
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร
คร้ังที่ 13/2562

วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562
ณ  หองประชุมสํานักงานอธิการบดี  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร

…………….………………..

ผูมาประชุม
1. ผศ.ชัยชาญ ถาวรเวช ผูรักษาการแทนอธิการบดี ประธานกรรมการ
2. ศ.ดร.คณิต เขียววิชัย รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร กรรมการ
3. รศ.ดร.นันทนิตย วานิชาชีวะ ผูชวยอธิการบดีฝายวิจัย กรรมการ

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝายวิจัย
4. อ.ดร.ประไพพิมพ สุธีวสินนนท รองอธิการบดีฝายคลัง กรรมการ
5. อ.ปญจพล เหลาพูนพัฒน รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา กรรมการ
6. อ.ดร.วิชิต อ่ิมอารมย รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา กรรมการ
7. รศ.ดร.จุไรรัตน นันทานิช คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ
8. ศ.ญาณวิทย กุญแจทอง คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ กรรมการ
9. อ.ดร.นนท คุณคํ้าชู คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร กรรมการ

10. ผศ.ชวลิต ขาวเขียว คณบดีคณะโบราณคดี กรรมการ
11. อ.ดร.ธนาทร เจียรกุล คณบดีคณะมัณฑนศิลป กรรมการ
12. รศ.ดร.วรางคณา นิพัทธสุขกิจ คณบดีคณะอักษรศาสตร กรรมการ
13. ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธุ คณบดีคณะศึกษาศาสตร กรรมการ
14. ผศ.ดร.นรงค ฉิมพาลี คณบดีคณะวิทยาศาสตร กรรมการ
15. รศ.ดร.ธนะเศรษฐ งาวหิรัญพัฒน คณบดีคณะเภสัชศาสตร กรรมการ
16. ผศ.ดร.อรุณศรี ลีจีรจําเนียร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ
17. ผศ.วุฒิชัย เลิศสถากิจ คณบดีคณะดุริยางคศาสตร กรรมการ
18. อ.ดร.ภวพล คงชุม คณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการ
19. อ.นฤชร สังขจันทร ผูรักษาการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ

และการสื่อสาร
20. ผศ.ดร.ศักดิพันธ ตันวิมลรัตน ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง กรรมการ
21. ผศ.ฉัตรชัย เผาทองจีน ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร กรรมการ
22. อ.ดร.คุณัตว พิธพรชัยกุล ประธานสภาคณาจารยและพนักงาน กรรมการ
23. ผศ.ดร.ดิเรกฤทธิ์ บัวเวช ผูแทนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ กรรมการ
24. อ.บุญเพชร พ่ึงยอย ผูแทนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ กรรมการ
25. นายกฤษดา ไพรวรรณ ผูแทนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน กรรมการ
26. ผศ.ดร.จรุงแสง ลักษณบุญสง รองอธิการบดีฝายบริหาร กรรมการและเลขานุการ
27. นางสาวอัปสร กิจเจริญคา ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ผูชวยเลขานุการ
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ผูมาประชุมผานระบบ VDO-Conference
1. ผศ.จอมภัค คลังระหัด รองอธิการบดี เพชรบุรี กรรมการ
2. รศ.ดร.พิทักษ ศิริวงศ รองอธิการบดีฝายพัฒนากิจการเพ่ือสังคม กรรมการ
3. ผศ.ดร.พีรพัฒน ยางกลาง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ

ผูเขารวมประชุม
1. รศ.ดร.ธีระวัฒน จันทึก ผูชวยอธิการบดีฝายวางแผนงบประมาณและยุทธศาสตร
2. ผศ.ดร.นพดล ชุมชอบ ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ
3. อ.ดร.ปริญญา หรุนโพธิ์ ผูชวยอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ
4. ผศ.ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ราชรักษ ผูชวยอธิการบดีฝายสื่อสารองคกร
5. ผศ.ดร.ศุภกาญจน ผาทอง ผูชวยอธิการบดีฝายการจัดการศึกษาท่ัวไป
6. อ.ศุภวัฒน วัฒนภิโกวิท ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา วังทาพระ
7. อ.ดร.สุภาพ เกิดแสง ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาองคกร
8. รศ.ดร.เอกนฤน บางทาไม ผูชวยอธิการบดีฝายนวัตกรรมการศึกษา
9. นายสหรัฐ มณีจันทร ผูอํานวยการกองกฎหมาย

10. นางสุกัญญา ตอทรัพยสิน ผูอํานวยการกองทรัพยากรมนุษย
11. นางสุมณฑา เสรีวัตตนะ ผูอํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน
12. นางนิรบล ตนวงศ ผูชวยผูอํานวยการกองกฎหมาย
13. นางสาวนลินรัตน ปจฉิมพัทธพงษ ผูชวยผูอํานวยการกองกลาง
14. นางสาวธณิดา มหาสวัสดิ์ ผูรักษาการผูชวยผูอํานวยการกองทรัพยากรมนุษย
15. นางสาวธันยาภรณ ทองทับทิม หัวหนางานบริหารทรัพยากรมนุษย กองทรัพยากรมนุษย

ผูเขารวมประชุมผานระบบ VDO-Conference
1. ผศ.นภนนท หอมสุด ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนากิจการเพ่ือสังคม

ผูไมมาประชุม
1. ผศ.ดร.เชาวรีย อรรถลังรอง รองอธิการบดีฝายวิชาการ ไปราชการตางประเทศ
2. อ.อํามฤทธิ์ ชูสุวรรณ รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม ติดราชการ
3. ผศ.ดร.สมพิศ ขัตติยพิกุล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ติดราชการ
4. อ.ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท ผูอํานวยการหอศิลป ติดราชการ

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
เม่ือกรรมการครบเปนองคประชุมแลว ประธานกลาวเปดประชุมและขอใหท่ีประชุมพิจารณา

เรื่องตางๆ ดังนี้
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ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระท่ี 1.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร

ครั้งท่ี 12/2562 เม่ือวันอังคารท่ี 25 มิถุนายน 2562

สรุปเรื่อง
ประธานเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ศิลปากร ครั้งท่ี 12/2562 เม่ือวันอังคารท่ี 25 มิถุนายน 2562

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องแจงเพื่อทราบ
ระเบียบวาระท่ี 2.1 เรื่องท่ีประธานแจงใหทราบ
ระเบียบวาระท่ี 2.1.1 ขอขอบคุณคณบดีคณะอักษรศาสตร

สรุปเรื่อง
มหาวิทยาลัยขอขอบคุณรองศาสตราจารย ดร.วรางคณา นิพัทธสุขกิจ คณบดีคณะอักษรศาสตร

ซึ่งจะสิ้นสุดวาระการดํารงตําแหนงคณบดีคณะอักษรศาสตร ในวันท่ี 11 กรกฎาคม 2562 ท่ีไดชวยปฏิบัติงาน
ดวยดีตลอดระยะเวลาท่ีผานมา

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระท่ี 2.1.2 การเตรียมความพรอมในการวางแผนการรับนักศึกษา SU-TCAS ของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร

สรุปเรื่อง
ประธานไดแจงใหท่ีประชุมทราบวา มหาวิทยาลัยจะเตรียมความพรอมในการวางแผนการรับ

นักศึกษา SU-TCAS ของมหาวิทยาลัยศิลปากรในปการศึกษาถัดไป จึงขอใหคณะวิชาระดมความคิดในการ
วางแผนดําเนินกิจกรรมไวเนิ่นๆ แลวจะไดนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบตอไป

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบ
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ระเบียบวาระท่ี 2.2 ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง
การจัดกิจกรรมตอนรับนองใหมและประชุมเชียรในสถาบันอุดมศึกษา

สรุปเรื่อง
ดวยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ไดกําหนดนโยบายและ

มาตรการในการจัดกิจกรรมตอนรับนองใหมและประชุมเชียรในสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือใหสถาบันอุดมศึกษาใช
เปนแนวทางในการกํากับดูแลการจัดกิจกรรมใหมีลักษณะกิจกรรมท่ีสรางสรรคและกอใหเกิดภาพลักษณ
เชิงบวกแกสาธารณชน นั้น

เพ่ือใหประเพณีการจัดกิจกรรมตอนรับนองใหมและประชุมเชียรในสถาบันอุดมศึกษาเปนไป
ดวยความเรียบรอยและธํารงไวซึ่งปณิธานท่ีดีงาม มีลักษณะกิจกรรมท่ีสรางสรรค อบอุน ประทับใจ และ
เสริมสรางการพัฒนานิสิตนักศึกษา อว. จึงไดขอความรวมมือมายังมหาวิทยาลัยในการกํากับดูแลการจัด
กิจกรรมอยางเครงครัด โดยดําเนินการตามประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
เรื่อง การจัดกิจกรรมตอนรับนองใหมและประชุมเชียรในสถาบันอุดมศึกษา ฉบับลงวันท่ี 18 มิถุนายน พ.ศ. 2562

ท้ังนี้ รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทรไดแจงใหท่ีประชุมทราบเพ่ิมเติมวา มหาวิทยาลัย
ไดมีการรณรงคใหนักศึกษาท่ีขับข่ีรถจักรยานยนตสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งโดยเฉพาะกอนออกจากมหาวิทยาลัย
เพ่ือความปลอดภัยและลดความเสี่ยงเม่ือเกิดอุบัติเหตุ อีกท้ังจะดําเนินการติดตั้งปายเตือนตางๆ ในขอบเขตท่ี
มหาวิทยาลัยสามารถดําเนินการได เชน ใหลดความเร็ว ระวังรถสวนทาง

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบ ท้ังนี้ ท่ีประชุมมีขอเสนอแนะใหมีการปลูกฝง สรางวินัย ปรับพฤติกรรมของ
นักศึกษา บุคลากร และคณาจารย เก่ียวกับการขับข่ีรถยนต/รถจักรยานยนต และการจราจร

ระเบียบวาระท่ี 2.3 รายงานผลการเขาใชงานโปรแกรมการเรียนรูภาษาอังกฤษออนไลน Speexx
ประจําเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2562

สรุปเรื่อง
ตามท่ีมหาวิทยาลัยศิลปากรมีนโยบายในการพัฒนาศักยภาพทางดานภาษาอังกฤษของ

นักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร และไดมีประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ระบบและกลไกเพ่ือสงเสริมการ
เรียนรูและทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับลงวันท่ี 29 สิงหาคม พ.ศ. 2561
เพ่ือใหนักศึกษาไดพัฒนาสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ (English Proficiency) ใหมีความรูความสามารถตั้งแต
ระดับ B2 ข้ึนไป ตามกรอบมาตรฐาน CEFR (Common European Framework of Reference for
Languages) และสําเร็จการศึกษาไปเปนบัณฑิตท่ีมีความพรอมท้ังวิชาการ วิชาชีพ และทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษในระดับท่ีใชงานได โดยมหาวิทยาลัยไดดําเนินการจัดหาโปรแกรมการเรียนรูภาษาอังกฤษ
ออนไลน Speexx สําหรับชวยสงเสริมการเรียนรูและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา เพ่ือใหนักศึกษา
ไดพัฒนาความรูความสามารถทางดานภาษาอังกฤษดวยตนเองควบคู กับการเรียนการสอนรายวิชา
ภาษาอังกฤษในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป และการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษของแตละคณะวิชา นั้น
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ในการนี้ ศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษาท่ัวไปและพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษจึงเสนอ
ท่ีประชุมเพ่ือทราบรายงานผลการเขาใชงานโปรแกรมการเรียนรูภาษาอังกฤษออนไลน Speexx ของ
มหาวิทยาลัย ประจําเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2562

ท้ังนี้ ผูชวยอธิการบดีฝายการจัดการศึกษาท่ัวไปไดขอความรวมมือใหคณบดีคณะวิชากระตุน
ใหนักศึกษามีการพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษ

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบ ท้ังนี้ ท่ีประชุมมีขอสังเกตวาการจัดสอบภาษาอังกฤษในชวงท่ีมีกิจกรรม
ของมหาวิทยาลัย อาจสงผลกระทบตอการเตรียมตัวสอบของนักศึกษา

ระเบียบวาระท่ี 2.4 ขอตกลงความรวมมือระดับคณะวิชา ระหวางคณะโบราณคดีกับ Yein
Academy/ Yein F&B Co., Ltd., Jeollabuk-do, Korea

สรุปเรื่อง
ดวยคณะโบราณคดีไดจัดทําขอตกลงความรวมมือกับ Yein Academy/ Yein F&B

Co., Ltd., Jeollabuk-do, Korea โดยเปนขอตกลงความรวมมือระดับคณะวิชาทางดานเทคโนโลยีระดับสูง
เพ่ือเผยแพรขอมูลและจัดทําขอมูลทางวิชาการ ดานการเรียนการสอน การวิจัย และเปนคลังขอมูลดาน
โบราณคดี ประวัติศาสตร ภาษา และศิลปวัฒนธรรม ระดับของผูลงนามของมหาวิทยาลัยศิลปากร คือ คณบดี
และระดับของผูลงนามของ Yein Academy/ Yein F&B Co., Ltd., Jeollabuk-do, Korea คือ CEO ซึ่งได
ลงนามเรียบรอยแลว

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระท่ี 2.5 ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระดับคณะวิชา ระหวางคณะศึกษาศาสตร
กับสถาบันท้ังในประเทศและตางประเทศ

สรุปเรื่อง
ดวยคณะศึกษาศาสตรไดจัดทําขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับสถาบันท้ังในประเทศและ

ตางประเทศ โดยเปนขอตกลงระดับคณะวิชา ระดับของผูลงนามของท้ังสองฝาย คือ คณบดี ดังนี้
1. ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับ Faculty of Foreign Languages, Ton Duc

Thang University, Vietnam ซึ่งไดลงนามแลวเม่ือวันท่ี 22 ธันวาคม 2560
2. ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับ College of Liberal Arts, National Cheng Kung

University, Taiwan ซึ่งไดลงนามแลวเม่ือวันท่ี 5 กรกฎาคม 2561
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3. ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับวิทยาลัยศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยแหงชาติเฉิงกง
สาธารณรัฐจีน (ไตหวัน) ซึ่งไดลงนามแลวเม่ือวันท่ี 5 กรกฎาคม 2561

4. ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับวิทยาลัยครูบานเก่ิน กรมสรางครู กระทรวงศึกษาธิการ
และกีฬา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งไดลงนามแลวเม่ือวันท่ี 3 มิถุนายน 2560

5. ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ประจําปการศึกษา
2558-2561 ซึ่งไดลงนามแลวเม่ือวันท่ี 14 มกราคม 2559

6. ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งไดลงนาม
แลวเม่ือวันท่ี 20 มีนาคม 2562

7. ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับสํานักงานคณะกรรมการการอาชีว ศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ ประจําปการศึกษา 2562-2566 ซึ่งไดลงนามแลวเม่ือวันท่ี 25 กุมภาพันธ 2562

8. ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
ประจําปการศึกษา 2558-2561 ซึ่งไดลงนามแลวเม่ือวันท่ี 17 กุมภาพันธ 2559

9. ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
ประจําปการศึกษา 2558-2561 ซึ่งไดลงนามแลวเม่ือวันท่ี 17 กุมภาพันธ 2559

10. ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
ประจําปการศึกษา 2558-2561 ซึ่งไดลงนามแลวเม่ือวันท่ี 17 กุมภาพันธ 2559

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน
ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระท่ี 4.1 การบริหารงานบุคคล
ระเบียบวาระท่ี 4.1.1 การสอบแขงขัน / คัดเลือก

ไมมี
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ระเบียบวาระท่ี 4.1.2 การขออนุมัติบรรจุบุคคล / การโอนยาย
ระเบียบวาระท่ี 4.1.2.1 คณะมัณฑนศิลปขออนุมัติจาง นายประธาน เลิศงาม เพื่อบรรจุเปนพนักงาน

มหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย

สรุปเรื่อง
ตามท่ีคณะมัณฑนศิลปมีกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย ตําแหนง

เลขท่ี 1-2-04-73 เดิมเปนอัตราของ ผูชวยศาสตราจารยเทิดศักดิ์  เหล็กดี ได ถึงแกกรรมตั้งแตวันท่ี
19 พฤศจิกายน 2561 นั้น

คณะฯ ไดดําเนินการตามข้ันตอนแลว ผู ไดรับการคัดเลือกคือ นายประธาน เลิศงาม
วุฒิศิลปมหาบัณฑิต (ศิลปะการออกแบบ) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร คณะฯ จึงประสงคขออนุมัติจาง
นายประธาน เลิศงาม เพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี 1-2-04-73
อัตราเงินเดือน เดือนละ 26,250 บาท สังกัดภาควิชาออกแบบตกแตงภายใน คณะมัณฑนศิลป โดยมีผล
การสอบคะแนนภาษาอังกฤษ SEPT 75 คะแนน (เปนไปตามมติท่ีประชุม ก.บ.พ. ครั้งท่ี 25/2558 เม่ือวันท่ี
29 ธันวาคม 2558 กําหนดใหมีผลการสอบคะแนนภาษาอังกฤษ SEPT ไมต่ํากวา 60 คะแนน) พรอมท้ังขออนุมัติ
แตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังนี้

1. คณบดคีณะมัณฑนศิลป ประธานกรรมการ
2. หัวหนาภาควิชาออกแบบตกแตงภายใน คณะมัณฑนศิลป กรรมการ
3. อาจารยไพบูลย จิรประเสริฐกุล กรรมการ
4. อาจารยสมบัติ วงศอัศวนฤมล กรรมการ
5. ผูชวยศาสตราจารยเอกพงษ ตรีตรง กรรมการ
6. อาจารยพัฒนา  เจริญสุข กรรมการ
7. นายศุภฤกษ  ทับเสน เลขานุการ
ท้ังนี้ ท่ีประชุม ก.บ.พ. ครั้งท่ี 8/2557 เม่ือวันท่ี 22 เมษายน 2557 ใหดําเนินการตามมติของ

สภามหาวิทยาลัยศิลปากร คือ กลุมสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบใหใชวุฒิปริญญาไมต่ํากวาปริญญาโทหรือ
เทียบเทา

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหจาง นายประธาน เลิศงาม เพ่ือบรรจุเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี 1-2-04-73 อัตราเงินเดือน เดือนละ 26,250 บาท
สังกัดภาควิชาออกแบบตกแตงภายใน คณะมัณฑนศิลป ตั้งแตวันท่ี ก.บ.ม. อนุมัติ แตไมกอนวันรายงานตัว
เขาปฏิบัติงาน พรอมท้ังอนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาว
ตามรายชื่อท่ีคณะฯ เสนอ ท้ังนี้ การจางครั้งแรกใหจางเปนพนักงานประจําสถานภาพทดลองงานมีระยะเวลา
การจาง 1 ป ตั้งแตวันท่ีรายงานตัวเขาปฏิบัติงาน
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ระเบียบวาระท่ี 4.1.2.2 คณะเภสัชศาสตรขออนุมัติจาง นางสาวปนมณี ศรีเหรา เพื่อบรรจุเปน
พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ

สรุปเรื่อง
ตามท่ีคณะเภสัชศาสตรมีอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษา

ปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี 2-3-08-7 สังกัดงานบริหารและพัฒนาวิชาการ เดิมเปนอัตราของ นายอาทิตย
ภักดีวีรวงศ ซึ่งไดรับอนุญาตใหลาออกในวันท่ี 30 เมษายน 2562 นั้น

คณะเภสัชศาสตรไดดําเนินการตามข้ันตอนแลว ผูไดรับการคัดเลือกคือ นางสาวปนมณี ศรีเหรา
วุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิต (ประมง) จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร คณะเภสัชศาสตรจึงประสงคขออนุมัติจาง
นางสาวปนมณี ศรีเหรา เพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ
ตําแหนงเลขท่ี 2-3-08-7 อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท สังกัดงานบริหารและพัฒนาวิชาการ
สํานักงานคณบดี คณะเภสัชศาสตร พรอมท้ังขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังนี้

1. รองคณบดีฝายบริหาร คณะเภสัชศาสตร ประธานกรรมการ
2. รองคณบดีฝายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร กรรมการ
3. ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ (ปริญญาบัณฑิต) กรรมการ

คณะเภสัชศาสตร
4. เลขานุการคณะเภสัชศาสตร กรรมการ
5. หัวหนางานบริหารและพัฒนาวิชาการ คณะเภสัชศาสตร กรรมการ
6. นายชัยวัฒน  ตันติบวรเดชา เลขานุการ
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหจาง นางสาวปนมณี ศรีเหรา เพ่ือบรรจุเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี 2-3-08-7 อัตราเงินเดือน เดือนละ
19,500 บาท สังกัดงานบริหารและพัฒนาวิชาการ สํานักงานคณบดี คณะเภสัชศาสตร ตั้งแตวันท่ี ก.บ.ม.
อนุมัติ แตไมกอนวันรายงานตัวเขาปฏิบัติงาน พรอมท้ังอนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลอง
ปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาว ตามรายชื่อท่ีคณะฯ เสนอ ท้ังนี้ การจางครั้งแรกใหจางเปนพนักงานประจํา
สถานภาพทดลองงานมีระยะเวลาการจาง 1 ป ตั้งแตวันท่ีรายงานตัวเขาปฏิบัติงาน

ระเบียบวาระท่ี 4.1.2.3 คณะอักษรศาสตรขออนุมัติจาง นายรัชตพงศ มะลิทอง นักเรียนทุนฯ เพื่อบรรจุ
เปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย

สรุปเรื่อง
ตามท่ี นายรัชตพงศ มะลิทอง นักเรียนทุนโครงการพัฒนากําลังคนดานมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร (ทุนเรียนดีมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรแหงประเทศไทย) ไดศึกษาในระดับปริญญาเอก
สาขาวิชา History จาก The University of Manchester ประเทศสหราชอาณาจักร นั้น
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บัดนี้ นายรัชตพงศ  มะลิทอง ไดสํ า เร็จการ ศึกษาในระดับปริญญาเอก ได รับวุฒิ
Doctor of Philosophy สาขาวิชา History จาก The University of Manchester ประเทศสหราชอาณาจักร
โดยขอยกเวนเกณฑผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ เนื่องจากไดสําเร็จการศึกษาจากประเทศท่ีใชภาษาอังกฤษใน
การสื่อสาร ตามมติ ก.บ.พ. ครั้งท่ี 25/2558 เม่ือวันท่ี 29 ธันวาคม คณะฯ จึงประสงคขออนุมัติจาง
นายรัชตพงศ มะลิทอง ดวยวุฒิ Doctor of Philosophy สาขาวิชา History จาก The University of
Manchester ประเทศสหราชอาณาจักร ดํารงตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี 1-2-25-1191 อัตราเงินเดือน
เดือนละ 31,500 บาท สังกัดภาควิชาประวัติศาสตร คณะอักษรศาสตร ตั้งแตวันท่ี 17 มิถุนายน 2562 ซึ่งเปนวันท่ี
รายงานตัวเขาปฏิบัติงาน พรอมท้ังขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังนี้

1. คณบดีคณะอักษรศาสตร ประธานกรรมการ
2. หัวหนาภาควิชาประวัติศาสตร กรรมการ

คณะอักษรศาสตร
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุธีรา  อภิญญาเวศพร กรรมการ
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.คัททิยากร  ศศิธรามาส กรรมการ
5. นางสาวประภาพร  ถึกกวย เลขานุการ
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหจาง นายรัชตพงศ มะลิทอง นักเรียนทุนฯ เพ่ือบรรจุเปน
พนักงานมหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี 1-2-25-1191 อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500
บาท สังกัดภาควิชาประวัติศาสตร คณะอักษรศาสตร ตั้งแตวันท่ี 17 มิถุนายน 2562  ซึ่งเปนวันท่ีรายงานตัว
เขาปฏิบัติงาน พรอมท้ังอนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาว
ตามรายชื่อท่ีคณะฯ เสนอ ท้ังนี้ การจางครั้งแรกใหจางเปนพนักงานประจําสถานภาพทดลองงานมีระยะเวลา
การจาง 1 ป ตั้งแตวันท่ีรายงานตัวเขาปฏิบัติงาน

ระเบียบวาระท่ี 4.1.3 การประเมินการปฏิบัติงาน
ระเบียบวาระท่ี 4.1.3.1 รายงานผลการประเมินทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน

4 ราย

สรุปเรื่อง
ตามท่ีมหาวิทยาลัยศิลปากรไดมีคําสั่งบรรจุบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย โดยใหทดลอง

ปฏิบัติงานในตําแหนงเปนเวลา 6 เดือน จํานวน 4 ราย คือ
1. นายปาณัสม จันทนปุม วุฒิ Master of Atrs with Merit (Digital Effects) จาก

Bournemouth University ประเทศสหราชอาณาจักร ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี 1-3-25-794
อัตราเงินเดือน เดือนละ 26,250 บาท สังกัดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตั้งแตวันท่ี
3 ธันวาคม 2561

2. นางสาวจารุวรรณ เปยมศักดา วุฒิบัญชีบัณฑิต โปรแกรมวิชาการบัญชี (เกียรตินิยม
อันดับ 2) จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี
2-3-04-537 อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท สังกัดสํานักงานคณบดี คณะมัณฑนศิลป ตั้งแตวันท่ี
3 ธันวาคม 2561
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3. นางสาวดลพร นิยะวานนท วุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร) จาก
มหาวิทยาลัยศิลปากร ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี 2-3-03-175 อัตราเงินเดือน
เดือนละ 19,500 บาท สังกัดงานบริหารและพัฒนาวิชาการ สํานักงานคณบดี คณะสถาปตยกรรมศาสตร ตั้งแต
วันท่ี 2 มกราคม 2562

4. นางสาวทวิตรา เอ่ียมจีน วุฒิเทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีมัลติมีเดีย) เกียรตินิยมอันดับ 2
จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ดํารงตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี
2-3-27-396 อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท สังกัดศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมสรางสรรคและดนตรี
สํานักงานคณบดี คณะดุริยางคศาสตร ตั้งแตวันท่ี 3 ธันวาคม 2561

บัดนี้ คณะกรรมการประเมินฯ ไดดําเนินการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาว ิทยาล ัยดังกลาวแลว เห็นวาพน ักงานมหาว ิทยาล ัย ท้ัง 4 ราย เปนผู มีความรูความสามารถ
ความรับผิดชอบและความประพฤติเหมาะสม เห็นควรใหปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาวตอไป

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบรายงานผลการประเมินทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัย จํานวน 4 ราย และใหปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาวตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.1.3.2 รายงานการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหนาภาควิชาพื้นฐาน
ทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร
(วาระลับ)

ระเบียบวาระท่ี 4.1.4 การขอเปลี่ยน / เพิ่มเง่ือนไขการบรรจุ
ระเบียบวาระท่ี 4.1.4.1 คณะอักษรศาสตรขออนุมัติเปลี่ยนเง่ือนไขการบรรจุกรอบอัตราวางเพื่อใช

ในการดําเนินการเปดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย

สรุปเรื่อง
ตามท่ีคณะอักษรศาสตรมีอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี

1-2-25-1205 สังกัดภาควิชาสังคมศาสตร นั้น
และตามมติ ก.บ.ม. ครั้งท่ี 21/2561 เม่ือวันท่ี 30 ตุลาคม 2561 ไดมีมติอนุมัติใหเปลี่ยน

เงื่อนไขการบรรจุกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี 1-2-25-1205 โดย
ผูสมัครตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือระดับปริญญาโท ท่ีกําลังศึกษาระดับปริญญาเอกและกําลัง
ทําวิทยานิพนธ ทางสังคมศาสตรหรือสาขาวิชาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ

คณะอักษรศาสตรไดดําเนินการเปดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย
ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี 1-2-25-1205 ดวยวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือระดับปริญญาโท
ท่ีกําลังศึกษาระดับปริญญาเอกและกําลังทําวิทยานิพนธ ทางสังคมศาสตรหรือสาขาวิชาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ
ครั้งท่ี 1 ตั้งแตวันท่ี 1-27 มีนาคม 2562 ครั้งท่ี 2 ตั้งแตวันท่ี 10-30 เมษายน 2562 และครั้งท่ี 3 ตั้งแตวันท่ี
23 พฤษภาคม 2562 ถึงวันท่ี 12 มิถุนายน 2562 ปรากฏวาไมมีผูสมัครในตําแหนงดังกลาว
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คณะฯ จึงประสงคขออนุมัติเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุกอนดําเนินการเปดรับสมัครอีกครั้งหนึ่ง
ดังนี้

- ผูสมัครตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ทางสังคมศาสตรหรือสาขาวิชาอ่ืน ๆ
ท่ีเก่ียวของ หรือ

- ผู ส มัครต องสํ า เร็ จการศึกษาระดับปริญญาโท ท่ี กํ าลั งศึกษาระดับปริญญาเอก
ทางสังคมศาสตรหรือสาขาวิชาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ หรือ

- ผูสมัครตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ทางสังคมศาสตรหรือสาขาวิชาอ่ืน ๆ
ท่ีเก่ียวของ

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

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

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหใชวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา
- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ ใหใชวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา
- กลุมสาขาวชิามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ใหใชวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา
- กลุมสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบใหใชวุฒิปริญญาไมต่ํากวาปริญญาโทหรือเทียบเทา

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

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุกรอบอัตราวางเพ่ือใชในการ
ดําเนินการเปดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงเลขท่ี 1-2-25-1205
สังกัดภาควิชาสังคมศาสตร คณะอักษรศาสตร ตามท่ีเสนอ

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

สรุปเรื่อง
ตามท่ีระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑและวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือน

ตามคุณวุฒิ  และการเพ่ิมวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติ พ.ศ. 2553 ประกาศ ณ วันท่ี 28 กันยายน 2553
ขอ 4 และขอ 5 กําหนดวาการปรับเงินเดือนตามคุณวุฒิหรือการเพ่ิมคุณวุฒิไวในทะเบียนประวัตินั้น
ขาราชการ และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ท่ีไดรับคุณวุฒิเพ่ิมข้ึนนั้นจะตองเปนคุณวุฒิท่ีตรง
กับลักษณะการสอนของภาควิชา หรือของคณะหรอืหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ

และสําหรับขาราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายบริหารและปฏิบัติงานท่ัวไป
ท่ีไดรับคุณวุฒิเพ่ิมข้ึนนั้นจะตองเปนคุณวุฒิท่ีตรงกับมาตรฐานกําหนดตําแหนงซึ่งบุคคลนั้นดํารงตําแหนงอยู
ในขณะนั้น สวนการกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ ใหคํานึงถึงความรูความสามารถ ความรับผิดชอบ
ความประพฤติและความเหมาะสม โดยเฉพาะอยางยิ่งตองพิจารณาถึงลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ผลประโยชน
ท่ีหนวยงานจะไดรับเปนสําคัญ

นอกจากนี้ ท่ีประชุม ก.บ.พ. มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 10/2551 เม่ือวันท่ี 3 มิถุนายน
2551 ไดวางแนวปฏิบัติวา การเสนอขอกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิของผูไดรับอนุญาตใหลาศึกษา หรือ
ผูท่ีไดรับวุฒิกอนบรรจุแตงตั้งจะตองเสนอเรื่องใหหนวยงานการเจาหนาท่ีของคณะหรือมหาวิทยาลัย ภายใน
60 วัน นับแตวันรายงานตัวเขาปฏิบัติราชการ (กรณีไดรับวุฒิเพ่ิมข้ึนกอนวันรายงานตัวเขาปฏิบัติราชการ)
หรือ ภายใน60 วัน นับแตวันท่ีสําเร็จการศึกษา (กรณีรายงานตัวเขาปฏิบัติราชการกอนวันท่ีมีหลักฐานวา
สําเร็จการศึกษา) หากเสนอเรื่องขอกําหนดภายหลังเวลาดังกลาวใหกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิได
ไมกอนวันท่ีหนวยงานการเจาหนาท่ีของคณะหรือมหาวิทยาลัยไดรับเรื่อง

เนื่องจาก มหาวิทยาลัยไดอนุญาตให นายศุภฤกษ โออินทร พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท
พนักงานประจํา ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี 1-2-06-235 สังกัดภาควิชาภูมิศาสตร คณะอักษรศาสตร
ลาศึกษานอกเวลาราชการในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร ณ มหาวิทยาลัยบูรพา
มีกําหนด 4 ป ตั้งแตวันท่ี 11 สิงหาคม 2556 ถึงวันท่ี 10 สิงหาคม 2560 และนายศุภฤกษ โออินทร ไดสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอก วุฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร จากมหาวิทยาลัยบูรพา
ตั้งแตวันท่ี 20 มีนาคม 2562 โดยยื่นเรื่องเสนอขอเพ่ิมวุฒิการศึกษาไวในทะเบียนประวัติใหหนวยงาน
การเจาหนาท่ีของคณะฯ รับเรื่องเม่ือวันท่ี 14 มิถุนายน 2562

คณะอักษรศาสตรขออนุมัติใหเพ่ิมวุฒิการศึกษาไวในทะเบียนประวัติ ราย นายศุภฤกษ
โออินทร พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี 1-2-06-235
อัตราเงินเดือน เดือนละ 37,740 บาท สังกัดภาควิชาภูมิศาสตร คณะอักษรศาสตร ไดสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก วุฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร จากมหาวิทยาลัยบูรพา เปนตําแหนง
อาจารย คุณวุฒิปริญญาเอก ตําแหนงเลขท่ี 1-2-06-235 อัตราเงินเดือน เดือนละ 37,740 บาท (เนื่องจาก
อัตราเงินเดือน เดือนละ 37,740 บาท เกินกวาอัตราแรกบรรจุคุณวุฒิปริญญาเอก) สังกัดภาควิชาภูมิศาสตร
คณะอักษรศาสตร โดยใหมีผลตั้งแตวันท่ี 14 มิถุนายน 2562 ซึ่งเปนวันท่ีงานการเจาหนาท่ีของคณะฯ รับเรื่อง
(เนื่องจากยื่นเรื่องเกินกวา 60 วัน นับแตวันท่ีสําเร็จการศึกษา)

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา
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มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหเพ่ิมวุฒิการศึกษาไวในทะเบียนประวัติพนักงาน
มหาวิทยาลัย ราย นายศุภฤกษ โออินทร พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหนงอาจารย
ตําแหนงเลขท่ี 1-2-06-235 อัตราเงินเดือน เดือนละ 37,740 บาท สังกัดภาควิชาภูมิศาสตร คณะอักษรศาสตร
ไดสําเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาเอก วุฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร จาก
มหาวิทยาลัยบูรพา เพ่ิมข้ึน โดยใหมีผลตั้งแตวันท่ี 14 มิถุนายน 2562 ซึ่งเปนวันท่ีงานการเจาหนาท่ีของคณะฯ
รับเรื่อง

ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.2 ขออนุมัติยายตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย
ประเภทพนักงานประจําและลูกจางมหาวิทยาลัย ประเภทลูกจางช่ัวคราว

สรุปเรื่อง
ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากรท่ี 74/2562 ลงวันท่ี 14 มกราคม 2562 สั่งจัดสรรอัตรากําลัง

ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา พนักงานมหาวิทยาลัย
ประเภทพนักงานชั่วคราว ลูกจางประจํา ลูกจางมหาวิทยาลัย ประเภทลูกจางประจํา ลูกจางมหาวิทยาลัย
ประเภทลูกจางชั่วคราว ตามการแบงหนวยงานภายในสํานักงานอธิการบดี ตั้งแตวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2562 และ
คําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากรท่ี 180/2562 ลงวันท่ี 28 มกราคม 2562 สั่งเปลี่ยนชื่อตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย นั้น

เนื่องจากกองคลัง สํานักงานอธิการบดี พิจารณาเห็นวาควรปรับปรุงการจัดสรรอัตรากําลัง
ตามโครงสราง เพ่ือพัฒนาการบริหารงานบุคคลของหนวยงานใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานตามจริง ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารจัดการเปนไปดวยความเรียบรอย กองคลัง
สํานักงานอธิการบดี ขออนุมัติยายตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงาน
ประจําและลูกจางมหาวิทยาลัย ประเภทลูกจางชั่วคราว จํานวน 2 ราย จากสังกัดงานบริหารงานท่ัวไป กองงาน
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร สํานักงานอธิการบดี ไปตั้งจายในสังกัดงานการเงิน กองคลัง สํานักงาน
อธิการบดี ดังนี้

1. นางสาวกานตพิชชา ลิ้มประเสริฐยิ่ง พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา
ตําแหนงเลขท่ี 2-3-17-252 ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 32,060 บาท จากสังกัด
งานบริหารงานท่ัวไป กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร สํานักงานอธิการบดี ไปตั้งจายในสังกัดงานการเงิน
กองคลัง สํานักงานอธิการบดี

2. นายทวีทรัพย อรุณงามแสง ลูกจางมหาวิทยาลัย ประเภทลูกจางชั่วคราว ตําแหนงเลขท่ี
933 ตําแหนงพนักงานธุรการ อัตราเงินเดือน 10,570 บาท จากสังกัดงานบริหารงานท่ัวไป กองงานวิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร สํานักงานอธิการบดี ไปตั้งจายในสังกัดงานการเงิน กองคลัง สํานักงานอธิการบดี

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหยายตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจําและลูกจางมหาวิทยาลัย ประเภทลูกจางชั่วคราว จํานวน 2 ราย
ตามท่ีเสนอ
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ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.3 ขออนุมัติยายตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย
ประเภทพนักงานประจํา และประเภทพนักงานช่ัวคราว

สรุปเรื่อง
ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากรท่ี 275/2562 ลงวันท่ี 20 กุมภาพันธ 2562 สั่งยายตัดโอน

ตําแหนงและอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา และพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท
พนักงานชั่วคราว จากศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษาท่ัวไปและพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษ สํานักงานอธิการบดี
ไปตั้งจายในสังกัดงานจัดการศึกษา กองบริหารงานวิชาการ สํานักงานอธิการบดี จํานวน 9 ราย นั้น

เนื่องจากในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษาท่ัวไปและพัฒนาการเรียนรู
ภาษาอังกฤษจะแยกออกมาจากกองบริหารงานวิชาการในการบริหารดําเนินงาน ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2562
เปนตนไป เพ่ือใหการบริหารจัดการกองบริหารงานวิชาการเปนไปดวยความเรียบรอย กองบริหารงานวิชาการ
จึงขออนุมัติยายตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา และพนักงาน
มหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานชั่วคราว จํานวน 9 ราย ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 เปนตนไป ดังนี้

1. นางสาวนิชาภัทร ทองอุมใหญ พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหนง
เลขท่ี 2-2-10-967 ตําแหนงนักวิชาการศึกษาชํานาญการ รักษาการแทนผูชวยผูอํานวยการกอง จากสังกัด
งานจัดการศึกษา กองบริหารงานวิชาการ สํานักงานอธิการบดี ไปตั้งจายในสังกัดศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษา
ท่ัวไปและพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษ สํานักงานอธิการบดี

2. นางสาวปาลิดา จันทรอยู พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหนงเลขท่ี
2-2-10-1333 ตําแหนงนักวิชาการศึกษาชํานาญการ จากสังกัดงานจัดการศึกษา กองบริหารงานวิชาการ
สํานักงานอธิการบดี ไปตั้งจายในสังกัดศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษาท่ัวไปและพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษ
สํานักงานอธิการบดี

3. นางสาวชีวาภัสร ทับทิมไทย พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหนงเลขท่ี
2-2-19-521 ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ จากสังกัดงานจัดการศึกษา กองบริหารงานวิชาการ
สํานักงานอธิการบดี ไปตั้งจายในสังกัดศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษาท่ัวไปและพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษ
สํานักงานอธิการบดี

4. นางสาววิลุดา นรินทรนอก พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหนงเลขท่ี
2-2-19-761 ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ จากสังกัดงานจัดการศึกษา กองบริหารงานวิชาการ
สํานักงานอธิการบดี ไปตั้งจายในสังกัดศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษาท่ัวไปและพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษ
สํานักงานอธิการบดี

5. นายสุพีร ปนโต พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหนงเลขท่ี 2-3-19-37
ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ จากสังกัดงานจัดการศึกษา กองบริหารงานวิชาการ สํานักงานอธิการบดี
ไปตั้งจายในสังกัดศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษาท่ัวไปและพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษ สํานักงานอธิการบดี

6. นางสาวแสงระวี ชุนถนอม พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหนงเลขท่ี
2-2-19-819 ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ จากสังกัดงานจัดการศึกษา กองบริหารงานวิชาการ
สํานักงานอธิการบดี ไปตั้งจายในสังกัดศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษาท่ัวไปและพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษ
สํานักงานอธิการบดี
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7. นางอรวรรณ ฤทธิ์คง พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหนงเลขท่ี
2-2-10-969 ตําแหนงนักวิชาการศึกษาชํานาญการ จากสังกัดงานจัดการศึกษา กองบริหารงานวิชาการ สํานักงาน
อธิการบดี ไปตั้งจายในสังกัดศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษาท่ัวไปและพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษ สํานักงาน
อธิการบดี

8. นายลรรควร พันธประสิทธิ์เวช พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหนง
เลขท่ี 2-2-19-802 ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ จากสังกัดงานจัดการศึกษา กองบริหารงานวิชาการ
สํานักงานอธิการบดี ไปตั้งจายในสังกัดศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษาท่ัวไปและพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษ
สํานักงานอธิการบดี

9. นางสาวสุภาภรณ จินดาวงษ พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานชั่วคราว ตําแหนงเลขท่ี
2-4-10-301 ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษา จากสังกัดงานจัดการศึกษา กองบริหารงานวิชาการ สํานักงาน
อธิการบดี ไปตั้งจายในสังกัดศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษาท่ัวไปและพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษ สํานักงาน
อธิการบดี

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหยายตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา และพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานชั่วคราว จํานวน 9 ราย
ตามท่ีเสนอ

ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.4 รายงานผลการคัดเลือกเพื่อยาย ตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือน
ขาราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยสังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร มาแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงประเภทผูบริหาร ระดับตําแหนงผูอํานวยการกองหรือ
เทียบเทา ตําแหนงเลขานุการคณะสถาปตยกรรมศาสตร

สรุปเรื่อง
ตามท่ีคณะสถาปตยกรรมศาสตรมีกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงเลขท่ี

2-2-22-1212 ตําแหนงเลขานุการคณะสถาปตยกรรมศาสตร อัตราเงินเดือน 19,500 บาท วางอยู และ
ท่ีประชุม ก.บ.ม. ครั้งท่ี 5/2562 เม่ือวันท่ี 12 มีนาคม 2562 ไดมีมติอนุมัติใหคณะสถาปตยกรรมศาสตร
ดําเนินการคัดเลือกและแตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเพ่ือประเมินและแตงตั้งขาราชการหรือพนักงาน
มหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร ใหดํารงตําแหนงประเภทผูบริหาร ระดับตําแหนงผูอํานวยการ
กองหรือเทียบเทา ตําแหนงเลขานุการคณะสถาปตยกรรมศาสตร และมหาวิทยาลัยไดมีคําสั่งท่ี 444/2562
ลงวันท่ี 19 มีนาคม 2562 สั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกเพ่ือประเมินและแตงตั้งขาราชการหรือ
พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร ใหดํารงตําแหนงเลขานุการคณะสถาปตยกรรมศาสตรแลวนั้น

คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกฯ ไดดําเนินการเรียบรอยแลว ผูท่ีไดรับการคัดเลือกคือ
นางสาวศวัสศนันท ชีพชูเชาวน แตเนื่องจากปจจุบัน นางสาวศวัสศนันท ชีพชูเชาวน เปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สังกัดงานวิเคราะหงบประมาณ กองแผนงาน
สํานักงานอธิการบดี
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คณะสถาปตยกรรมศาสตรจึงประสงค ดังนี้
1. ขออนุมัติแตงตั้งและยายตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือน นางสาวศวัสศนันท

ชีพชูเชาวน พนักงานมหาวิทยาลัย จากตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ ตําแหนงเลขท่ี 2-2-12-979
อัตราเงินเดือน 57,708 บาท สังกัดงานวิเคราะหงบประมาณ กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี มาดํารง
ตําแหนงเลขานุการคณะสถาปตยกรรมศาสตร สังกัดสํานักงานคณบดี คณะสถาปตยกรรมศาสตร โดยใหนับ
ระยะเวลาตอเนื่องกัน ท้ังนี้ กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี ไดใหความยินยอมแลว

2. ขออนุมัติตัดโอนตําแหนง เปลี่ยนชื่อตําแหนงและอัตราเงินเดือนกรอบอัตราวางพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตําแหนงเลขท่ี 2-2-22-1212 จากตําแหนงเลขานุการคณะสถาปตยกรรมศาสตร อัตราเงินเดือน
19,500 บาท สังกัดสํานักงานคณบดี คณะสถาปตยกรรมศาสตร เปนตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน 19,500 บาท ไปตั้งจายในสังกัดงานวิเคราะหงบประมาณ กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติดังนี้
1. อนุมัติใหแตงตั้ งและยายตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือน นางสาวศวัสศนันท

ชีพชูเชาวน พนักงานมหาวิทยาลัย จากตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ ตําแหนงเลขท่ี
2-2-12-979 อัตราเงินเดือน 57,708 บาท สังกัดงานวิเคราะหงบประมาณ กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี
มาดํารงตําแหนงงานบริหาร กลุมอํานวยการ ตําแหนงเลขานุการคณะสถาปตยกรรมศาสตร สังกัดสํานักงาน
คณบดี คณะสถาปตยกรรมศาสตร โดยใหนับระยะเวลาตอเนื่องกัน ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี 2 ตุลาคม 2562 เปนตนไป

2. อนุมัติใหตัดโอนตําแหนง เปลี่ยนชื่อตําแหนงและอัตราเงินเดือนกรอบอัตราวางพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตําแหนงเลขท่ี 2-2-22-1212 จากตําแหนงเลขานุการคณะสถาปตยกรรมศาสตร อัตราเงินเดือน
19,500 บาท สังกัดสํานักงานคณบดี คณะสถาปตยกรรมศาสตร เปนตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน 19,500 บาท ไปตั้งจายในสังกัดงานวิเคราะหงบประมาณ กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี
ตั้งแตวันท่ี 2 ตุลาคม 2562 เปนตนไป

ระเบียบวาระท่ี 4.2 แผนและการติดตามผลการดําเนินงานตามแผน
ระเบียบวาระท่ี 4.2.1 รายงานแผนกลยุทธปองกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

สรุปเรื่อง
ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 4/2561 เม่ือวันอังคารท่ี

20 กุมภาพันธ 2561 ไดใหความเห็นชอบในหลักการของ (ราง) แผนกลยุทธปองกันและปราบปรามการทุจริต
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 และมหาวิทยาลัยไดนําสงแผนกลยุทธดังกลาวให
คณะวิชา/หนวยงานเพ่ือเผยแพร และดําเนินการจัดทํารายงานการดําเนินงานตามแผนกลยุทธปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 นั้น
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ในการนี้ กองกฎหมายจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณารายงานแผนกลยุทธปองกันและปราบปราม
การทุจริต มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบรายงานแผนกลยุทธปองกันและปราบปราม
การทุจริต มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 และใหกองกฎหมายเผยแพรตอไป

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

ระดับบัณฑิตศึกษา และระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ (ฉบับท่ี ..)
พ.ศ. ....

สรุปเรื่อง
ดวยคณะวิทยาการจัดการประสงคขอกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

จํานวน 3 หลักสูตร คือ
1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการทองเท่ียว โรงแรม และอีเวนต

(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2562)
2. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการทองเท่ียว โรงแรม และอีเวนต

(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2562)
3. หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2562)
ซึ่งท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 6/2562 เม่ือวันท่ี 12 มิถุนายน 2562 ไดมีมติอนุมัติการ

เปดสอนท้ัง 3 หลักสูตรดังกลาว นั้น
ในการนี้ บัณฑิตวิทยาลัยจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร

วาดวยอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ (ฉบับท่ี ..)
พ.ศ. .... เพ่ือใหเปนไปตามขอ 4 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยคาธรรมเนียมในการจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 ซึ่งผานการพิจารณาจากกองกฎหมายแลว พรอมท้ังไดเสนอขอมูลหลักการและ
เหตุผลในการกําหนดคาธรรมเนียม ประมาณการรายรับ/รายจายเบื้องตน และเปรียบเทียบคาธรรมเนียมในการ
จัดการหลักสูตรท่ีใกลเคียงกับสถาบันอ่ืนตามแบบฟอรมเสนอเรื่องคาธรรมเนียมเพ่ือพิจารณาในคณะกรรมการ
ท่ีปรึกษาเก่ียวกับการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยอัตรา
คาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....
และใหนําเสนอคณะกรรมการท่ีปรึกษาเก่ียวกับการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาตอไป
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ท้ังนี้ ขอใหผูเก่ียวของจัดเตรียมขอมูลและเขาชี้แจงในการประชุมคณะกรรมการท่ีปรึกษา
เก่ียวกับการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัยในวันท่ี 10 กรกฎาคม 2562 ดวย

อนึ่ง คณะวิชาท่ีประสงคปรับอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาขอใหสงเรื่องไปยังมหาวิทยาลัยแต
เนิ่นๆ

ระเบียบวาระท่ี 4.3.2 (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา ในลักษณะโครงการพิเศษ และระดับบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรนานาชาติ โครงการพิเศษ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....

สรุปเรื่อง
ดวยคณะวิทยาการจัดการประสงคขอกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

จํานวน 3 หลักสูตร คือ
1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการทองเท่ียว โรงแรม และอีเวนต

(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2562) โครงการพิเศษ
2. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการทองเท่ียว โรงแรม และอีเวนต

(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2562) โครงการพิเศษ
3. หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2562) โครงการพิเศษ
ซึ่งท้ัง 3 หลักสูตรดังกลาว อยูระหวางการขออนุมัติการเปดสอนในลักษณะโครงการพิเศษจาก

สภามหาวิทยาลัย นั้น
ในการนี้ บัณฑิตวิทยาลัยจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร

วาดวยอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในลักษณะโครงการพิเศษ และระดับบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรนานาชาติ โครงการพิเศษ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... เพ่ือใหเปนไปตามขอ 4 ของขอบังคับมหาวิทยาลัย
ศิลปากรวาดวยคาธรรมเนียมในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 ซึ่งผานการพิจารณาจากกอง
กฎหมายแลว พรอมท้ังไดเสนอขอมูลหลักการและเหตุผลในการกําหนดคาธรรมเนียม ประมาณการรายรับ/
รายจายเบื้องตน และเปรียบเทียบคาธรรมเนียมในการจัดการหลักสูตรท่ีใกลเคียงกับสถาบันอ่ืนตามแบบฟอรม
เสนอเรื่องคาธรรมเนียมเพ่ือพิจารณาในคณะกรรมการท่ีปรึกษาเก่ียวกับการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมตใิหความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยอัตรา
คาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในลักษณะโครงการพิเศษ และระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร
นานาชาติ โครงการพิเศษ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... และใหนําเสนอคณะกรรมการท่ีปรึกษาเก่ียวกับการเงินและ
ทรัพยสินของมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป
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ระเบียบวาระท่ี 4.3.3 (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยคาชดเชย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....

สรุปเรื่อง
ตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 ไดแกไขเพ่ิมเติมเก่ียวกับอัตรา

คาชดเชย โดยใหลูกจางซึ่งทํางานติดตอกันครบสิบป แตไมครบยี่สิบป ใหจายไมนอยกวาคาจางอัตราสุดทาย
สามรอยวัน หรือไมนอยกวาคาจางของการทํางานสามรอยวันสุดทายสําหรับลูกจางซึ่งไดรับคาจางตามผลงาน
โดยคํานวณเปนหนวย และลูกจางซึ่งทํางานติดตอกันครบยี่สิบปข้ึนไป ใหจายไมนอยกวาคาจางอัตราสุดทาย
สี่รอยวัน หรือไมนอยกวาคาจางของการทํางานสี่รอยวันสุดทายสําหรับลูกจางซึ่งไดรับคาจางตามผลงานโดย
คํานวณเปนหนวย นั้น

ดังนั้น เพ่ือใหบุคลากรประจําท่ีปฏิบัติงานครบสิบป แตไมครบยี่สิบป และบุคลากรประจําท่ี
ปฏิบัติงานครบยี่สิบปข้ึนไป ไดรับคาชดเชยในอัตราท่ีเทียบไดกับกฎหมายคุมครองแรงงานท่ีใชบังคับอยูใน
ขณะนี้ สภาคณาจารยและพนักงานจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวย
คาชดเชย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... โดยผานความเห็นชอบจากท่ีประชุมสภาคณาจารยและพนักงาน สมัยสามัญ
ครั้งท่ี 1/2562 เม่ือวันท่ี 18 มกราคม 2562 ซึ่งผานการพิจารณาจากกองกฎหมายแลว

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวย
คาชดเชย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... และใหนําเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองขอกฎหมายเพ่ือการปรับเปลี่ยนสถานะ
ของมหาวิทยาลัยเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.3.4 (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการบริหารงานโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศิลปากร (มัธยมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร พ.ศ. ....

สรุปเรื่อง
ดวยคณะศึกษาศาสตรประสงคกําหนดระเบียบเก่ียวกับการบริหารงานโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยศิลปากร (มัธยมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร ซึ่งเปนหนวยงานภายในท่ีไดรับการจัดตั้งตาม
ยุทธศาสตรของคณะศึกษาศาสตร

เพ่ือใหการดําเนินงานของโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (มัธยมศึกษา) คณะ
ศึกษาศาสตร เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ คณะศึกษาศาสตรจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา (ราง)
ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการบริหารงานโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (มัธยมศึกษา) คณะ
ศึกษาศาสตร พ.ศ. .... เพ่ือใหเปนไปตามมาตรา 22 แหงพระราชบัญญัตมิหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 และ
ขอ 16 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยสวนงาน และหนวยงานภายใน การบริหารงานและการ
กําหนดตําแหนง พ.ศ. 2559 ซึ่งผานการพิจารณาจากกองกฎหมายแลว

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา
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มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการ
บริหารงานโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (มัธยมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร พ.ศ. .... และใหนําเสนอ
คณะกรรมการกลั่นกรองขอกฎหมายเพ่ือการปรับเปลี่ยนสถานะของมหาวิทยาลัยเปนมหาวิทยาลัยในกํากับ
ของรัฐ และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป

นอกจากนี้ ท่ีประชุมมอบหมายใหนํา (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการ
บริหารงานโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (มัธยมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร พ.ศ. .... ไปเปนแนวทางใน
การจัดทํา (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการบริหารงานโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร
(ปฐมวัยและประถมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร พ.ศ. .... ดวย และใหนําเสนอตอไปยังคณะกรรมการกลั่นกรอง
ขอกฎหมายเพ่ือการปรับเปลี่ยนสถานะของมหาวิทยาลัยเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ และสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณา

ท้ังนี้ ขอใหผูเก่ียวของจัดเตรียมขอมูลและเขาชี้แจงในการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง
ขอกฎหมายเพ่ือการปรับเปลี่ยนสถานะของมหาวิทยาลัยเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ในวันท่ี 11, 24 และ
31 กรกฎาคม 2562 ดวย

ระเบียบวาระท่ี 4.3.5 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดอัตราคาตอบแทน
คณะกรรมการวิทยานิพนธ และคณะกรรมการการคนควาอิสระ

สรุปเรื่อง
ดวยบัณฑิตวิทยาลัยประสงคกําหนดอัตราคาตอบแทนคณะกรรมการวิทยานิพนธ และ

คณะกรรมการการคนควาอิสระ โดยอาศัยอํานาจตามความในขอ 8 ของระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวย
การจายเงินประเภทคาตอบแทนการสอน พ.ศ. ....

ในการนี้ บัณฑิตวิทยาลัยจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร
เรื่อง กําหนดอัตราคาตอบแทนคณะกรรมการวิทยานิพนธ และคณะกรรมการการคนควาอิสระ โดยใหใชบังคับ
ตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2562 เปนตนไป ซึ่งผานการพิจารณาจากกองกฎหมายแลว

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง
กําหนดอัตราคาตอบแทนคณะกรรมการวิทยานิพนธ และคณะกรรมการการคนควาอิสระ และใหนําเสนอ
อธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.3.6 (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยอัตราคาตอบแทนและคาใชจาย
ตางๆ ในการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ท่ีศูนยบริหารจัดการ
วิชาศึกษาท่ัวไปและพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษเปนผูดําเนินการ พ.ศ. ....

สรุปเรื่อง
ดวยศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษาท่ัวไปและพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษประสงคกําหนด

อัตราคาตอบแทนและคาใชจายตางๆ ในการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ท่ีศูนยบริหารจัดการ
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วิชาศึกษาท่ัวไปและพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษเปนผูดําเนินการใหชัดเจน และสอดคลองกับโครงสรางการ
จัดการเรียนการสอนของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยศิลปากร

ในการนี้ ศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษาท่ัวไปและพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษจึงเสนอ
ท่ีประชุมพิจารณา (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยอัตราคาตอบแทนและคาใชจายตางๆ ในการ
จัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ท่ีศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษาท่ัวไปและพัฒนาการเรียนรู
ภาษาอังกฤษเปนผูดําเนินการ พ.ศ. .... โดยอาศัยอํานาจตามความในขอ 34 ของขอบังคับมหาวิทยาลัย
ศิลปากรวาดวยการบริหารการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 ซึ่งผานการพิจารณาจากกอง
กฎหมายแลว

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวย
อัตราคาตอบแทนและคาใชจายตางๆ ในการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ท่ีศูนยบริหารจัดการ
วิชาศึกษาท่ัวไปและพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษเปนผูดําเนินการ พ.ศ. .... และใหนําเสนออธิการบดีลงนาม
ประกาศใชตอไป

เนื่องจาก (ราง) ระเบียบดังกลาวไดยกเวนการจายคาตอบแทนอาจารยผูสอนสําหรับการเรียน
การสอนรายวิชาศึกษาท่ัวไป ท่ีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาการจัดการ หรือคณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปนผูบริหารจัดการรวมกับศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษาท่ัวไปและ
พัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษ จึงขอใหท้ัง 3 คณะวิชาดังกลาว หารือรวมกันเก่ียวกับคาใชจายในสวนของ
คาตอบแทนอาจารยผูสอนใหชัดเจน เพ่ือปองกันปญหาตางๆ เชน การจัดหาอาจารยผูสอน คุณภาพในการ
จัดการเรียนการสอน

ระเบียบวาระท่ี 4.3.7 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง อัตราคาตอบแทนการจัดการ
เรียนการสอนรายวิชาเสริมทักษะภาษาอังกฤษ และหลักสูตรเรงรัด

สรุปเรื่อง
ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง เกณฑมาตรฐานและการทดสอบความรูความสามารถ

ทางภาษาอังกฤษ เพ่ือสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ฉบับลงวันท่ี 29 มกราคม พ.ศ. 2562
และประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ระบบและกลไกเพ่ือสงเสริมการเรียนรูและทักษาภาษาอังกฤษของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับลงวันท่ี 29 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ซึ่งมหาวิทยาลัยตองการพัฒนา
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาใหเปนบัณฑิตท่ีมีความพรอมท้ังวิชาการ วิชาชีพ และทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
ในระดับท่ีใชงานไดตามกรอบมาตรฐาน CEFR (The Common European Framework of Reference for
Languages) นั้น

เพ่ือใหการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเสริมทักษะภาษาอังกฤษ และหลักสูตรเรงรัดดําเนิน
ไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ ศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษาท่ัวไปและพัฒนาการเรียนรู
ภาษาอังกฤษจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง อัตราคาตอบแทนการ
จัดการเรียนการสอนรายวิชาเสริมทักษะภาษาอังกฤษ และหลักสูตรเรงรัด โดยอาศัยอํานาจตามความในขอ 8
ของระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการจายเงินประเภทคาตอบแทนการสอน พ.ศ. .... ซึ่งผานการ
พิจารณาจากกองกฎหมายแลว
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง
อัตราคาตอบแทนการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเสริมทักษะภาษาอังกฤษ และหลักสูตรเรงรัด และให
นําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.3.8 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การจัดกิจกรรมตอนรับนองใหม
และประชุมเชียร ประจําปการศึกษา 2562

สรุปเรื่อง
ตามประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง การจัดกิจกรรม

ตอนรับนองใหมและประชุมเชียรในสถาบันอุดมศึกษา ฉบับลงวันท่ี 18 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ไดกําหนดนโยบาย
และมาตรการในการจัด กิจกรรมตอนรับนองใหมและประชุมเชียร ในสถาบันอุดมศึกษา เ พ่ือให
สถาบันอุดมศึกษาใชเปนแนวทางในการกํากับดูแลการจัดกิจกรรมใหมีลักษณะกิจกรรมท่ีสรางสรรคและ
กอใหเกิดภาพลักษณเชิงบวกแกสาธารณชน นั้น

เพ่ือใหการจัดกิจกรรมตอนรับนองใหมและประชุมเชียรเปนไปดวยความเรียบรอยและบรรลุ
วัตถุประสงคท่ีกําหนดไว กองกิจการนักศึกษาจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร
เรื่อง การจัดกิจกรรมตอนรับนองใหมและประชุมเชียร ประจําปการศึกษา 2562

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง
การจัดกิจกรรมตอนรับนองใหมและประชุมเชียร ประจําปการศึกษา 2562 และใหนําเสนออธิการบดีลงนาม
ประกาศใชตอไป

ท้ังนี้ หากคณะวิชามีขาวสารท่ีจําเปนตองการเผยแพรสูสาธารณชน ขอใหแจงเรื่องไปยัง
รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษาของคณะเพ่ือใหรวบรวมขอมูลแลวเสนอไปยังรองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา
ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา หรือผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา วังทาพระ เพ่ือหารือกับผูชวย
อธิการบดีฝายสื่อสารองคกร กอนดําเนินการตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.3.9 (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา
ของนักศึกษาโครงการพิเศษ พ.ศ. ....

สรุปเรื่อง
ตามมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากรในการประชุมครั้งท่ี 11/2561 เม่ือวันท่ี 12

ธันวาคม 2561 ไดใหความเห็นชอบดังนี้
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1. การปรับรูปแบบการจัดเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษจาก
แบบหนวยกิตเปนแบบเหมาจาย

2. การปรับอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาใหมระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ ของคณะ
ดุริยางคศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะวิทยาศาสตร

ขอ 1 และขอ 2 ใหเริ่มใชกับนักศึกษาท่ีเขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2562 เปนตนไป
3. การปรับอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาใหมระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ ของคณะ

เภสัชศาสตร ในอัตราเพ่ิมข้ึน 15% จากอัตราเดิม โดยเริ่มใชกับนักศึกษาท่ีเขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2562
และในอีก 2 ปขางหนา ใหปรับเพ่ิมข้ึนอีก 15% จากอัตราในปการศึกษา 2562 นั้น

ในการนี้ กองกฎหมายจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวย
อัตราคาธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาโครงการพิเศษ พ.ศ. .... โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 22 (2)
แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 ประกอบกับขอ 4 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร
วาดวยคาธรรมเนียมในการจัดการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2561 โดยใหใชบังคับกับนักศึกษาท่ีเขา
ศึกษาตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2562 เปนตนไป ยกเวนหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (6 ป) ใหใช
บังคับกับนักศึกษาท่ีเขาศึกษาตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2563 เปนตนไป

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมตใิหความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยอัตรา
คาธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาโครงการพิเศษ พ.ศ. .... โดยใหกองกฎหมายปรับแกไข (ราง) ประกาศ
ดังกลาวในหนา 3 ดังนี้

- บรรทัดแรก
จาก “(2) นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ท่ีประสงคจะขอฝกงานเทคโนโลยี

การศึกษากับหนวยงานในตางประเทศ....”
เปน “(2) นักศึกษาท่ีประสงคจะขอฝกงานหรือฝกประสบการณกับหนวยงานใน

ตางประเทศ....”
- ขอ 6.7 (1) บรรทัดสุดทาย

จาก “....ใหชําระคาลงทะเบียนเรียนเหมาจายภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาละ
32,500 บาท”

เปน “....ใหชําระคาลงทะเบียนเรียนเหมาจายภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาละ
28,500 บาท”

กอนนําเสนอคณะกรรมการท่ีปรึกษาเก่ียวกับการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย และสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.4 โครงสรางสวนงานและหนวยงานภายใน
ไมมี
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ระเบียบวาระท่ี 4.5 การบริหารการเงินและทรัพยสิน
ระเบียบวาระท่ี 4.5.1 การกําหนดอัตราคาลงทะเบียนและคาธรรมเนียมพิเศษของนักศึกษาโครงการ

พิเศษ คณะศึกษาศาสตร

สรุปเรื่อง
ดวยคณะศึกษาศาสตรประสงคกําหนดอัตราคาลงทะเบียนและคาธรรมเนียมพิเศษของ

นักศึกษาโครงการพิเศษ คณะศึกษาศาสตร จํานวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา โดยใหใชกับนักศึกษาท่ีเขาศึกษาตั้งแต
ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2562 เปนตนไป

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการกําหนดอัตราคาลงทะเบียนและ
คาธรรมเนียมพิเศษของนักศึกษาโครงการพิเศษ คณะศึกษาศาสตร ตามท่ีคณะศึกษาศาสตรเสนอ และให
นําเสนอคณะกรรมการท่ีปรึกษาเก่ียวกับการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.6 เรื่องอ่ืนๆ ตามท่ีอธิการบดีปรึกษา
ระเบียบวาระท่ี 4.6.1 การเสนอช่ือผูทําคุณประโยชน ผู มีอุปการคุณ และผู ทําช่ือเสียงใหแก

มหาวิทยาลัยศิลปากร

สรุปเรื่อง
ตามท่ีมหาวิทยาลัยศิลปากรไดกําหนดจัดพิธีมอบของท่ีระลึกใหแกผู ทําคุณประโยชน

ผูมีอุปการคุณ และผูทําชื่อเสียงใหกับมหาวิทยาลัยศิลปากร ในวันคลายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร
ซึ่งในปนี้ตรงกับวันเสารท่ี 12 ตุลาคม 2562 นั้น

ในการนี้ เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการสรรหาบุคคลผูทํา
คุณประโยชน ผูมีอุปการคุณ และผูทําชื่อเสียงใหแกมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการ
กลั่นกรองเพ่ือเสนอชื่อบุคคลผูทําคุณประโยชน ผูมีอุปการคุณ และผูทําชื่อเสียงใหแกมหาวิทยาลัยศิลปากร
เม่ือวันท่ี 5 กรกฎาคม 2562 ไดใหความเห็นชอบรายชื่อบุคคลและหนวยงานท่ีคณะวิชา/หนวยงานเสนอ ซึ่งมี
คุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑในขอ 6 ของระเบียบดังกลาว เพ่ือรับของท่ีระลึกในวันคลายวันสถาปนา
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําป พ.ศ. 2562 จํานวนท้ังสิ้น 57 ราย ดังนี้

1. ผูทําคุณประโยชน ผูมีอุปการคุณ จํานวน 50 ราย ดังนี้
(1) บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
(2) บริษัท อิมเมจ ควอลิตี้ แล็บ จํากัด
(3) คุณพรชัย ใจมา
(4) ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด มหาชน
(5) บริษัท กนกสิน เอกซปอรต อิมปอรต จํากัด
(6) บริษัท Great Stars Digital
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(7) คุณภัทรวรรณ โสภาอัศภรณ
(8) คุณสุจินดา ชุณหชาคร
(9) บริษัท สยามพิวรรธน จํากัด

(10) บริษัท ไอคอนสยาม จํากัด
(11) คุณสุวรรณ คงขุนเทียน
(12) คุณสมชาย จงแสง
(13) คุณทวีพันธุ อิงคานุสรณ
(14) นายชาคร ชาคริยานุโยค สมาคมผูปกครองและครูโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
(15) บริษัท โซลเบสท จํากัด
(16) TIFFANY’S SHOW PATTAYA CO.,LTD.
(17) สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ
(18) มูลนิธิเอสซีจี
(19) โรงแรม อนันตรา สยาม กรุงเทพมหานคร
(20) บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน)
(21) บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จํากัด
(22) บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
(23) บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน)
(24) บริษัท สยามดนตรียามาฮา จํากัด
(25) บริษัท ธีระ มิวสิค จํากัด
(26) บริษัท จัมปากา มารเก็ตติ้ง จํากัด
(27) บริษัท สุวรรณ ราชพฤกษ ปารค จํากัด
(28) The Japan Foundation Bangkok
(29) ชางชุย
(30) นายทวี ศรีบุศยดี
(31) บมจ.ธนาคารกรุงไทย
(32) บริษัท สยามไดกินเซลล จํากัด
(33) บมจ.ธนาคารกสิกรไทย
(34) บมจ.ธนาคารกรุงเทพ
(35) บริษัท ภาพพิมพ จํากัด
(36) คุณดิสพล จันศิริ
(37) กองทุนศาสตราจารยหมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล
(38) มูลนิธินายหางโรงปูนผูหนึ่ง
(39) กองทุนการศึกษา "FOFYE"
(40) มูลนิธิปอเต็กตึ๊ง
(41) ทุนการศึกษาปริญญาตรีตอเนื่องเพ่ือนชุมชน
(42) ทุนการศึกษาบริษัท ไรมอนดแลนด จํากัด (มหาชน)
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(43) กองทุนองคพระปฐมเจดีย
(44) กองทุนเพชรรัตน
(45) ทุนการศึกษามูลนิธิหอการคาอเมริกาในประเทศไทย
(46) ทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ
(47) บริษัท กรุงไทยการไฟฟา จํากัด
(48) ทุนการศึกษาบริษัท ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส (ประเทศไทย) จํากัด
(49) ทุนการศึกษาไทยปารคเกอรไรซิ่ง จํากัด
(50) ผศ.ดร.ศุภกิจ สุทธิเรืองวงศ

2. ผูทําชื่อเสียงใหแกมหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 7 ราย ดังนี้
(1) ศาสตราจารย ดร.บุรินทร ต.ศรีวงษ
(2) อาจารยจรูญศักดิ์ ศรภักดี
(3) นายสุวิทย ประวิงวงศ
(4) นายธรเดชา คําแพงนนท
(5) นายปรีดา บุญประสาน
(6) นายเสนห ลิ้มมวงนิล
(7) ผูชวยศาสตราจารย ดร.บัณฑิต อินณวงศ

ท้ังนี้ คณะศึกษาศาสตรไดเสนอชื่อบุคคลผูทําคุณประโยชน ผูมีอุปการคุณใหแกมหาวิทยาลัย
ศิลปากร (เพ่ิมเติม) จํานวน 1 ราย คือ พระเทพศาสนาภิบาล (แยม กิตฺตินฺธโร)

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบรายชื่อบุคคลผูทําคุณประโยชน ผูมีอุปการคุณ
และผูทําชื่อเสียงใหแกมหาวิทยาลัยศิลปากรตามท่ีคณะวิชา/หนวยงานเสนอ จํานวนท้ังสิ้น 58 ราย เพ่ือรับของ
ท่ีระลึกในวันคลายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากรในวันเสารท่ี 12 ตุลาคม 2562

ระเบียบวาระท่ี 4.6.2 (ราง) บันทึกความเขาใจระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ Sichuan
Automotive Vocational and Technical College สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

สรุปเรื่อง
ดวยมหาวิทยาลัยประสงคจัดทําบันทึกความเขาใจกับ Sichuan Automotive Vocational

and Technical College สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมความกาวหนาทางดาน
การศึกษาและการวิจัยรวมท้ังสนับสนุนการแลกเปลี่ยนอาจารย นักศึกษา โครงการ วิจัยรวมและกิจกรรมอ่ืนๆ
ท่ีท้ังสองสถาบันเห็นชอบรวมกัน โดยไดเสนอเอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณา ดังนี้

1. แบบเสนอการทําขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับสถาบันตางประเทศ
2. (ราง) MOU ฉบับภาษาอังกฤษ และฉบับแปลเปนภาษาไทย โดยมีผูรับรองการแปล
3. ประวัติของ Sichuan Automotive Vocational and Technical College สาธารณรัฐ

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

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) บันทึกความเขาใจระหวางมหาวิทยาลัย
ศิลปากรกับ Sichuan Automotive Vocational and Technical College สาธารณรัฐประชาชนจีน และให
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ
ระเบียบวาระท่ี 5.1 การทบทวนโครงการปรับปรุงรายการสิ่งกอสรางประจําปงบประมาณ

พ.ศ. 2563 และการเสนอรายการปรับปรุงสิ่งกอสรางประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2564

สรุปเรื่อง
รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนาไดแจงใหท่ีประชุมทราบวา ตามท่ีมหาวิทยาลัยไดจัด

ประชุมชี้แจงการจัดทําโครงการภารกิจนโยบายตอคณะกรรมการท่ีปรึกษาเก่ียวกับการเงินและทรัพยสินของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร เม่ือวันท่ี 8 กรกฎาคม 2562 โดยคณะวิชาไดนําเสนอรายการปรับปรุงสิ่งกอสรางอาคาร
ท่ีอยูในความรับผิดชอบเปนงบประมาณท่ีสูง เนื่องจากมีการใชงานเปนเวลานาน ซึ่งประธานคณะกรรมการฯ
ไดใหขอเสนอแนะถึงการดําเนินการในเรื่องดังกลาวควรมีการจัดทําแผนการปรับปรุงสิ่งกอสรางในภาพรวมของ
มหาวิทยาลัย เพ่ือใหไดรับจัดสรรจากงบประมาณเงินแผนดิน และสามารถดําเนินการไดอยางตอเนื่อง

เพ่ือใหเปนไปตามแนวทางท่ีคณะกรรมการเสนอ จึงขอใหคณะวิชาพิจารณาทบทวนรายการ
สิ่งกอสรางท่ีเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งอยูระหวางการ
พิจารณาของสํานักงบประมาณ รวมท้ังการเสนอรายการปรับปรุงสิ่งกอสรางท่ีประสงคขอรับจัดสรร
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยใหสงไปยังกองแผนงานเพ่ือจัดทําเปนภาพรวมของ
แตละวิทยาเขตในการนําเสนอของบประมาณตอไป

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบ
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ระเบียบวาระท่ี 5.2 แผนงานสงเสริมและสื่อสารภาพลักษณองคกรของมหาวิทยาลัย

สรุปเรื่อง
ผูชวยอธิการบดีฝายสื่อสารองคกรไดนําเสนอหลักการและแนวคิดแผนงานสงเสริมและสื่อสาร

ภาพลักษณองคกรของมหาวิทยาลัย เพ่ือใหมีความยั่งยืนและเปนท่ีรับรูอยางกวางขวางมากข้ึนในระดับนานาชาติ
ดังนี้

1. ภารกิจสนับสนุนรองอธิการบดีและผูชวยอธิการบดี
1.1 ความมีชื่อเสียงดานวิชาการ
- Artist Management การนํานักวิชาการ เสนอภาพใหโดดเดน มีคุณคาเขาถึงได

ภาพลักษณใหมวงการวิชาการ
- ประชาสัมพันธหลักสูตรท่ีจะเปน Flagship ในแตละคณะ
- สื่อสารสมัยใหมสราง Awareness ถึงกลุมเปาหมายวา EdPEx และ AUN-QA

ดีอยางไรเพ่ืองายตอการตัดสินใจ
1.2 งานวิจัยและงานสรางสรรค
- สงเสริมและสื่อสาร งานวิจัยท่ีไมข้ึนหิ้ง สอดคลองกับ Trend และความตองการ

ของตลาด
- จัดกิจกรรมท้ังรูปแบบ Above the Line และ Below the Line “HOW TO

Research impact” เพ่ือสรางคานิยมแกนักศึกษา อาจารย และทําการสื่อสารสรางชื่อสูบุคคลภายนอก
1.3 การบริหารจัดการองคกร
- สราง Content ที่นาสนใจเชิงสื่อบันเทิงสงเสริมใหบุคลากรท้ังหมดเขามาใช

ในระบบ IT มากข้ึน เชน SU App
- สนับสนุนและประชาสัมพันธสื่อสารภายใน ถึงการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงของ

Smart and Green Campus
1.4 นักศึกษาและศิษยเกา
- โครงการ SU The Idol นําเสนอในรูปแบบของสื่อสังคมสมัยใหม เพ่ือใหเปน

ตนแบบนักศึกษาใน 21st Century
- สราง Content สมัยใหมสื่อสารภายในถึง Benefit จากโครงการ Student Care
- ประสานงานหนวยงานศิษยเกาท้ังหลาย เพ่ือทํา Content รูปแบบใหม
- ใหเห็นถึงความแข็งแรงของศิษยเกา ท้ังยังเปนการสรางเครือขายอีกดวย

1.5 ภาพลักษณศิลปากร
- สราง Content และ Story Telling ผลงานจากศิลปนจาก Art Museum เพ่ือ

ขยายตลาดตางๆ
- ทําขาว สรุปงานจากการประชุม สัมมนาวิชาการ และนิทรรศการ

1.6 สงเสริม สื่อสาร ภาพลักษณ
- Content Creator
- Social Media
- SU Chanel
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2. การสื่อสารภาพลักษณองคกร จากภายในสูภายนอก
ระยะท่ี 1 : ขอมูลขาวสารในลิฟต สํานักงานอธิการบดี
ระยะท่ี 2 : ขอมูลขาวสารใน Lobby สํานักงานอธิการบดี
ระยะท่ี 3 : ขอมูลขาวสารในโรงอาหารทุกวิทยาเขต

3. การสงเสริมและสื่อสารภาพลักษณองคกรเชิงรุก
- โครงการสงเสริมภาพลักษณมหาวิทยาลัยสราง Endorser การถายภาพผูบริหารและ

คณบดี พรอมเก็บ Scoop เพ่ือสราง Content
- โครงการสราง Media Chanel ตางๆ เพ่ือสื่อสารถึงกลุมเปาหมาย
- โครงการบริหารจัดการและสราง Influencer ในดานตางๆ จากภายในมหาวิทยาลัยสู

ภายนอก
- โครงการสรางและจัดทําและบริหารเนื้อหา และการสื่อสารผานชองทางสื่อสาร

สมัยใหม Content and Media Creator
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบ

เลิกประชุมเวลา 11.40 น.

(นางสาวกันยพินันท  สิริปญญาธร)
ผูจดรายงานการประชุม

(นางสาวสิริวัลลิ์  พฤกษาอุดมชัย)
ผูจดรายงานการประชุม

(นางสาวเอมอร  ชีราวุฒธิพันธ)
ผูจดรายงานการประชุม

รายงานการประชุมฉบับนี้
ไดรับรองโดยไมมีการแกไข


