชช์ ศรีธาดาสวัสด์ิ         
จาก ตําแหน่งเลขานุการปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-6-23-62 (ภารกิจเฉพาะ) อัตราเงินเดือน 26,160 บาท              
เป็น ตําแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-23-686 อัตราเงินเดือน 26,160 บาท สังกัด              
คณะวิทยาการจัดการ 

4. ย้ายและเปลี่ยนตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย ราย นายรัชมงคล แย้มเกสร (ปัจจุบัน
นามสกุล ทองหล่อ) จากตําแหน่งนักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-23-774 อัตราเงินเดือน 
26,010 บาท ไปดํารงตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-3-23-710 อัตราเงินเดือน เดือนละ 26,250 บาท          
สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ทั้งน้ี นายรัชมงคล แย้มเกสร ได้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย มาดํารงตําแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ด้วยวุฒิศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา



 

 

11

การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยพะเยา และมีผลการทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษของ
มหาวิทยาลัย ได้ 69.6 คะแนน เป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษ ซึ่งกําหนดให้             
มีผลการสอบคะแนนภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม 
 บัดนี้ คณะกรรมการประเมินฯ ได้ดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัยทั้ง 4 ราย แล้ว เห็นว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถความรับผิดชอบและความประพฤติเหมาะสม 
เห็นควรให้ปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าวต่อไป 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัย จํานวน 4 ราย และให้ปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าวต่อไป 
 
ระเบยีบวาระที่  4.1.4 การขอเปลี่ยน / เพิ่มเง่ือนไขการบรรจุ 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.4.1 คณะอักษรศาสตร์ขออนุมัติเปลี่ยนเง่ือนไขการบรรจุกรอบอัตราว่างเพื่อใช้ใน

การดําเนินการเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่ อบรรจุ เป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ 

 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีคณะอักษรศาสตร์มีอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขท่ี       
1-3-06-828 สังกัดภาควิชาภาษาฝร่ังเศส น้ัน 
  คณะอักษรศาสตร์ได้ดําเนินการเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย            
ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-3-06-828 ด้วยวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก ทางด้านอักษรศาสตร์หรือ
มนุษยศาสตร์ สาขาวิชาวรรณคดีฝรั่งเศส ภาษาศาสตร์ การสอนภาษาฝร่ังเศสในฐานะภาษาต่างประเทศ          
ฝรั่งเศสศึกษาหรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง ไปแล้วจํานวน 6 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1 ต้ังแต่วันที่ 11 มกราคม 2559 – 11 
มีนาคม 2559 ครั้งที่ 2 ต้ังแต่บัดน้ีถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2559 ครั้งที่ 3 ต้ังแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2559 – 30 
ธันวาคม 2559 ครั้งที่ 4 ต้ังแต่บัดน้ีถึงวันที่ 30 เมษายน 2560 ครั้งที่ 5 ต้ังแต่บัดน้ีถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 
และครั้งที่ 6 ต้ังแต่บัดน้ีถึงวันที่ 15 มกราคม 2561  ปรากฏว่าไม่มีผู้สมัครตําแหน่งดังกล่าว คณะฯ จึงประสงค์
ขออนุมัติเปลี่ยนเง่ือนไขการบรรจุก่อนดําเนินการเปิดรับสมัครอีกคร้ังหน่ึง ดังน้ี 

- ผู้สมัครต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชา Sciences du langage หรือ 
Lettres จากประเทศสาธารณรัฐฝร่ังเศส และต้องมีความรู้ความสามารถในด้านภาษาศาสตร์หรือวรรณคดี
ฝรั่งเศส หรือ  

- ผู้สมัครต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชา Sciences du langage หรือ 
Lettres จากประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศส และต้องมีความรู้ความสามารถในด้านภาษาศาสตร์หรือวรรณคดี
ฝรั่งเศส 

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           
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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 ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่        
1-3-06-828 สังกัดภาควิชาภาษาฝร่ังเศส คณะอักษรศาสตร์ ดังน้ี 

- ผู้สมัครต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชา Sciences du langage หรือ Lettres 
จากประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศส และต้องมีความรู้ความสามารถในด้านภาษาศาสตร์หรือวรรณคดีฝรั่งเศส หรือ  

- ผู้สมัครต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชา Sciences du langage หรือ Lettres 
จากประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศส ที่กําลังศึกษาระดับปริญญาเอกและกําลังทําวิทยานิพนธ์ และต้องมีความรู้
ความสามารถในด้านภาษาศาสตร์หรือวรรณคดีฝรั่งเศส 

- ผู้สมัครต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชา Sciences du langage หรือ Lettres 
จากประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศส และต้องมีความรู้ความสามารถในด้านภาษาศาสตร์หรือวรรณคดีฝรั่งเศส 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.5 การพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ ชํานาญงาน ชํานาญงานพิเศษ ชํานาญการ 

ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษฯ 
  ไม่ม ี
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6 เรื่องอ่ืนๆ 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.1 รายงานผู้เกษียณอายุ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 และการต่อสัญญาจ้าง

พนักงานมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 
 

สรุปเรื่อง 
ด้วยคณะวิชาและส่วนงานได้ดําเนินการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงาน

ประจํา  เพ่ือต่อสัญญาจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  (วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป)   
กองการเจ้าหน้าที่ สํานักงานอธิการบดี ได้สรุปจํานวนพนักงานมหาวิทยาลัยที่คณะวิชา/       

ส่วนงานได้ดําเนินการประเมินต่อสัญญาจ้าง จํานวน 26 ราย โดยมีระยะเวลาการจ้างตามท่ีคณะวิชา/ส่วนงาน
เสนอ และได้สรุปหลักเกณฑ์ระยะเวลาการต่อการจ้างตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการบริหารงาน
บุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ข้อ 21 ตามเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุม  
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ทั้งน้ี มีพนักงานมหาวิทยาลัยที่สิ้นสุดสัญญาจ้าง ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 จํานวน 40 ราย ดังน้ี 
1. นางสาวสุวรรณา เอ่ียมเจริญ ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชํานาญการ ตําแหน่ง

เลขที่ 2-2-16-814 สังกัดงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี 
2. นางสาวกานต์รวี ครุฑครองพันธ์ุ ตําแหน่งนักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ                

ตําแหน่งเลขที่ 2-2-06-940 สังกัดงานกิจการนักศึกษา วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ กองกิจการ
นักศึกษา สํานักงานอธิการบดี 

3. นางกนกรัตน์ พรประเสริฐ ตําแหน่งนักประชาสัมพันธ์ชํานาญการพิเศษ ตําแหน่งเลขที่          
2-2-08-1267 สังกัดงานประชาสัมพันธ์ กองงานวิทยาเขต สํานักงานอธิการบดี 

4. นางมณฑา แสงสําลี ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ ตําแหน่งเลขที่  
2-2-08-1328 สังกัดงานคลัง กองงานวิทยาเขต สํานักงานอธิการบดี 

5. นางสาวรวีวรรณ อังกูรอัจฉรา ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชํานาญการ             
ตําแหน่งเลขที่ 2-2-19-821 สังกัดงานส่งเสริมวิจัยและตํารา กองบริการการศึกษา สํานักงานอธิการบดี 

6. นางเพ็ญศรี แสงแก้ว ตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหารชํานาญงาน ตําแหน่งเลขที่             
2-2-10-973 สังกัดงานส่งเสริมวิจัยและตํารา กองบริการการศึกษา สํานักงานอธิการบดี 

7. นางสุนี วงษ์สอาด ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชํานาญการพิเศษ ตําแหน่งเลขที่                  
2-2-11-975 สังกัดงานบริการและสวัสดิการ กองบริการอาคาร สถานที่และยานพาหนะ พระราชวังสนาม
จันทร์ สํานักงานอธิการบดี 

8. นายเชาวลิต สุชาตานนท์ ตําแหน่งนักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ ตําแหน่งเลขที่                
2-2-11-976 สังกัดงานบํารุงรักษาสวนสนาม กองบริการอาคาร สถานที่และยานพาหนะ พระราชวังสนาม
จันทร์ สํานักงานอธิการบดี 

9. นางนภัสนันท์ อินทรโพธิ์ ตําแหน่งเลขานุการคณะ ตําแหน่งเลขที่ 3-2-21-984            
สังกัดสํานักงานคณบดี คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 

10. นายวิโชค มุกดามณี ตําแหน่งศาสตราจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-21-1275 สังกัด 
ภาควิชาจิตรกรรม คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 

11. นายชินศักด์ิ ตัณฑิกุล ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-22-995 สังกัด
ภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

12. นายจรัญพัฒน์ ภูวนันท์ ตําแหน่งศาสตราจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-22-998 สังกัด
ภาควิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

13. นายรุจิโรจน์ อนามบุตร ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-22-1000            
สังกัดภาควิชาการออกแบบและวางผังชุมชนเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

14. นายศมประสงค์ ชาวนาไร่ ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-04-395 สังกัด
ภาควิชาออกแบบตกแต่งภายใน คณะมัณฑนศิลป์ 

15. นางรัตนา สังข์สวัสด์ิ ตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหารชํานาญงาน ตําแหน่งเลขที่                    
2-2-24-1235 สังกัดงานบริหารและธุรการ สํานักงานคณบดี คณะมัณฑนศิลป์ 

16. นายโชติวัฒน์ ปุณโณปถัมภ์ ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-24-1239            
สังกัดภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมัณฑนศิลป์ 

17. นางมัณฑนา น้อยพิทักษ์ ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน
พิเศษ ตําแหน่งเลขที่ 2-2-06-836 สังกัดงานคลังและพัสดุ สํานักงานคณบดี คณะอักษรศาสตร์ 
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18. นายจักรกริศน์ แก้วนุช ตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหารชํานาญงาน ตําแหน่งเลขที่                     
2-2-25-1024 สังกัดงานบริหารและธุรการ สํานักงานคณบดี คณะอักษรศาสตร์ 

19. นางสาวณภัทร ชินวงศ์ ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-25-1044  สังกัดภาควิชา
ภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร์ 

20. นางสาวสุภาภรณ์ อัศวไชยชาญ ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-25-1049             
สังกัดภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ 

21. นางสาวอัจฉรา วรรณเชษฐ์ ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-25-1244 
สังกัดภาควิชาภาษาฝร่ังเศส คณะอักษรศาสตร์ 

22. นางสาวระเบียบ สุภวิรี ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-25-1345       
สังกัดภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ 

23. นางสาวบาหยัน อ่ิมสําราญ ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-25-1349            
สังกัดภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ 

24. นายสําเริง อ่อนสัมพันธ์ุ ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-05-147 สังกัดภาควิชา            
การบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 

25. ว่าที่ร้อยตรีบุญยืน สุวรรณศรี ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-05-840            
สังกัดโรงเรียนสาธิต คณะศึกษาศาสตร์ 

26. นางสาวนงนุช โรจนเลิศ ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-26-1060 สังกัดภาควิชา
จิตวิทยาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ 

27. นางหิรัญรัตน์ สุวรรณนที ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-07-229 สังกัดภาควิชา
เคมี คณะวิทยาศาสตร์ 

28. นางฉวีวรรณ รัตนประเสริฐ  ตําแหน่งศาสตราจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-27-1080  
สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 

29. นายสุมิตร์ เขียววิชัย ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-27-1093 สังกัดภาควิชา
ฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ 

30. นางจุไรรัตน์ นันทานิช ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-08-873            
สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ 

31. นายวิชัย จันทรักษา ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-29-1152 สังกัดภาควิชา
วิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

32. นางวิภา ไชยสุกุมาร ตําแหน่งนักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่                  
2-3-27-385 สังกัดคณะดุริยางคศาสตร์ 

33. นายนรินทร์ สังข์รักษา ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-23-171 สังกัด           
คณะวิทยาการจัดการ 

34. นายธนินท์รัฐ รัตนพงศ์ภิญโญ ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตําแหน่งเลขที่             
1-2-23-172 สังกัดคณะวิทยาการจัดการ 

35. นางสาวนฤชร สังขจันทร์ ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-3-25-163 สังกัด           
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

36. นางสาวยุวดี มนทิรมาโนชญ์ ตําแหน่งนักบริหารงานท่ัวไปปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่             
2-3-25-627 สังกัดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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37. นายวศิน อิงคพัฒนากุล ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 3-2-34-1156            
สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ 

38. นายสมบูรณ์ กลิ่นทอง ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชํานาญการ ตําแหน่งเลขที่         
2-2-36-1172 สังกัดฝ่ายโสตทัศนศึกษา หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ สํานักหอสมุดกลาง 

39. นางอารี ปิยะรัตนวัฒน์ ตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหารชํานาญงาน ตําแหน่งเลขที่                
2-2-36-1160 สังกัดงานธุรการ หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ สํานักหอสมุดกลาง 

40. นางสาวสุนีย์ ตรียินดี ตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดชํานาญงาน ตําแหน่งเลขที่               
2-2-36-1170 สังกัดฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาทรัพยากรห้องสมุด หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์               
สํานักหอสมุดกลาง 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมั ติให้ต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวน 26 ราย ตามที่เสนอ และรับทราบรายงานผู้เกษียณอายุ ณ วันที่                
30 กันยายน 2561 โดยคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแจ้งว่าได้เสนอเร่ืองขอต่อเวลา               
นางสาวนฤชร สังขจันทร์ อีก 1 ปี 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.2 คณะอักษรศาสตร์ขออนุ มั ติขยายเวลาลาศึกษาต่อ ราย นายวัชรินทร์             

อเนกพงศ์พันธ์  ตําแหน่งอาจารย์ เป็นกรณีพิเศษ 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่มหาวิทยาลัยได้อนุญาตให้ นายวัชรินทร์ เอนกพงศ์พันธ์ พนักงานมหาวิทยาลัย 

ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-06-437 สังกัดภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออก คณะอักษรศาสตร์          
ลาหยุดราชการเพ่ือเดินทางไปศึกษาหลักสูตรเบ้ืองต้นของการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชา Japanese 
Linguistics as a Research Student ณ University of Tsukuba ด้วยทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (ทุนประเภท 2) มีกําหนด 
1 ปี 6 เดือน ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2559 และศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก สาขาวิชา 
Doctoral Program in Literature and Linguistics ณ สถานศึกษาเดิม ด้วยทุนเดิม มีกําหนด 1 ปี ต้ังแต่วันที่        
1 เมษายน 2559 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 โดยออกเดินทาง ไปศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น ต้ังแต่วันที่ 24 กันยายน 
2557 รวมระยะเวลาศึกษาทั้งสิ้น 3 ปี 6 เดือน 8 วัน น้ัน 

คณะอักษรศาสตร์จึงประสงค์ขออนุมัติให้ นายวัชรินทร์ เอนกพงศ์พันธ์ ขยายเวลาศึกษาต่อ 
ในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเดิม ด้วยทุนเดิม เ พ่ือจัดทําวิทยานิพนธ์ มีกําหนด 1 ปี ต้ังแต่วันที่                 
1 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562 เป็นกรณีพิเศษ แต่เน่ืองจากตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร          
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย พ.ศ. 2560 ข้อ 9 
กําหนดให้พนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับอนุมัติไปศึกษาด้วยทุนใดๆ หากประสงค์จะอยู่ศึกษาต่อด้วยทุนเดิม  
ทุนอ่ืน ๆ หรือทุนส่วนตัว หลังจากครบกําหนดที่ได้รับอนุมัติแล้ว ให้ย่ืนคําขอพร้อมด้วยหลักฐานเก่ียวกับผล
การศึกษาที่ผ่านมาแล้ว และคําช้ีแจงเหตุผลความจําเป็นที่จะต้องอยู่ศึกษาต่ออีก โดยปกติไม่น้อยกว่า 60 วัน 
ก่อนครบกําหนดเวลาที่ได้รับอนุมัติไว้เดิม ทั้งน้ี การขอขยายระยะเวลาศึกษา สามารถกระทําได้ไม่เกินครั้งละ  
6 เดือน เว้นแต่ได้รับอนุมัติจาก ก.บ.ม. เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย เมื่อผู้มีอํานาจตาม ข้อ 5 อนุมัติแล้ว จึงจะอยู่
ศึกษาต่อได้ตามระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติน้ัน 
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 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้ นายวัชรินทร์ เอนกพงศ์พันธ์ ขยายเวลาลาศึกษาต่อ          
ในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเดิม ด้วยทุนเดิม มีกําหนด 1 ปี ต้ังแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึงวันที่                
31 มีนาคม 2562 เป็นกรณีพิเศษ 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.3 ขออนุมัติลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ราย นางสาวปณิตา วงศ์มหาดเล็ก              

เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่ นางสาวปณิตา วงศ์มหาดเล็ก พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ตําแหน่งเลขที่ 1-2-03-72 สังกัดภาควิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับอนุญาตให้      
ลาศึกษานอกเวลาราชการ ในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการ ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้วยทุนส่วนตัว 
ต้ังแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2557 เป็นต้นมา น้ัน 

ด้วย นางสาวปณิตา วงศ์มหาดเล็ก มีความประสงค์ขออนุญาตลาศึกษาในระดับปริญญาเอก 
โดยลาศึกษาเต็มเวลาราชการ สาขาวิชาการจัดการ ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้วยทุนส่วนตัว เพ่ือจัดทํา
วิทยานิพนธ์ มีกําหนด 4 เดือน  ต้ังแต่วันที่ 22 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 21 พฤษภาคม 2561  

แต่เน่ืองจาก นางสาวปณิตา วงศ์มหาดเล็ก มีอายุเกิน 40 ปี จึงขาดคุณสมบัติตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์การให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน และปฏิบัติการ
วิจัย พ.ศ. 2550 ข้อ 5 ผู้ไปศึกษาช้ันสูงกว่าปริญญาตรี ต้องมีอายุไม่เกิน 40 ปี นับถึงวันสมัครเข้าศึกษาต่อ  
เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจาก ก.บ.ม. เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์พิจารณาแล้วเห็นควรให้ลาศึกษาต่อได้ตามความประสงค์              
โดยเสนอขออนุมัติจากที่ประชุม ก.บ.ม. เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้ นางสาวปณิตา วงศ์มหาดเล็ก ลาศึกษาต่อระดับ          
ปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการ ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้วยทุนส่วนตัว มีกําหนด 4 เดือน ต้ังแต่วันที่          
22 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ขออนุมัติเลื่อนเงินเดือนประจําปีครึ่งปีแรกให้แก่

พนักงานมหาวิทยาลัยที่ขาดคุณสมบัติเก่ียวกับระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
เป็นกรณีพิเศษ  ราย นางสาวปณิตา วงศ์มหาดเล็ก 

 
สรุปเรื่อง 
 ตามท่ีที่ประชุม ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยศิลปากร ในการประชุม ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่                
20 กุมภาพันธ์ 2561 มีมติอนุมัติให้คณะวิชา /หน่วยงานดําเนินการประเมินเพื่อเลื่อนเงินเดือนพนักงาน
มหาวิทยาลัย และให้เสนอการเลื่อนกรณีพิเศษแก่ผู้ขาดคุณสมบัติ น้ัน 
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  ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือเลื่อนเงินเดือนสําหรับ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย และเพ่ือเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างมหาวิทยาลัย         
ฉบับลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 “ข้อ 2.5 การเลื่อนเงินเดือนสําหรับผู้ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะได้รับการเลื่อน
เงินเดือนเก่ียวกับระยะเวลาการปฏิบัติงาน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการเลื่อนเงินเดือนซึ่งกําหนดให้ต้องมี
ระยะเวลาปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 4 เดือน แต่ผู้บังคับบัญชาพิจารณาเห็นว่ามีเหตุผลพิเศษที่สมควรเลื่อนเงินเดือนให้ผู้
น้ัน ประกอบกับผู้ขาดคุณสมบัติดังกล่าจะต้องมีเวลาปฏิบัติงานในครึ่งปีแรกหรือครึ่งปีหลัง แล้วแต่กรณีเป็นเวลาไม่
น้อยกว่า 3 เดือน ให้อธิการบดีนําเสนอ ก.บ.ม. พร้อมด้วยเหตุผลเพ่ือพิจารณาเป็นการเฉพาะราย ถ้า ก.บ.ม. เห็นชอบ 
ให้อธิการบดีสั่งเลื่อนเงินเดือนได้ 
 ในกรณีวันที่กลับจากการลาศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน เป็นวันหยุดราชการ และได้รายงานตัว
กลับเข้าปฏิบัติงานในวันถัดไปซึ่งเป็นวันทําการแรก ให้นับระยะเวลาการปฏิบัติงานต้ังแต่วันที่กลับจากการ          
ลาศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน ดังกล่าว 
 ในการน้ี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ขอเสนอช่ือพนักงานมหาวิทยาลัยเพ่ือเลื่อนเงินเดือนเป็น
กรณีพิเศษ ราย นางสาวปณิตา วงศ์มหาดเล็ก ตําแหน่งผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ตําแหน่งเลขท่ี 1-2-03-72         
สังกัดภาควิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ซึ่งได้รับอนุญาตให้ลาศึกษาต้ังแต่วันที่           
22 มกราคม 2561 โดยมีระยะเวลาการปฏิบัติงานในครึ่งปีแรกรวมเวลา 3 เดือน 21 วัน คณะฯ จึงขออนุมัติ
เลื่อนเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษ ณ วันที่ 1 เมษายน 2561 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้เลื่อนเงินเดือนประจําปีครึ่งปีแรกให้แก่พนักงาน
มหาวิทยาลัยที่ขาดคุณสมบัติเก่ียวกับระยะเวลาการปฏิบัติงานเป็นกรณีพิเศษ ณ วันที่ 1 เมษายน 2561         
ราย นางสาวปณิตา วงศ์มหาดเล็ก ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-03-72  สังกัดภาควิชา         
เทคนิคสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.5 รายงานผลความก้าวหน้าของการเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ ครั้งที่ 2 ของ                

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์  บุญหนุน คณะอักษรศาสตร์ 
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่มหาวิทยาลัยอนุมัติให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์  บุญหนุน คณะอักษรศาสตร์           
ไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการเพ่ือเขียนตํารารายวิชา 400107 พุทธศาสนาในชีวิตคนไทย โดยมี
กําหนดระยะเวลา 1 ปี ต้ังแต่วันที่  1 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 น้ัน   

ในการน้ี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์  บุญหนุน ได้ส่งรายงานผลความก้าวหน้าของการ
ไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 - 31 มกราคม 2561      
ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่                
12 มีนาคม 2561   
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบรายงานผลความก้าวหน้าของการเพ่ิมพูนความรู้             
ทางวิชาการ ครั้งที่ 2 ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ บุญหนุน คณะอักษรศาสตร์ 
 
ระเบยีบวาระที่  4.2 แผนและการติดตามผลการดําเนินงานตามแผน 
  ไม่ม ี
 
ระเบยีบวาระที่  4.3 ข้อบังคับ / ระเบียบ / ประกาศ  
ระเบยีบวาระที่  4.3.1 (ร่าง) ข้อบังคบัมหาวิทยาลยัศิลปากรว่าด้วยนโยบายในการกํากับดูแล

โครงการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ. .... 
 
สรุปเรื่อง 

ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 1073/2560 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2560          
ได้แต่งต้ังคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยศิลปากร น้ัน 

ในการน้ี เพ่ือให้การดําเนินงานด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพตามหลักเกณฑ์ เง่ือนไข มาตรฐาน จรรยาบรรณ และแนวปฏิบัติที่
สอดคล้องตามหลักสากลในการปฏิบัติที่ดีต่อการวิจัยในมนุษย์ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงความจําเป็นด้าน
การวิจัยหรือผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะการวิจัยในมนุษย์ จึงต้องมีการจัดระบบการควบคุมและกํากับ
การวิจัยในมนุษย์ให้เป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ และเพ่ือส่งเสริมการเคารพสิทธิความเป็นมนุษย์ของผู้รับการวิจัย 
ตลอดจนสอดคล้องกับแนวทางการทําวิจัยในมนุษย์ให้เป็นไปตามหลักจริยธรรมการวิจัยที่เป็นสถาบันวิจัยและ
พัฒนาได้เสนอที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยนโยบายในการกํากับดูแล
โครงการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ. .... ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 โดยผ่านการพิจารณาจากกองนิติการแล้ว
มาตรฐานของประเทศและนานาชาติ  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วย
นโยบายในการกํากับดูแลโครงการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ. .... และให้นําเสนอคณะกรรมการพิจารณานโยบายและ
การบริหารงานเพ่ือการปรับเปลี่ยนสถานะของมหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ และ
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองข้อกฎหมายเพ่ือการปรับเปลี่ยนสถานะของมหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยใน
กํากับของรัฐ ก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.4 โครงสร้างส่วนงานและหน่วยงานภายใน 
  ไม่มี 
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ระเบียบวาระที่  4.5 การบริหารการเงินและทรพัย์สิน 
ระเบยีบวาระที่  4.5.1 การกําหนดอัตราคา่ธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแบบเหมาจ่าย 
 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่  21/2560  เมื่อวัน
อังคารที่  24  ตุลาคม  2560 ได้ให้ความเห็นชอบแนวทางการกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา โดยมอบหมายให้บัณฑิตวิทยาลัยดําเนินการจัดกลุ่มสาขาของหลักสูตร เพ่ือจําแนกวิธีการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งคณะวิชาได้ปรับแก้ไขการกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาเป็นแบบเหมาจ่ายโดยแยกตามกลุ่มสาขาวิชา เพ่ือจําแนกวิธีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเป็น 2 
แบบ คือ หลักสูตรในกลุ่มสาขาศิลปะและการออกแบบ ซึ่งมักพบว่านักศึกษาใช้ระยะเวลาในการศึกษานาน  มี
การใช้เครื่องมือหรือห้องปฏิบัติการในระยะยาว เพ่ือให้รองรับค่าใช้จ่ายของหลักสูตรจึงควรเก็บค่าธรรมเนียม
ในอัตราเดียวจนกว่าจะสําเร็จการศึกษา และหลักสูตรในกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์  หรือกลุ่มสังคมมนุษยศาสตร์  
ที่มีการใช้เคร่ืองมือหรือห้องปฏิบัติการแต่ค่าใช้จ่ายไม่สูง อาจเก็บค่าธรรมเนียมเป็นสองอัตราจนกว่าจะสําเร็จ
การศึกษา ซึ่งวิธีการจัดเก็บดังกล่าวเป็นการเร่งให้นักศึกษาสําเร็จการศึกษา ทั้งน้ี อัตราที่สองควรเป็น 1/3 ของ
อัตราแรก  

ในการน้ี  บัณฑิตวิทยาลัยจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาการกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาแบบเหมาจ่าย โดยได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย 
ครั้งที่ 2/2561  เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 และคร้ังที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 ดังน้ี   

1. หลักสูตรในกลุ่มสาขาศิลปะและการออกแบบ ได้แก่ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและ
ภาพพิมพ์ คณะมัณฑนศิลป์ คณะดุริยางคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ (สาขาวิชาเคมีและสาขาวิชาเคมีศึกษา) 
และบัณฑิตวิทยาลัยและคณะวิชาร่วม (สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบและการจัดการโรงแรมและ
อสังหาริมทรัพย์) เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาในอัตราเดียวจนกว่าจะสําเร็จการศึกษา   

2. หลั กสู ต ร ในกลุ่ ม ส าข า วิทยาศาสตร์  หรื อกลุ่ ม สั ง คมม นุษยศาสตร์  ไ ด้ แ ก่                 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะโบราณคดี คณะอักษรศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์        
คณะเภสัชศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาการจัดการ คณะสัตวศาสตร์
และเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาลัยนานาชาติ และบัณฑิตวิทยาลัยและคณะวิชาร่วม เรียกเก็บค่าธรรมเนียม
การศึกษาเป็นสองอัตราจนกว่าจะสําเร็จการศึกษา โดยอัตราที่สองควรเป็น 1/3 ของอัตราแรก  

ทั้งน้ี  การกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายของคณะวิชาดังกล่าวเป็นการ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาอัตราเดียวกันกับนักศึกษาต่างประเทศ โดยบัณฑิตวิทยาลัยประสงค์ขอเรียก
เก็บค่าธรรมเนียมในการดําเนินการทางต่างประเทศสําหรับนักศึกษาชาวต่างประเทศ ภาคการศึกษาละ 
10,000 บาท 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาแบบเหมาจ่าย โดยมอบหมายให้บัณฑิตวิทยาลัยเพ่ิมเติมข้อมูลสรุปรายละเอียดการกําหนด
ค่าธรรมเนียมการศึกษาของทุกสาขาวิชาทั้งในส่วนที่ใช้อัตราเดิมและอัตราที่กําหนดใหม่ให้ชัดเจน ก่อนนําเสนอ
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คณะกรรมการท่ีปรึกษาเก่ียวกับการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยศิลปากร และสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
ต่อไป 
 
ระเบยีบวาระที่  4.5.2 คณะวิทยาศาสตร์ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาให้แก่นักศึกษาพิเศษ               
  จาก Ngee Ann Polytechnic, School of Life Science and 

Chemical Technology สาธารณรัฐสิงคโปร ์
 
สรุปเรื่อง 
  ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ประสงค์ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ให้แก่
นักศึกษาพิเศษจาก Ngee Ann Polytechnic, School of Life Science and Chemical Technology 
สาธารณรัฐสิงคโปร์ โดยนักศึกษาจะเข้าศึกษาในภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2560 จํานวน 2 ราย 
ดังน้ี  

1. Miss Win Yen Tham 
2. Miss Dorothy Wai Leng Yip 
ในการน้ี กองบริการการศึกษาจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา

ทั้งหมด และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ให้แก่นักศึกษาพิเศษจาก Ngee Ann Polytechnic, School of Life 
Science and Chemical Technology สาธารณรัฐสิงคโปร์ จํานวน 2 ราย ตามความในหมวด 3 และหมวด 
4 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2558 
ตามท่ีคณะวิทยาศาสตร์เสนอ โดยไม่ยกเว้นค่าเบ้ียประกันอุบัติเหตุ จํานวน 200 บาท ต่อปี เน่ืองจากจะเป็น
ประโยชน์แก่นักศึกษาเองในขณะศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาทั้งหมดและ
ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ให้แก่นักศึกษาพิเศษจาก Ngee Ann Polytechnic, School of Life Science and 
Chemical Technology สาธารณรัฐสิงคโปร์ จํานวน 2 ราย ตามความในหมวด 3 และหมวด 4 ของข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ .ศ . 2558 ตามที่              
คณะวิทยาศาสตร์เสนอ โดยไม่ยกเว้นค่าเบ้ียประกันอุบัติเหตุ จํานวน 200 บาท ต่อปี เน่ืองจากจะเป็น
ประโยชน์แก่นักศึกษาเองในขณะศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร   
 
ระเบยีบวาระที่  4.5.3 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลยัศิลปากร เรือ่ง กําหนดอัตราคา่ธรรมเนยีมการ

ขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ. .... 
 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยกองทุนสนับสนุนการวิจัย
นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ พ.ศ. 2561 ซึ่งมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ 25 มกราคม 2561 โดยข้อบังคับดังกล่าว
ได้ยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. 2555  เป็นผลให้กองทุนวิจัย
และสร้างสรรค์ของคณะวิชาต่างๆ ถูกยุบและนํามารวมเป็นกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการ
สร้างสรรค์เพียงกองทุนเดียว น้ัน 
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ในการน้ี เพ่ือให้การดําเนินงานด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงเห็นสมควรกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการขอรับการพิจารณา
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ขึ้น โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาได้เสนอที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ. 
.... ซึ่งผ่านการพิจารณาจากกองนิติการแล้ว  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบในหลักการของ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย
ศิลปากร เรื่อง กําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ. ....          
โดยมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย บัณฑิตวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร และคณะวิชากลุ่มสังคมมนุษยศาสตร์ จํานวน 2 คณะวิชา หารือ
ร่วมกันเพ่ือพิจารณาอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวให้ชัดเจน และกําหนดผู้รับผิดชอบการชําระค่าธรรมเนียม
ดังกล่าวให้เป็นแนวปฏิบัติเดียวกัน โดยเฉพาะกรณีโครงการวิจัยซึ่งดําเนินการโดยนักศึกษาระดับปริญญา
บัณฑิตและระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย ทั้งน้ี อาจให้ ก.บ.ม. พิจารณายกเว้นค่าธรรมเนียมสําหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตได้เป็นบางกรณี เน่ืองจากเห็นว่าเป็นส่วนหน่ึงของการเรียนการสอนตามหลักสูตร 
 
ระเบยีบวาระที่  4.5.4 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลยัศิลปากร เรือ่ง การจัดสรรรายได้ค่าบรกิารทาง

วิชาการ โครงการบริการทางวิชาการแก่สงัคมของคณะศึกษาศาสตร์      
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
สรุปเรื่อง 

ด้วยคณะศึกษาศาสตร์ประสงค์กําหนดการจัดสรรรายได้ค่าบริการทางวิชาการ โครงการ
บริการทางวิชาการแก่สังคมของคณะศึกษาศาสตร์ให้แก่มหาวิทยาลัยเป็นค่าบํารุงมหาวิทยาลัยร้อยละสิบสอง
ของรายได้โครงการ โดยให้จัดสรรเงินเข้ามหาวิทยาลัยร้อยละสี่ และให้จัดสรรเงินร้อยละแปดให้แก่           
คณะศึกษาศาสตร์ 

ในการนี้ เพ่ือให้การดําเนินการดังกล่าวเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง       
แนวปฏิบัติเก่ียวกับการดําเนินการโครงการบริการทางวิชาการแก่สังคม ฉบับลงวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2561 ข้อ 
5 วรรค 2 กําหนดให้ กรณีที่ส่วนงานประสงค์จะจัดเก็บอัตราค่าบํารุงมหาวิทยาลัยในส่วนของส่วนงานเกินกว่า
ร้อยละหกของรายได้โครงการ ให้เสนอมหาวิทยาลัยเพ่ือประกาศกําหนดอัตรา คณะศึกษาศาสตร์จึงเสนอ       
ที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การจัดสรรรายได้ค่าบริการทางวิชาการ โครงการ
บริการทางวิชาการแก่สังคมของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากท่ีประชุม
คณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 และผ่านการพิจารณาจาก
กองนิติการแล้ว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง  
การจัดสรรรายได้ค่าบริการทางวิชาการ โครงการบริการทางวิชาการแก่สังคมของคณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศิลปากร และให้นําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใช้ต่อไป 
 
ระเบยีบวาระที่  4.5.5 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลยัศิลปากร เรือ่ง  กําหนดหลักเกณฑ์และอัตรา

เรียกเก็บเงินคา่บริการเก่ียวกับการให้บริการของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยศิลปากรได้ดําเนินโครงการปรับปรุงมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ      
ซึ่งคณะวิชาที่จัดการเรียนการสอน ณ วังท่าพระ ได้ย้ายสถานที่จัดการเรียนการสอนไปยังสถานที่ต่างๆ ทําให้
ร้านถ่ายเอกสารท่ีเปิดบริการในหอสมุดสาขา วังท่าพระ ประสบภาวะขาดทุนจนไม่สามารถดําเนินกิจการต่อไป
ได้ จึงขอยกเลิกสัญญาการให้บริการต้ังแต่เดือนธันวาคม 2560 น้ัน  

เน่ืองจากคณาจารย์ นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาอ่ืน
รวมถึงประชาชนทั่วไปที่เข้ามาใช้บริการยังต้องการถ่ายเอกสารตํารา วารสารวิชาการ และสิ่งพิมพ์อ่ืนๆ          
ที่มีให้บริการภายในหอสมุด  ประกอบกับหอสมุดสาขา วังท่าพระ ไม่สามารถจัดหาร้านบริการถ่ายเอกสารมา
ให้บริการได้ตามปกติ จึงมีความประสงค์จะจัดบริการถ่ายเอกสารในหอสมุดสาขา วังท่าพระ โดยใช้เครื่อง    
พริ้นเตอร์ในหอสมุดสาขา วังท่าพระ ถ่ายเอกสารให้แก่ผู้ใช้บริการ โดยคิดค่าบริการถ่ายเอกสารขาวดํา หน้าละ 
1 บาท และค่าบริการถ่ายเอกสารสี หน้าละ 5 บาท  

ทั้งน้ี กองนิติการมีความเห็นว่า การเก็บค่าบริการจากการถ่ายเอกสารเป็นการให้บริการต่างๆ 
ของมหาวิทยาลัย ตามความในข้อ 16  ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการบริหารการเงินและ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 ซึ่งกําหนดให้อธิการบดีโดยมติที่ประชุม ก.บ.ม. จัดทําประกาศของ
มหาวิทยาลัยเพ่ือกําหนดหลักเกณฑ์และอัตราเรียกเก็บเงินค่าบริการและเงินอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับการให้บริการ
ของมหาวิทยาลัย และการให้บริการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ซึ่งค่าบริการต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเป็นรายได้
ของมหาวิทยาลัยตามข้อ 11 (4) ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560  ในกรณีที่หอสมุดสาขา วังท่าพระ สามารถจัดหาร้านบริการถ่ายเอกสารมา
ให้บริการได้ตามปกติแล้ว เห็นควรยกเลิกประกาศอัตราเรียกเก็บเงินค่าบริการถ่ายเอกสาร    

 พร้อมน้ีกองนิติการได้เสนอที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง 
กําหนดหลักเกณฑ์และอัตราเรียกเก็บเงินค่าบริการเก่ียวกับการให้บริการของมหาวิทยาลัยศิลปากร  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง  
กําหนดหลักเกณฑ์และอัตราเรียกเก็บเงินค่าบริการเก่ียวกับการให้บริการของมหาวิทยาลัยศิลปากร และให้
นําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใช้ต่อไป 
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ระเบียบวาระที่  4.6 เรื่องอ่ืนๆ ตามท่ีอธิการบดีปรึกษา 
ระเบยีบวาระที่  4.6.1 (ร่าง) ปฏิทินการศึกษาระดับปรญิญาบัณฑิต ประจําปีการศึกษา 2561-2563 
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 23/2560 เมื่อวันอังคารที่ 
21 พฤศจิกายน 2560 ได้มีมติโดยเสียงข้างมาก (20:7 และงดออกเสียง 2) ให้เปลี่ยนแปลงช่วงระยะเวลา     
การเปิด-ปิดภาคการศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากรให้เป็นไปตามเดิม คือ ประมาณเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 
และให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้ดําเนินการต่อไป น้ัน 

เพ่ือให้การดําเนินงานด้านการเรียนการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
กองบริการการศึกษาจึงได้จัดทํา (ร่าง) ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ประจําปีการศึกษา 2561-2563 
เพ่ือเสนอที่ประชุมพิจารณา 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต 
ประจําปีการศึกษา 2561-2563  โดยให้กองบริการการศึกษาปรับแก้ไข เป็นดังน้ี 

ปีการศึกษา 2561 
รายการ 1/2561 2/2561 3/2561 

เปิดเรียน 14 ส.ค. 61 - 16 ธ.ค. 61  
(ปิด 18 วัน) 

3 ม.ค. 62 - 12 พ.ค. 62 
 

13 พ.ค. 62 - 14 ก.ค. 62 

 
ปีการศึกษา 2562 

รายการ 1/2562 2/2562 3/2562 
เปิดเรียน 15 ก.ค. 62 - 17 พ.ย. 62 

(ปิด 2 สัปดาห์) 
2 ธ.ค. 62 – 5 เม.ย. 63 

 
7 เม.ย. 63 - 14 มิ.ย. 63 

 
ปีการศึกษา 2563 

รายการ 1/2563 2/2563 3/2563 
เปิดเรียน 15 มิ.ย. 63 - 18 ต.ค. 63 

(ปิด 3 สัปดาห์) 
9 พ.ย. 63 - 14 มี.ค. 64 

(ปิด 2 สัปดาห์) 
29 มี.ค. 64 - 30 พ.ค. 64 

ก่อนนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใช้ต่อไป 
 
ระเบยีบวาระที่  4.6.2 การแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาคัดเลอืกอาจารย์เพือ่เขา้รบัการคัดเลอืกรับ 
  รางวัล“หม่อมงามจิตต์ บรุฉัตร” ประจําปี พ.ศ. 2561 
 
สรุปเรื่อง 

ด้วยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาขอความร่วมมือจากสถาบันอุดมศึกษาให้พิจารณา
คัดเลือกอาจารย์ จํานวน 1 ราย ที่มีผลงานดีเด่นในการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของนิสิต นักศึกษา
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ระดับอุดมศึกษาเข้ารับการคัดเลือกเพ่ือรับรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร” รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม 
ประจําปี พ.ศ. 2561 ในโครงการยกย่องเกียรติคุณอาจารย์ระดับอุดมศึกษาผู้ทรงคุณธรรม และส่งรายช่ือไปยัง
มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ตึกมหิดลช้ัน 4 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กทม. 10400 ภายในวันที่ 15 
มิถุนายน 2561  

 ทั้งน้ี  อาจารย์ที่สถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานเคยเสนอช่ือมาให้มูลนิธิฯ พิจารณาคัดเลือก
แล้ว แต่ยังไม่ได้รับการพิจารณาให้ได้รับรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร” มีสิทธ์ิที่จะได้รับการเสนอช่ือเข้ารับ
การคัดเลือกได้อีกโดยให้จัดทําหรือปรับปรุงข้อมูลปัจจุบันเพ่ิมเติมมาด้วย 

ในการน้ี กองกลางจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกอาจารย์
เพ่ือเข้ารับการคัดเลือกรับรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร” ประจําปี พ.ศ. 2561  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) คําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง 
แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกอาจารย์เพ่ือเข้ารับการคัดเลือกรับรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร” 
ประจําปี พ.ศ. 2561 และให้นําเสนออธิการบดีลงนามในคําสั่งแต่งต้ังต่อไป 

ทั้งน้ี ที่ประชุมมอบหมายให้ประธานสภาคณาจารย์และพนักงานหารือร่วมกันในที่ประชุม     
สภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือพิจารณาเก่ียวกับความเป็นไปได้และแนวทางในการ
พิจารณาคัดเลือกข้าราชการและพนักงานเพ่ือเชิดชูเกียรติและรับรางวัลของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
ระเบยีบวาระที่  4.6.3 รายงานมาตรฐานภาระงานทางวิชาการตามขอ้บังคับมหาวิทยาลัยศลิปากร    

ว่าด้วยการกําหนดภาระงานขั้นตํ่าและผลงานทางวิชาการของผู้ดํารงตําแหน่ง
อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2559 
ประจําปี พ.ศ. 2560 

 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 24/2560 เมื่อวันอังคารที่ 
12 ธันวาคม 2560 และคร้ังที่ 1/2561 เมื่อวันอังคารที่ 9 มกราคม 2561 ได้เห็นชอบให้ดําเนินการรายงาน
ภาระงานและผลงานทางวิชาการของผู้ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ ประจําปี พ.ศ. 2560 ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการกําหนดภาระงานข้ันตํ่าและ
ผลงานทางวิชาการของผู้ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 
2559 ฉบับลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ซึ่งที่ประชุมได้กําหนดให้คณะวิชารายงานภาระงานและผลงาน
ทางวิชาการของผู้ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ประจําปี 
พ.ศ. 2560 จํานวน 15 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 - ธันวาคม 2560 ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
โดยการอ้างอิงจากผลงานทางวิชาการที่ปรากฏในระบบฐานข้อมูลงานวิจัยและสร้างสรรค์มหาวิทยาลัย
ศิลปากร (RIS) เว็บไซต์ www.ris.su.ac.th น้ัน 
 ในการน้ี กองการเจ้าหน้าที่จึงเสนอที่ประชุมพิจารณารายงานมาตรฐานภาระงานทางวิชาการ
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการกําหนดภาระงานขั้นตํ่าและผลงานทางวิชาการของผู้ดํารง
ตําแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2559 ประจําปี พ.ศ. 2560 
ของคณะวิชาต่างๆ จํานวน 10 คณะวิชา ดังน้ี  
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1. คณะมัณฑนศลิป์ 
2.  คณะอักษรศาสตร์ 
3.  คณะศึกษาศาสตร์ 
4.  คณะวิทยาศาสตร์ 
5.  คณะเภสัชศาสตร์ 
6.  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
7.  คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
8. คณะวิทยาการจัดการ 
9.  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

10.  วิทยาลัยนานาชาติ  
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นว่าการรายงานมาตรฐานภาระงานทางวิชาการตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการกําหนดภาระงานข้ันตํ่าและผลงานทางวิชาการของผู้ดํารงตําแหน่งอาจารย์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2559 ประจําปี พ.ศ. 2560 เป็นหน้าที่ของ 
ก.บ.ม. ที่จะต้องพิจารณา จึงได้มอบหมายดังน้ี 

1. ขอให้คณะวิชาที่ยังไม่รายงานผลภาระงานขั้นตํ่าและผลงานทางวิชาการเร่งดําเนินการ
รายงานผลการดําเนินงานดังกล่าวมายังมหาวิทยาลัย 

2. สําหรับคณะวิชาที่รายงานผลภาระงานขั้นตํ่าไม่ครบตามจํานวนผู้ดํารงตําแหน่งอาจารย์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ในคณะวิชา ขอให้คณะวิชาช้ีแจงเหตุผลประกอบ เช่น 
เป็นผู้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารหรือผู้ทํางานบริหาร ซึ่งใช้ภาระงานด้านบริหารเทียบกับภาระงานข้ันตํ่าและผลงาน
ทางวิชาการ หรือกรณีที่คณาจารย์มีระยะเวลาการปฏิบัติงานในตําแหน่งคณาจารย์ไม่ครบตามที่กําหนด 

3. ขอให้คณะวิชาติดตามการปฏิบัติงาน ภาระงาน และผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ใน
สังกัด พร้อมทั้งเขียนรายงานเหตุผลที่คณาจารย์มีภาระงานข้ันตํ่าและผลงานทางวิชาการไม่ผ่านตามหลักเกณฑ์
ที่กําหนด 
 
ระเบยีบวาระที่  4.6.4 การแต่งต้ังประธานกรรมการในคณะกรรมการเลือกต้ังกรรมการสรรหาผูส้มควร 
  ดํารงตําแหน่งคณบดี ประเภทคณาจารยป์ระจํา และประเภทหัวหนา้ภาควิชา  
  หัวหน้าสาขาวิชาหรอืหัวหนา้หน่วยงานทีเ่รียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทา่ 
  ภาควิชาหรือสาขาวิชาของคณะ เพื่อสรรหาผูส้มควรดํารงตําแหน่งคณบดี    
  คณะดุริยางคศาสตร ์
 
สรุปเรื่อง 
  ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 1265/2557 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ได้แต่งต้ัง            
อาจารย์ดําริห์ บรรณวิทยกิจ ดํารงตําแหน่งคณบดีคณะดุริยางคศาสตร์ อีกวาระหน่ึง โดยมีวาระการดํารง
ตําแหน่ง 4 ปี ต้ังแต่วันที่ 9 กันยายน 2557 น้ัน   

เน่ืองจาก อาจารย์ดําริห์ บรรณวิทยกิจ จะครบวาระการดํารงตําแหน่งคณบดีคณะดุริยางคศาสตร์ 
ในวันที่ 8 กันยายน 2561 ซึ่งตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2560 ข้อ 5 
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กําหนดให้แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดํารงตําแหน่งคณบดีก่อนวาระการดํารงตําแหน่งจะสิ้นสุดลง   
ไม่น้อยกว่า 120 วัน และข้อ 7 กําหนดให้สภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังคณะกรรมการ โดยประกอบด้วย  

1. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิหน่ึงคน เป็นประธานกรรมการ 
2. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิหน่ึงคน เป็นกรรมการ 
3. อธิการบดี เป็นกรรมการ 
4. คณาจารย์ประจําของคณะซึ่งมิใช่กรรมการตามข้อ 3 หรือ 5 หน่ึงคน เป็นกรรมการ 
5. หัวหน้าภาควิชา หัวหน้าสาขาวิชาหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะ

เทียบเท่าภาควิชาหรือสาขาวิชาหน่ึงคน เป็นกรรมการ 
 ในกรณีคณะที ่ไม่มีการแบ่งหน่วยงานเป็นภาควิชาหรือสาขาวิชาตามวรรคหน่ึง ให้

กรรมการประจําคณะประเภทคณาจารย์ประจํา จํานวนหน่ึงคน เป็นกรรมการ 
6. ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน หรือกรรมการสภามหาวิทยาล ัยประเภท

คณาจารย์ประจําหน่ึงคน เป็นกรรมการ 
ให ้ผู ้อํานวยการสํานักงานสภามหาว ิทยาล ัย หร ือผู ้ที ่ผู ้อํานวยการสําน ักงานสภา

มหาวิทยาลัยมอบหมายเป็นเลขานุการ และอาจต้ังผู้ช่วยเลขานุการได้ไม่เกินสองคน 
และตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการ            

สรรหาผู้สมควรดํารงตําแหน่งคณบดี ประเภทคณาจารย์ประจํา และประเภทหัวหน้าภาควิชา หัวหน้า
สาขาวิชาหรือหัวหน้าหน่วยงานที ่เรียกชื่ออย่างอื่นที ่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชาหรือสาขาวิชาของคณะ               
พ.ศ. 2560 ข้อ 5 กําหนดให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการเลือกต้ังกรรมการสรรหาผู้สมควรดํารงตําแหน่ง
คณบดี ประเภทคณาจารย์ประจํา และประเภทหัวหน้าภาควิชา หัวหน้าสาขาวิชาหรือหัวหน้าหน่วยงานที่
เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชาหรือสาขาวิชาของคณะ ประกอบด้วย 

(1) คณบดีหรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะซึ่งไม่ใช่คณบดีของ
คณะ ที่ได้รับการเสนอจาก ก.บ.ม. จํานวนหน่ึงคน เป็นประธานกรรมการ 

(2) รองคณบดีของคณะที่ได้รับการเสนอช่ือจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ จํานวน
หน่ึงคน เป็นกรรมการ 

(3) เลขานุการคณะ เป็นกรรมการ 
หากคณะไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งเลขานุการคณะ หรือผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะเป็น

บุคลากรสายวิชาการ ให้บุคลากรซึ่งมิใช่คณาจารย์ประจําของคณะที่ได้รับการเสนอช่ือจากที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ จํานวนหน่ึงคน เป็นกรรมการ 

(4) ให้บุคลากรสายสนับสนุนจํานวนหน่ึงคน ทําหน้าที่ เลขานุการ และจะให้มีผู้ ช่วย 
เลขานุการจากบุคลากรสายสนับสนุนด้วยก็ได้ โดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 

การได้มาซึ่งกรรมการตามข้อ (2) ให้คณะกรรมการประจําคณะพิจารณาเสนอช่ือโดยคํานึงถึง
ความมีส่วนได้ส่วนเสียทั้งทางตรงและทางอ้อมของผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือด้วย 

ในการน้ี เพ่ือให้การดําเนินการสรรหาผู้สมควรดํารงตําแหน่งคณบดีเป็นไปตามข้อบังคับฯ และ
ระเบียบฯ กองการเจ้าหน้าที่จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งต้ังประธานกรรมการในคณะกรรมการเลือกต้ัง
กรรมการสรรหาผู้สมควรดํารงตําแหน่งคณบดี ประเภทคณาจารย์ประจํา และประเภทหัวหน้าภาควิชา หัวหน้า
สาขาวิชาหรือหัวหน้าหน่วยงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชาหรือสาขาวิชาของคณะ เพ่ือสรรหา     
ผู้สมควรดํารงตําแหน่งคณบดีคณะดุริยางคศาสตร์ ในข้อ (1) เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร    
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกต้ังกรรมการสรรหาผู้สมควรดํารงตําแหน่งคณบดี ประเภทคณาจารย์ประจํา 
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และประเภทหัวหน้าภาควิชา หัวหน้าสาขาวิชาหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่า
ภาควิชาหรือสาขาวิชาของคณะ พ.ศ. 2560 ข้อ 5 (1)  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้แต่งต้ังคณบดีคณะมัณฑนศิลป์เป็นประธาน
กรรมการในคณะกรรมการเลือกต้ังกรรมการสรรหาผู้สมควรดํารงตําแหน่งคณบดี ประเภทคณาจารย์ประจํา 
และประเภทหัวหน้าภาควิชา หัวหน้าสาขาวิชาหรือหัวหน้าหน่วยงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่า
ภาควิชาหรือสาขาวิชาของคณะ เพ่ือสรรหาผู้สมควรดํารงตําแหน่งคณบดีคณะดุริยางคศาสตร์ ตามข้อ 5 (1) 
ของระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกต้ังกรรมการสรรหาผู้สมควรดํารงตําแหน่ง
คณบดี ประเภทคณาจารย์ประจํา และประเภทหัวหน้าภาควิชา หัวหน้าสาขาวิชาหรือหัวหน้าหน่วยงาน         
ที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชาหรือสาขาวิชาของคณะ พ.ศ. 2560 และให้กองการเจ้าหน้าที่
ดําเนินการต่อไป 
 
ระเบยีบวาระที่  4.6.5 การแต่งต้ังประธานกรรมการในคณะกรรมการเลือกต้ังกรรมการสรรหาผูส้มควร

ดํารงตําแหน่งคณบดี ประเภทคณาจารยป์ระจํา และประเภทหัวหนา้ภาควิชา 
หัวหน้าสาขาวิชาหรอืหัวหนา้หน่วยงานทีเ่รียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทา่
ภาควิชาหรือสาขาวิชาของคณะ เพื่อสรรหาผูส้มควรดํารงตําแหน่งคณบดี 

  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 
สรุปเรื่อง 
  ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 1385/2557 ลงวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ได้แต่งต้ัง            
รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิทธ์ิ ด่านกิตติกุล ดํารงตําแหน่งคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อีกวาระหน่ึง โดยมี
วาระการดํารงตําแหน่ง 4 ปี ต้ังแต่วันที่ 14 กันยายน 2557 น้ัน  

เน่ืองจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิทธ์ิ ด่านกิตติกุล จะครบวาระการดํารงตําแหน่งคณบดี
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในวันที่ 13 กันยายน 2561 ซึ่งตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการ    
สรรหาคณบดี พ.ศ. 2560 ข้อ 5 กําหนดให้แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดํารงตําแหน่งคณบดีก่อนวาระ
การดํารงตําแหน่งจะสิ้นสุดลง ไม่ น้อยกว่า 120 วัน และข้อ 7 กําหนดให้สภามหาวิทยาลัยแต่งต้ัง
คณะกรรมการ โดยประกอบด้วย   

1. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิหน่ึงคน เป็นประธานกรรมการ 
2. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิหน่ึงคน เป็นกรรมการ 
3. อธิการบดี เป็นกรรมการ 
4. คณาจารย์ประจําของคณะซึ่งมิใช่กรรมการตามข้อ 3 หรือ 5 หน่ึงคน เป็นกรรมการ 
5. หัวหน้าภาควิชา หัวหน้าสาขาวิชาหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ

เทียบเท่าภาควิชาหรือสาขาวิชาหน่ึงคน เป็นกรรมการ 
 ในกรณีคณะที ่ไม่มีการแบ่งหน่วยงานเป็นภาควิชาหรือสาขาวิชาตามวรรคหน่ึง ให้

กรรมการประจําคณะประเภทคณาจารย์ประจําหน่ึงคน เป็นกรรมการ 
6. ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน หรือกรรมการสภามหาวิทยาล ัยประเภท

คณาจารย์ประจําหน่ึงคน เป็นกรรมการ 
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ให ้ผู ้อํานวยการสําน ักงานสภามหาว ิทยาล ัย  หร ือผู ้ที ่ผู ้อํานวยการสําน ักงานสภา
มหาวิทยาลัยมอบหมายเป็นเลขานุการ และอาจต้ังผู้ช่วยเลขานุการได้ไม่เกินสองคน 

และตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการ            
สรรหาผู้สมควรดํารงตําแหน่งคณบดี ประเภทคณาจารย์ประจํา และประเภทหัวหน้าภาควิชา หัวหน้า
สาขาวิชาหรือหัวหน้าหน่วยงานที ่เรียกชื่ออย่างอื่นที ่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชาหรือสาขาวิชาของคณะ 
พ.ศ. 2560 ข้อ 5 กําหนดให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการเลือกต้ังกรรมการสรรหาผู้สมควรดํารงตําแหน่ง
คณบดี ประเภทคณาจารย์ประจํา และประเภทหัวหน้าภาควิชา หัวหน้าสาขาวิชาหรือหัวหน้าหน่วยงานที่
เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชาหรือสาขาวิชาของคณะ ประกอบด้วย 

(1) คณบดีหรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะซึ่งไม่ใช่คณบดีของ
คณะ ที่ได้รับการเสนอจาก ก.บ.ม. จํานวนหน่ึงคน เป็นประธานกรรมการ 

(2) รองคณบดีของคณะที่ได้รับการเสนอช่ือจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ จํานวน
หน่ึงคน เป็นกรรมการ 

(3) เลขานุการคณะ เป็นกรรมการ 
หากคณะไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งเลขานุการคณะ หรือผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะเป็น

บุคลากรสายวิชาการ ให้บุคลากรซึ่งมิใช่คณาจารย์ประจําของคณะที่ได้รับการเสนอช่ือจากที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ จํานวนหน่ึงคน เป็นกรรมการ 

(4) ให้บุคลากรสายสนับสนุนหน่ึงคน ทําหน้าที่เลขานุการ และจะให้มีผู้ช่วยเลขานุการจาก
บุคลากรสายสนับสนุนด้วยก็ได้ โดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 

การได้มาซึ่งกรรมการตามข้อ (2) ให้คณะกรรมการประจําคณะพิจารณาเสนอช่ือโดยคํานึงถึง
ความมีส่วนได้ส่วนเสียทั้งทางตรงและทางอ้อมของผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือด้วย 

ในการน้ี เพ่ือให้การดําเนินการสรรหาผู้สมควรดํารงตําแหน่งคณบดีเป็นไปตามข้อบังคับฯ และ
ระเบียบฯ กองการเจ้าหน้าที่จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งต้ังประธานกรรมการในคณะกรรมการเลือกต้ัง
กรรมการสรรหาผู้สมควรดํารงตําแหน่งคณบดี ประเภทคณาจารย์ประจํา และประเภทหัวหน้าภาควิชา หัวหน้า
สาขาวิชาหรือหัวหน้าหน่วยงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชาหรือสาขาวิชาของคณะ เพ่ือสรรหา     
ผู้สมควรดํารงตําแหน่งคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในข้อ (1) เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย
ศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกต้ังกรรมการสรรหาผู้สมควรดํารงตําแหน่งคณบดี ประเภท
คณาจารย์ประจํา และประเภทหัวหน้าภาควิชา หัวหน้าสาขาวิชาหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มี
ฐานะเทียบเท่าภาควิชาหรือสาขาวิชาของคณะ พ.ศ. 2560 ข้อ 5 (1)   

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้แต่งต้ังคณบดีคณะโบราณคดีเป็นประธานกรรมการ
ในคณะกรรมการเลือกต้ังกรรมการสรรหาผู้สมควรดํารงตําแหน่งคณบดี ประเภทคณาจารย์ประจํา            
และประเภทหัวหน้าภาควิชา หัวหน้าสาขาวิชาหรือหัวหน้าหน่วยงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่า
ภาควิชาหรือสาขาวิชาของคณะ เพ่ือสรรหาผู้สมควรดํารงตําแหน่งคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตามข้อ 5 
(1) ของระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกต้ังกรรมการสรรหาผู้สมควรดํารง
ตําแหน่งคณบดี ประเภทคณาจารย์ประจํา และประเภทหัวหน้าภาควิชา หัวหน้าสาขาวิชาหรือหัวหน้า
หน่วยงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชาหรือสาขาวิชาของคณะ พ.ศ . 2560 และให้             
กองการเจ้าหน้าที่ดําเนินการต่อไป 



 

 

29

ระเบียบวาระที่  4.6.6 การแต่งต้ังกรรมการสรรหาผู้สมควรดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการหอศลิป์ 
ประเภทคณบดี 
เลื่อนไปพิจารณาในการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 8/2561 วันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 
 

ระเบยีบวาระที่  4.6.7 การแต่งต้ังคณะกรรมการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหนา้ภาควิชา
โบราณคดี คณะโบราณคดี 

  (วาระลับ) 
 
ระเบยีบวาระที่  4.6.8 โครงการการรับสมัครสอบคัดเลือกบคุคลเพื่อเขา้ศึกษาสาขาเภสชัศาสตร์  
  สําหรบัผู้สาํเรจ็การศึกษาปรญิญาตรสีาขาอ่ืน ประจําปีการศึกษา 2561   
 
สรุปเรื่อง   

ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ประสงค์ดําเนินโครงการการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือเข้าศึกษา
สาขาเภสัชศาสตร์สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาอ่ืน ประจําปีการศึกษา 2561 เพ่ือผลิตบัณฑิต
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สนองตอบต่อความต้องการด้านสาธารณสุขของรัฐทุกประเภทและทุกระดับที่จําเป็นต่อ
การพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ โดยนักศึกษาที่เข้าศึกษาสาขาเภสัชศาสตร์ต้องทําสัญญา
การชดใช้ทุนการเป็นราชการแบบสัญญาฝ่ายเดียว กําหนดรับนักศึกษา จํานวน 10 คน ซึ่งผู้สมัครจะต้อง         
มีคุณสมบัติ ดังน้ี   

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

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

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

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบโครงการการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือ
เข้าศึกษาสาขาเภสัชศาสตร์สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาอ่ืน ประจําปีการศึกษา 2561 ตามท่ี             
คณะเภสัชศาสตร์เสนอ และให้นําเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติโครงการต่อไป 
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เลิกประชุมเวลา 12.00 น.                                                                     
               
 
 

  
 

(นางสาวกันย์พินันท์  สิริปัญญาธร) 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 

                                                                 
(นางสาวสิริวัลลิ์  พฤกษาอุดมชัย) 

ผู้จดรายงานการประชุม 
 

 

                                                         
(นางสาวเอมอร  ชีราวุฒธิพันธ์) 

ผู้จดรายงานการประชุม 
 
 
 
รายงานการประชุมฉบับน้ี 
ได้รับรองโดยไม่มีการแก้ไข 
 



หลกัเกณฑ์

ต ำแหน่ง ชื่อต ำแหน่ง ระดบั ตำมข้อบังคับ หมำยเหตุ

เลขที่ ต ำแหน่ง มหำวทิยำลยัศิลปำกร

ตอ่สญัญำจำ้งเป็นเวลำ

กองกิจกำรนักศึกษำ

งำนกิจกำรนักศึกษำ วิทยำเขตพระรำชวังสนำมจันทร์

1 นางสาวกจิจารัตน ์ เอกระ 2-2-20-1216 พยาบาล ปฏิบัติการ 1 ปี

งำนธุรกำร

2 นางสาวอภญิญา ลบแยม้ 2-6-20-16 นกับริหารงานทั่วไป ปฏิบัติงาน 1 ปี

3 นายวสุธา ทองพลู 2-6-20-22 นายช่าง(ไฟฟา้) ปฏิบัติงาน 1 ปี

4 นางสาวปยิะณัฐ ภวษพร 2-6-20-24 นกับริหารงานทั่วไป ปฏิบัติงาน 1 ปี

กองแผนงำน

งำนวำงผังแมบ่ท

5 นายสนทรรศน ์ ทองโฉม 2-2-18-81 วศิวกร ปฏิบัติการ 1 ปี

คณะสถำปตัยกรรมศำสตร์

ส ำนักงำนคณบดี

6 นางสาวสุวรรณา เที่ยงนาดอน 2-3-03-31 บรรณารักษ์ ปฏบิติัการ 1 ปี

7 นางสาวรุวยัดา อาบดีีน 2-3-03-273 นกัวชิาการโสตทศันศึกษา ปฏบิติัการ 1 ปี

ภำควิชำเทคนิคสถำปตัยกรรม

8 นายธารา จ าเนยีรด ารงการ 1-2-03-106 อาจารย์ ถึงส้ินปีงบประมาณ

ที่มีอายุครบ 60 ปี

คณะโบรำณคดี

ส ำนักงำนคณบดี

9 นางนภัทร รัตติกรพรสกุล 2-3-02-174 นักบริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ 1 ปี

คณะอักษรศำสตร์

ส ำนักงำนคณบดี

งำนคลังและพัสดุ

10 นางสาวจารุกานต์ เปรมประสิทธิ์ 2-2-06-753 นกับริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ ถึงส้ินปีงบประมาณ

ที่มีอายุครบ 60 ปี

ภำควิชำนำฏยสังคีต

11 นายกฤษณพงศ์ ทศันบรรจง 1-2-06-738 อาจารย์ 1 ปี

ภำควิชำภำษำไทย

12 นางสาวสุนทรี โชติดิลก 1-2-06-673 อาจารย์ 1 ปี

13 นางสาวสิริชญา คอนกรีต 1-2-06-740 อาจารย์ 1 ปี

แนบทำ้ยรำยงำนกำรประชมุครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 3 เมษำยน 2561 วำระที่ 4.1.6.1 

บญัชรีำยชื่อพนักงำนมหำวิทยำลัย ซ่ึงตอ้งตอ่สัญญำจ้ำง ในปงีบประมำณ พ .ศ. 2562

ล ำดบัที่ ชื่อและส่วนรำชกำร
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หลกัเกณฑ์

ต ำแหน่ง ชื่อต ำแหน่ง ระดบั ตำมข้อบังคับ หมำยเหตุ

เลขที่ ต ำแหน่ง มหำวทิยำลยัศิลปำกร

ตอ่สญัญำจำ้งเป็นเวลำ

แนบทำ้ยรำยงำนกำรประชมุครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 3 เมษำยน 2561 วำระที่ 4.1.6.1 

บญัชรีำยชื่อพนักงำนมหำวิทยำลัย ซ่ึงตอ้งตอ่สัญญำจ้ำง ในปงีบประมำณ พ .ศ. 2562

ล ำดบัที่ ชื่อและส่วนรำชกำร

คณะศึกษำศำสตร์

ภำควิชำกำรศึกษำตลอดชวีิต

14 นายนนัทวฒัน ์ ภทัรกรนนัท์ 1-2-05-732 อาจารย์ 1 ปี

ภำควิชำหลักสูตรและวิธีสอน

15 นายฤทธชิัย หยบิเจริญพร 1-2-05-48 อาจารย์ 1 ปี

คณะวิทยำศำสตร์

ภำควิชำสถิติ

16 นายปยิพล ไพจติร 1-2-07-767 อาจารย์ 1 ปี

คณะเภสัชศำสตร์

17 นางสาวปยิะนชุ เอื้อปญัจะสินธุ์ 1-3-08-638 อาจารย์ ถึงส้ินปีงบประมาณ

ที่มีอายุครบ 60 ปี

ภำควิชำเภสัชกรรมชมุชน

18 นางสาวกมลภทัร ไชยกติติโสภณ 1-3-08-636 อาจารย์ 1 ปี

คณะวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยอุีตสำหกรรม

ภำควิชำวิศวกรรมอุตสำหกำรและกำรจัดกำร

19 นางสาวศรีรักษ ์ ศรีทองชัย 1-2-09-745 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1 ปี

20 นายสรรวทิย ์ เชื้อพสุิทธิ์กลุ 2-3-09-302 วศิวกร ปฏบิติัการ ถึงส้ินปีงบประมาณ

ที่มีอายุครบ 60 ปี

คณะดรุิยำงคศำสตร์

21 นางนลิน เพช็รอนิทร์ 1-3-27-358 อาจารย์ 1 ปี

คณะสัตวศำสตร์และเทคโนโลยกีำรเกษตร

สำขำวิชำเทคโนโลยกีำรผลิตพืช

22 นางอลิสา คงใจมั่น โยชิดะ 1-2-10-789 อาจารย์ ถึงส้ินปีงบประมาณ

ที่มีอายุครบ 60 ปี

คณะวิทยำกำรจัดกำร

23 นางสาวนพรัตน์ บญุเพยีรผล 1-3-23-746 อาจารย์ ถึงส้ินปีงบประมาณ

ที่มีอายุครบ 60 ปี

24 นางสาวธิดาทิพย์ ปานโรจน์ 1-3-23-751 อาจารย์ ถึงส้ินปีงบประมาณ

ที่มีอายุครบ 60 ปี

วิทยำลัยนำนำชำติ

25 นายพิเชฐ ธรีานสุนธิ์ 1-3-26-438 อาจารย์ 1 ปี

26 นายสมนึก จงมีวศิน 1-3-26-439 อาจารย์ 1 ปี
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