
รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ครั้งท่ี 1/2562 

วันอังคารท่ี 8 มกราคม 2562 
ณ  ห้องประชุมสํานักงานอธิการบดี  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 

…………….……………….. 

ผู้มาประชุม 

1. อ.ปัญจพล  เหล่าพูนพัฒน์ ผู้รักษาการแทนอธิการบดี ประธานกรรมการ 
2. รศ.ดร.ดวงเดือน  ไกรลาศ ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา กรรมการ 
3. ผศ.ดร.ปาเจรา    พัฒนถาบุตร ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร ์ กรรมการ 
4. ศ.ดร.พรศักด์ิ  ศรีอมรศักด์ิ ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย กรรมการ 
5. รศ.ดร.จุไรรัตน์ นันทานิช คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ 
6. ศ.ญาณวิทย์   กุญแจทอง  คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ กรรมการ 
7. อ.ดร.นนท์  คุณค้ําชู คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กรรมการ 
8. ผศ.ชวลิต ขาวเขียว คณบดีคณะโบราณคดี กรรมการ 
9. อ.ดร.ธนาทร  เจียรกุล คณบดีคณะมณัฑนศิลป์ กรรมการ 

10. ผศ.ดร.วรางคณา นิพัทธ์สุขกิจ คณบดีคณะอักษรศาสตร ์ กรรมการ 
11. ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธ์ุ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กรรมการ 
12. ผศ.ดร.นรงค์  ฉิมพาล ี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 
13. รศ.ดร.ธนะเศรษฐ ์ ง้าวหิรัญพัฒน์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กรรมการ 
14. ผศ.ดร.อรุณศร ี ลีจีรจําเนียร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 
15. ผศ.วุฒิชัย  เลิศสถากิจ คณบดีคณะดุริยางคศาสตร์ กรรมการ 
16. ผศ.สมศักด์ิ ชาตินํ้าเพ็ชร คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ 
17. รศ.ดร.นันทนิตย์ วานิชาชีวะ ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย กรรมการ 

  ผู้รักษาการแทนผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
18. ผศ.ดร.ศักดิพันธ์ ตันวิมลรัตน์ ผู้อํานวยการสํานักหอสมุดกลาง กรรมการ 
19. ผศ.ฉัตรชัย  เผ่าทองจีน ผู้อํานวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ กรรมการ 
20. อ.ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท ์ ผู้อํานวยการหอศิลป์ กรรมการ 
21. อ.ดร.คุณัตว์   พิธพรชัยกุล ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน กรรมการ 
22. ผศ.ดร.เชาวรีย์ อรรถลังรอง ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ 

   ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา   
23. นางสาวอัปสร กิจเจริญค้า ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้มาประชุมผา่นระบบ VDO-Conference 

1. รศ.ดร.ประสพชัย  พสุนนท ์ ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กร กรรมการ 
2. รศ.ดร.พิทักษ์ ศิริวงศ์ ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กรรมการ 
3. อ.ดร.ภวพล คงชุม คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการ 
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4. ผศ.ดร.ศศิภา  พจน์วาที รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ กรรมการ 
  รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

5. ผศ.จอมภัค  คลังระหัด รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติฝ่ายบริหาร กรรมการ 
  รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 

ผู้เขา้ร่วมประชุม 

1. อ.นภดล  วิรุฬห์ชาตะพันธ์ ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี วังท่าพระ 
2. ผศ.ศุภกาญจน์ ผาทอง ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการจัดการศึกษาทั่วไป 
3. อ.ดร.สุภาพ  เกิดแสง ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 
4. ผศ.ดร.อนิรุทธ์  สติมั่น ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
5. รศ.ดร.อวยพร อภิรักษ์อร่ามวง ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ 
6. ผศ.ดร.ดิเรกฤทธ์ิ  บัวเวช  
7. นายกฤษดา   ไพรวรรณ์  
8. นางสุกัญญา   ต่อทรัพย์สิน ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่  
9. นายสหรัฐ   มณีจันทร ์ ผู้อํานวยการกองนิติการ 

10. นางสาวนลินรัตน์  ปัจฉิมพัทธพงษ์ หัวหน้างานการประชุม กองกลาง 
11. นางสาวธณิดา  มหาสวัสด์ิ ผู้รักษาการแทนหัวหน้างานบริหารงานบุคคล  

  กองการเจ้าหน้าที่  
12. นางมุจลินท์  สังข์จุ้ย หัวหน้างานนิติการ 3 กองนิติการ 

ผู้ไม่มาประชุม 

1. ผศ.สยุมพร  กาษรสุวรรณ ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม ติดราชการ 
2. ผศ.ดร.พีรพัฒน์ ยางกลาง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ติดราชการ 
3. ผศ.ดร.สมพิศ   ขัตติยพิกุล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ติดราชการ 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 

เมื่อกรรมการครบเป็นองค์ประชุมแล้ว ประธานกล่าวเปิดประชุมและขอให้ที่ประชุมพิจารณา
เรื่องต่างๆ ดังน้ี 
 
ระเบยีบวาระที่  1    เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี 1.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร           

ครั้งที่ 25/2561 เม่ือวันอังคารท่ี 25 ธันวาคม 2561  
 

สรุปเรื่อง 
 ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ครั้งที่  25/2561 เมื่อวันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2561 
 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
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ระเบยีบวาระที่  2     เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
ระเบยีบวาระที่ 2.1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ 
ระเบยีบวาระที่  2.1.1 การมอบหมายอํานาจหนา้ที่ให้ผูร้ักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กร 
 
สรุปเรื่อง 

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 2167/2561 ฉบับลง
วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ได้ให้ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี เพชรบุรีพ้นจากตําแหน่งและแต่งต้ังผู้รักษา
การแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กร น้ัน  

ในการน้ี มหาวิทยาลัยได้มอบหมายอํานาจหน้าที่ให้ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา
องค์กรปฏิบัติการแทนอธิการบดี โดยให้เป็นผู้บังคับบัญชา ควบคุม ดูแล กลั่นกรองงาน อนุมัติ อนุญาต 
เห็นชอบ สั่งการ รับผิดชอบในการดําเนินงานของกองงานวิทยาเขตเพชรบุรี กองทรัพยากรมนุษย์ กองกฎหมาย 
และกองกลาง ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 2168/2561 
ฉบับลงวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบยีบวาระที่  2.1.2 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2560 
 
สรุปเรื่อง 

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มหาวิทยาลัยขอขอบคุณผู้บริหาร คณะวิชา/หน่วยงาน 
และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องที่ได้ดําเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2560 ให้สําเร็จลุล่วง
ไปด้วยดี 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบยีบวาระที่ 2.2 รายงานการเงินมหาวิทยาลยัศิลปากร ประจําเดือนกันยายน 2561 
 
สรุปเรื่อง 

ด้วยมหาวิทยาลัยได้จัดทํารายงานผลด้านการเงินและบัญชีเพ่ือแสดงฐานะการเงินของทุก
แหล่งเงิน ประจําเดือนกันยายน 2561 เพ่ือประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทางด้านการเงิน ซึ่งสามารถนํา
ข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงสําหรับการตัดสินใจของฝ่ายบริหารได้ พร้อมนําเสนอ          
สภามหาวิทยาลัยศิลปากรเพ่ือรับทราบการบริหารจัดการทางการเงินตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
แบ่งเป็น 2 ส่วน  ดังน้ี 

1. รายงานระบบงบประมาณเปรียบเทียบเงินงบประมาณทุกแหล่งเงิน ซึ่งเป็นข้อมูลทาง
การเงินที่สามารถเรียกรายงานจากระบบ MIS ของมหาวิทยาลัยศิลปากร แบบ real time เพ่ือเป็นฐานข้อมูล
สําหรับการตัดสินใจหรือเพ่ือประโยชน์ในด้านต่างๆ โดยในเดือนกันยายน 2561 มหาวิทยาลัยศิลปากรมีรายรับ
และรายจ่าย ดังน้ี 
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1.1 รวมทุกแหล่งเงิน 
- อนุมัติ 3,403,056,886.09 บาท 
- จ่ายจริง 3,353,216,241.24 บาท 
- คงเหลือ 49,840,644.85 บาท 

1.2 งบประมาณเงินแผ่นดิน 
- อนุมัติ 1,680,801,610.19 บาท 
- จ่ายจริง 1,633,974,840.59 บาท 
- คงเหลือ 46,826,769.60 บาท 

1.3 งบประมาณเงินรายได้ (โครงการปกติ) 
- อนุมัติ 1,145,220,268.54 บาท 
- จ่ายจริง 1,142,883,921.39 บาท 
- คงเหลือ 2,336,287.15 บาท 

1.4 งบประมาณเงินรายได้ (โครงการพิเศษ) 
- อนุมัติ 577,035,007.36 บาท 
- จ่ายจริง 576,357,419.26 บาท 
- คงเหลือ 677,588.10 บาท 

2. การวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงินมหาวิทยาลัยศิลปากร สําหรับงวด 11 เดือน สิ้นสุดวันที่ 
30 กันยายน 2561 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยการวิเคราะห์สภาพคล่องทางการเงินพบว่า อัตราส่วน
เงินทุนหมุนเวียน เท่ากับ 2.47 เท่า และอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว หลังหักลูกหน้ีนักศึกษา เท่ากับ 2.40 เท่า 
แสดงให้เห็นว่า ความสามารถในการชําระหน้ีระยะสั้นหรือค่าใช้จ่ายที่ได้ก่อหน้ีผูกพันไว้สามารถชําระหน้ีได้
เพียงพอ  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2.3 คณะอักษรศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการขอยกเว้นค่าธรรมเนียม

การศึกษาให้แก่นักศึกษาพิเศษ 
 
สรุปเรื่อง 

ด้วยมีคณะวิชาประสงค์ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ให้แก่
นักศึกษาพิเศษ ดังน้ี 

1. คณะอักษรศาสตร์ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ให้แก่นักศึกษา
พิเศษจากสถาบันภาษาและวัฒนธรรมตะวันออกแห่งชาติ (INALCO) สาธารณรัฐฝรั่งเศส ซึ่งจะเข้าศึกษาในภาค
การศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561 จํานวน 2 ราย ได้แก่ 

(1) Miss Keysha Binali 
(2) Miss Audrey Tourneux 
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2. คณะวิทยาการจัดการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ให้แก่
นักศึกษาพิเศษจาก Universiti Brunei Darussalam (UBD) เนอการาบรูไนดารุซซาลาม ซึ่งจะเข้าศึกษาใน
สาขาการจัดการชุมชน ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561 จํานวน 16 ราย ได้แก่ 

(1) Mr.Abdul Hafiiz Idris 
(2) Mr.Mohammad Alif Hamidi Abdul Mutalip 
(3) Ms.Nur Rawiah Ramli 
(4) Mr.Jun Wen (Jeremy) Shim 
(5) Mr.Eddyezra Lukas 
(6) Mr.Ak Muhd Aiman Ayyub Pg Hj Mohd Isa 
(7) Ms.Nurul Najibah Nabillah Ali 
(8) Ms.Nafijah AG Joini 
(9) Ms.Nurul Hafizahwati Haji Hamidi 

(10) Ms.Yii Pei (Emily) Teo 
(11) Mr.Yen Sheng Cheng 
(12) Ms.Siti Nur Syazwana Maidi 
(13) Ms.Nur Eliana Ashriyah Mohamad Asri 
(14) Ms.Nur Farah Fakhriah Hj Budiman 
(15) Ms.Hamizah Ahyana 
(16) Mr.Ak Md Taufiq Pg Idris 

ในการน้ี กองบริการการศึกษาจึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา
ทั้งหมด และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ให้แก่นักศึกษาพิเศษ จํานวนทั้งสิ้น 18 ราย ตามที่คณะอักษรศาสตร์               
และคณะวิทยาการจัดการเสนอ ตามความในหมวด 3 และหมวด 4 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วย
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2558 โดยไม่ยกเว้นค่าเบ้ียประกันอุบัติเหตุ จํานวน 
200 บาท ต่อปี เน่ืองจากจะเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาเองหากได้รับอุบัติเหตุในขณะศึกษาในมหาวิทยาลัย
ศิลปากร  
  ทั้งน้ี คณะวิทยาการจัดการขอยกเว้นค่าหอพัก ค่าประกันต่างๆ และค่าธรรมเนียมการศึกษา
ในส่วนของมหาวิทยาลัยศิลปากร 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 2.4 (ร่าง) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. .... (ร่าง) พระราชบัญญัติการ
อุดมศึกษา พ.ศ. .... (ร่าง) พระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์  วิ จัยและนวัตกรรมแห่ งชา ติ  พ .ศ .  . . . .  และ  (ร่ าง ) 
พระราชบัญญัติการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. .... 

 
สรุปเรื่อง 

ด้วยที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้เสนอมหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ (ร่าง) 
พระราชบัญญัติ จากสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพ่ือให้มหาวิทยาลัย/สมาชิกสถาบันของ ทปอ. ทราบ
ผลการดําเนินงานร่างพระราชบัญญัติ จํานวน 4 ฉบับ ดังน้ี 

1. (ร่าง) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม พ.ศ. ....  

2. (ร่าง) พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ....  
3. (ร่าง) พระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

แห่งชาติ พ.ศ. ....  
4. (ร่าง) พระราชบัญญัติการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. .... 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบยีบวาระที่ 2.5 สรุปผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา ครั้งที ่1/2561 
 
สรุปเรื่อง 

ด้วยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้เสนอมหาวิทยาลัยเพ่ือทราบสรุปผลการประชุม
คณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561 โดยมีหัวข้อต่างๆ 
ดังน้ี 

1. แนวทางการพัฒนาการศึกษาควรน้อมนําพระราชดํารัสของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ         
รัชกาลที่ 10 และต้องมุ่งผลลัพธ์ของผู้เรียน 

2. การแต่งต้ังคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา 
3. ความคืบหน้าการดําเนินงานการปฏิรูปการศึกษา 
4. โครงการขยายระยะเวลาการเพ่ิมการผลิตและพัฒนาการจัดการศึกษา สาขาวิชา          

พยาบาลศาสตร์ (ปีการศึกษา 2561-2565) เพ่ือพัฒนาสุขภาวะของประชาชนและตอบสนองยุทธศาสตร์
ประเทศ ระยะที่ 1 (ปีการศึกษา 2561-2562) ของกระทรวงศึกษาธิการ 

5. โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มการศึกษาแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ 
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6. โครงการคูปองพัฒนาครูของกระทรวงศึกษาธิการ 
7. การก่อต้ังสถาบันการศึกษารูปแบบโคเซ็น (KOSEN) ของกระทรวงศึกษาธิการ 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบและให้ถือปฏิบัติในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 
ระเบยีบวาระที่  3    เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน  
 ไม่ม ี
 
ระเบยีบวาระที่  4     เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
ระเบยีบวาระที่  4.1 การบริหารงานบุคคล 
ระเบยีบวาระที่  4.1.1 การสอบแข่งขนั / คัดเลือก 

ไม่ม ี
 
ระเบยีบวาระที่  4.1.2 การขออนุมัติบรรจุบคุคล / การโอนย้าย  
ระเบียบวาระท่ี  4.1.2.1 ขออนุมัติกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ และขออนุมัติ

บรรจุ นายวิภาช ภูริชานนท์ นักเรียนทุนฯ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
ตําแหน่งอาจารย์ 

 
สรุปเรื่อง  

ตามที่ นายวิภาช ภูริชานนท์  นักเรียนทุนรัฐบาล (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) 
โครงการพัฒนากําลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย (ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย) ประจําปี พ.ศ. 2554 ตามความต้องการของมหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งได้รับ
ทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท-เอก ในสาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ ณ School of the Art Institute of 
Chicago ประเทศสหรัฐอเมริกา และได้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก วุฒิ Doctor of Philosophy 
จาก Goldsmiths, University of London ประเทศสหราชอาณาจักร โดยประสงค์จะเข้าปฏิบัติงานเพ่ือ 
ชดใช้ทุนฯ ณ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณเพ่ือรองรับการจ้าง
นักเรียนทุนฯ ราย นายวิภาช ภูริชานนท์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แล้ว คณะฯ จึงประสงค์ขออนุมัติ ดังน้ี 
 1. ขออนุมัติกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวน         
1 อัตรา เพ่ือรองรับนักเรียนทุนฯ ราย นายวิภาช ภูริชานนท์ ตําแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ 
คณะโบราณคดี  
 2. ขออนุมัติจ้าง นายวิภาช ภูริชานนท์ ด้วยวุฒิ Doctor of Philosophy จาก Goldsmiths, 
University of London ประเทศสหราชอาณาจักร ดํารงตําแหน่งอาจารย์ อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท        
สังกัดภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี ต้ังแต่วันที่ 2 มกราคม 2562 ซึ่งเป็นวันที่รายงานตัว             
เข้าปฏิบัติงาน โดยขอยกเว้นเกณฑ์ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ เน่ืองจากได้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย
ของประเทศท่ีใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ตามมติ ก.บ.พ. ครั้งที่ 25/2558 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558   
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 3. ขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังน้ี 
1. คณบดีคณะโบราณคดี     ประธานกรรมการ 
2. หัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี  กรรมการ 
3. ศาสตราจารย์ ดร.ศักด์ิชัย สายสิงห์          กรรมการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อชิรัชญ์ ไชยพจน์พานิช  กรรมการ 
5. อาจารย์ ดร.สายัณห์ แดงกลม             กรรมการ 
6. นางสาวดวงใจ  ตะกรุดทอง     เลขานุการ 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 
 

มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังน้ี 
1. อนุมัติให้ใช้กรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่              

1-2-23-1386 สังกัดภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี เพ่ือรองรับนักเรียนทุนฯ ราย นายวิภาช            
ภูริชานนท์ 

2. อนุมัติให้จ้าง นายวิภาช ภูริชานนท์ เพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ดํารงตําแหน่ง
อาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-23-1386 อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท สังกัดภาควิชาประวัติศาสตร์
ศิลปะ คณะโบราณคดี ต้ังแต่วันที่ 2 มกราคม 2562 ซึ่งเป็นวันที่รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน พร้อมทั้งอนุมัติให้
แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าว ตามรายช่ือที่คณะฯ เสนอ ทั้งน้ี 
การจ้างครั้งแรกให้จ้างเป็นพนักงานประจําสถานภาพทดลองงานมีระยะเวลาการจ้าง 1 ปี ต้ังแต่วันที่รายงานตัว
เข้าปฏิบัติงาน 
 
ระเบยีบวาระที่  4.1.3 การประเมินการปฏิบัติงาน 
ระเบยีบวาระที่  4.1.3.1 รายงานผลการประเมินทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 

6 ราย 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรได้มีคําสั่งบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยให้ทดลอง

ปฏิบัติงานในตําแหน่งเป็นเวลา 6 เดือน จํานวน 6 ราย คือ 
1. นางสาวปรียาภรณ์ หมื่นราช วุฒิวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์และ         

ภูมิสารสนเทศศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-3-06-830 อัตรา
เงินเดือน เดือนละ 26,250 บาท สังกัดภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 

2. นางสาวพรญาณี ภาคโอรส วุฒิศึกษาศาสตรบัณฑิต (การศึกษาปฐมวัย) เกียรตินิยม   
อันดับสอง มหาวิทยาลัยศิลปากร ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-6-05-41 อัตราเงินเดือน เดือนละ 
23,700 บาท สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร์ ต้ังแต่
วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 

3. นางสาวจริยา พันธุระ วุฒิศึกษาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการศึกษา) เกียรตินิยมอันดับ 2 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ดํารงตําแหน่งนักกิจการนักศึกษาปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-05-680 อัตราเงินเดือน 
เดือนละ 19,500 บาท สังกัดงานพัฒนาวิชาการและบริการการศึกษา สํานักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร์ 
ต้ังแต่วันที่ 2 มีนาคม 2561 
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4. นางสาวแก้วตา ศรอดิศักด์ิ วุฒิบริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน) จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี         
ราชมงคลธัญบุรี ตําแหน่งนักการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-2-26-1245 อัตราเงินเดือน เดือนละ 
19,500 บาท สังกัดงานสํานักงานโรงเรียนสาธิต สํานักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ 1 มิถุนายน 
2561 

5. นายวัชรพงษ์ ค้าทวี วุฒิบัญชีบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 สาขาวิชาการบัญชี จาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ตําแหน่งนักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-04-24 อัตรา
เงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท สังกัดงานคลังและพัสดุ สํานักงานคณบดี คณะมัณฑนศิลป์ ต้ังแต่วันที่                
6 มิถุนายน 2561 

6. นางสาวจุฑามาศ ฐิติสโรช วุฒิบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม ตําแหน่งนักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-04-538 อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 
บาท สังกัดงานคลังและพัสดุ สํานักงานคณบดี คณะมัณฑนศิลป์ ต้ังแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2561 

บัดน้ี คณะกรรมการประเมินฯ ได้ดําเนินการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัยดังกล่าวแล้ว เห็นว่าพนักงานมหาวิทยาลัย ทั้ง 6 ราย เ ป็นผู้มีความรู้ความสามารถ             
ความรับผิดชอบและความประพฤติเหมาะสม เห็นควรให้ปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าวต่อไป 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบรายงานผลการประเมินทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัย จํานวน 6 ราย และให้ปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าวต่อไป 
 
ระเบยีบวาระที่  4.1.4 การขอเปลี่ยน / เพิ่มเง่ือนไขการบรรจุ 
  ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.5 การพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ ชํานาญงาน ชํานาญงานพิเศษ ชํานาญการ 

ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษฯ 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.5.1 ผลการพิจารณาเทียบผลงานทางวิชาการของนางสาวคัททิยากร ศศิธรามาศ             

ให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะอักษรศาสตร์ 
 

สรุปเรื่อง 
ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 1651/2560 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 60 สั่งบรรจุแต่งต้ัง

พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ราย นางสาวคัททิยากร ศศิธรามาศ ดํารงตําแหน่งอาจารย์ 
ตําแหน่งเลขที่ 1-3-06-827 อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท สังกัดภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษร
ศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 ประกอบกับนางสาวคัททิยากร ศศิธรามาศ ได้รับการแต่งตั้งให้ดํารง
ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ต้ั งแต่ วันที่  18 มีนาคม  2559 คณะอักษรศาสตร์จึ งประสงค์ขออนุมั ติ ตําแหน่งทางวิชาการให้             
นางสาวคัททิยากร ศศิธรามาศ ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาประวัติศาสตร์ น้ัน 
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เน่ืองจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ 9/2558 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558 ที่
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 และ             
ที่ประชุม ก.บ.พ. มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 มีมติเรื่องเง่ือนไขของผู้มี
ตําแหน่งทางวิชาการจากสถาบันอ่ืน โดยจะต้องให้คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการของ
มหาวิทยาลัยศิลปากรพิจารณาเทียบผลงานก่อน และเมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าผลงานมีลักษณะเทียบเท่ากับ
ตําแหน่ง ทางวิชาการของมหาวิทยาลัยศิลปากร จึงจะสามารถใช้ตําแหน่งทางวิชาการน้ันๆ ได้  

ในการนี้ คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการในการประชุมครั ้งที ่ 9/2561             
เมื ่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 และครั้งที ่ 10/2561 เมื ่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 ได้พิจารณาเทียบ         
ผลงานทางวิชาการของนางสาวคัททิยากร ศศิธรามาศ แล้ว โดยมอบหมายให้กรรมการในคณะกรรมการ
พิจารณาตําแหน่งทางวิชาการในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องเป็นผู้พิจารณาผลงานทางวิชาการของผู้ที่มีตําแหน่ง
ทางวิชาการจากสถาบันอื่น ซึ่งปรากฏจากผลการพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า ผลงานทางวิชาการของ
นางสาวคัททิยากร ศศิธรามาศ ได้มาตรฐานตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด จึงเห็นสมควรกําหนดตําแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาประวัติศาสตร์ ให้แก่ นางสาวคัททิยากร ศศิธรามาศ สังกัดคณะอักษรศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศิลปากรได้   
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้ นางสาวคัททิยากร ศศิธรามาศ ดํารงตําแหน่ง               
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาประวัติศาสตร์ สังกัดคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ต้ังแต่วันที่            
3 กรกฎาคม 2560 ซึ่งเป็นวันที่รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6 เรื่องอ่ืนๆ  
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.1 ขอปรับวุฒิและอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ราย นายนฤพล            

หวังธงชัยเจริญ 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือนตาม

คุณวุฒิและการเพ่ิมวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติ พ.ศ.2553 ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน 2553 ข้อ 4 และ
ข้อ 5 กําหนดว่าการปรับเงินเดือนตามคุณวุฒิหรือการเพิ่มคุณวุฒิไว้ในทะเบียนประวัติน้ัน ข้าราชการและพนักงาน
ในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ที่ได้รับคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นน้ันจะต้องเป็นคุณวุฒิที่ตรงกับลักษณะการสอนของ
ภาควิชา หรือของคณะหรือหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 

และสําหรับข้าราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายบริหารและปฏิบัติงานทั่วไปที่ได้รับ
คุณวุฒิ  เพ่ิมขึ้นน้ันจะต้องเป็นคุณวุฒิที่ตรงกับมาตรฐานกําหนดตําแหน่งซึ่งบุคคลน้ันดํารงตําแหน่งอยู่ในขณะนั้น 
ส่วนการกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ ให้คํานึงถึงความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบความประพฤติ และ
ความเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างย่ิงต้องพิจารณาถึงลักษณะงานที่ปฏิบัติ ผลประโยชน์ที่หน่วยงานจะได้รับเป็น
สําคัญ   
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นอกจากน้ี ที่ประชุม ก.บ.พ. มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 10/2551 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2551 
ได้วางแนวปฏิบัติว่าการเสนอขอกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิของผู้ได้รับอนุญาตให้ลาศึกษา หรือผู้ที่ได้รับวุฒิ
ก่อนบรรจุแต่งต้ังจะต้องเสนอเรื่องให้หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ของคณะหรือมหาวิทยาลัย ภายใน 60 วัน นับแต่วัน
รายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการ (กรณีได้รับวุฒิเพ่ิมขึ้นก่อนวันรายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการ) หรือ ภายใน 60 วัน  
นับแต่วันที่สําเร็จการศึกษา (กรณีรายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการก่อนวันที่มีหลักฐานว่าสําเร็จการศึกษา) หากเสนอ
เรื่องขอกําหนดภายหลังเวลาดังกล่าวให้กําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิได้ไม่ก่อนวันที่หน่วยงานการเจ้าหน้าที่
ของคณะหรือมหาวิทยาลัยได้รับเรื่อง 

เน่ืองจาก มหาวิทยาลัยได้มีคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 2521/2560 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2560 
สั่งอนุญาตให้ นายนฤพล หวังธงชัยเจริญ พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหน่งอาจารย์ 
ตําแหน่งเลขที่ 1-2-02-716 สังกัดภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี ลาศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาวิชา
โบราณคดี ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีกําหนด 6 เดือน ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 
และที่ 599/2561 ลงวันที่ 9 เมษายน 2561 สั่งอนุญาตให้ นายนฤพล หวังธงชัยเจริญ ซึ่งได้ศึกษาครบ          
ตามกําหนดระยะเวลาและรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงานที่คณะฯ ต้ังแต่วันที่ 2 เมษายน 2561 (เน่ืองวันที่            
1 เมษายน 2561 เป็นวันหยุดราชการ) และนายนฤพล หวังธงชัยเจริญ ได้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก           
วุฒิปรัชญา ดุษฎีบัณฑิต (โบราณคดี) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ต้ังแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561  

คณะโบราณคดีประสงค์ขออนุมัติปรับเพ่ิมเงินเดือนตามวุฒิการศึกษาที่ได้รับสูงขึ้นเฉพาะ          
กรณีวุฒิการศึกษาที่ตรงตามสายงาน แก่ นายนฤพล หวังธงชัยเจริญ พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา 
ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-02-716 อัตราเงินเดือน เดือนละ 30,940 บาท สังกัดภาควิชาโบราณคดี  
คณะโบราณคดี ซึ่งสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก วุฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (โบราณคดี) จากมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ต้ังแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 และได้ย่ืนเรื่องเพ่ือขอปรับเพ่ิมเงินเดือนตามวุฒิการศึกษาที่ได้รับสูงขึ้น
เฉพาะกรณีวุฒิการศึกษาที่ตรงตามสายงาน โดยงานการเจ้าหน้าที่ของคณะฯ รับเรื่องเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 
สมควรได้รับการปรับวุฒิและอัตราเงินเดือน จากตําแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท อัตราเงินเดือน เดือนละ               
30,940 บาท เป็นตําแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท ได้ต้ังแต่วันที่               
8 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งเป็นวันที่สําเร็จการศึกษา 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้ ปรับวุฒิและอัตราเงินเดือน ราย นายนฤพล หวังธงชัยเจริญ 
พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-02-716 อัตราเงินเดือน     
เดือนละ 30,940 บาท สังกัดภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี จาก วุฒิปริญญาโท อัตราเงินเดือน เดือนละ 
30,940 บาท เป็น วุฒิปริญญาเอก อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท ได้ต้ังแต่วันที่  8 พฤศจิกายน 2561            
ซึ่งเป็นวันที่สําเร็จการศึกษา 
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ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.2 การขอเพิ่มวุฒิการศึกษาไว้ในทะเบียนประวัติพนักงานมหาวิทยาลัย  
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือน         

ตามคุณวุฒิและการเพ่ิมวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติ พ.ศ. 2553 ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน 2553          
ข้อ 4 และข้อ 5 กําหนดว่าการปรับเงินเดือนตามคุณวุฒิหรือการเพ่ิมคุณวุฒิไว้ในทะเบียนประวัติน้ัน ข้าราชการ 
และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ที่ได้รับคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นน้ันจะต้องเป็นคุณวุฒิที่ตรงกับลักษณะ           
การสอนของภาควิชา หรือของคณะหรือหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 

และสําหรับข้าราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายบริหารและปฏิบัติงานทั่วไป          
ที่ได้รับคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นน้ันจะต้องเป็นคุณวุฒิที่ตรงกับมาตรฐานกําหนดตําแหน่งซึ่งบุคคลน้ันดํารงตําแหน่งอยู่ 
ในขณะนั้น ส่วนการกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ ให้คํานึงถึงความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบ           
ความประพฤติและความเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างย่ิงต้องพิจารณาถึงลักษณะงานที่ปฏิบัติ ผลประโยชน์          
ที่หน่วยงานจะได้รับเป็นสําคัญ 

นอกจากน้ี ที่ประชุม ก.บ.พ. มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 10/2551 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 
2551 ได้วางแนวปฏิบัติว่า การเสนอขอกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิของผู้ได้รับอนุญาตให้ลาศึกษา หรือ 
ผู้ที่ได้รับวุฒิก่อนบรรจุแต่งต้ังจะต้องเสนอเรื่องให้หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ของคณะหรือมหาวิทยาลัย ภายใน         
60 วัน นับแต่วันรายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการ (กรณีได้รับวุฒิเพ่ิมขึ้นก่อนวันรายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการ) หรือ 
ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่สําเร็จการศึกษา (กรณีรายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการก่อนวันที่มีหลักฐานว่าสําเร็จ
การศึกษา) หากเสนอเร่ืองขอกําหนดภายหลังเวลาดังกล่าวให้กําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิได้ไม่ก่อนวันที่
หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ของคณะหรือมหาวิทยาลัยได้รับเรื่อง 

เน่ืองจาก มหาวิทยาลัยได้อนุญาตให้ นายนพดล โตวิชัยกุล พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท     
พนักงานประจํา ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-23-273 สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ลาศึกษานอกเวลา
ราชการ ในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการ ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีกําหนด 3 ปี ต้ังแต่วันที่          
1 มิถุนายน 2555 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2558 และนายนพดล โตวิชัยกุล ได้สําเร็จการศึกษาระดับ          
ปริญญาเอก วุฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการ) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ต้ังแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2561 
โดยย่ืนเรื่องเสนอขอเพ่ิมวุฒิการศึกษาไว้ในทะเบียนประวัติให้หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ของคณะฯ รับเร่ืองเม่ือ
วันที่ 4 ธันวาคม 2561 

คณะวิทยาการจัดการขออนุมัติให้เพ่ิมวุฒิการศึกษาไว้ในทะเบียนประวัติ ราย นายนภดล    
โตวิชัยกุล พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-23-273    
อัตราเงินเดือน เดือนละ 47,760 บาท สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ได้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก           
วุฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการ) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นตําแหน่งอาจารย์ คุณวุฒิปริญญาเอก 
ตําแหน่งเลขที่ 1-2-23-273 อัตราเงินเดือน เดือนละ 47,760 บาท (เน่ืองจากอัตราเงินเดือน เดือนละ          
47,760 บาท เกินกว่าอัตราแรกบรรจุคุณวุฒิปริญญาเอก) สังกัดคณะวิทยาการจัดการ โดยให้มีผลต้ังแต่วันที่   
4 ธันวาคม 2561 ซึ่งเป็นวันที่งานการเจ้าหน้าที่ของคณะฯ รับเรื่อง (เน่ืองจากย่ืนเร่ืองเกินกว่า 60 วัน             
นับแต่วันที่สําเร็จการศึกษา) 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 



 13

มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้เพ่ิมวุฒิการศึกษาไว้ในทะเบียนประวัติ ราย นายนภดล  
โตวิชัยกุล พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-23-273  
อัตราเงินเดือน เดือนละ 47,760 บาท สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ได้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก             
วุฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการ) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ิมขึ้น โดยให้มีผลต้ังแต่วันที่ 4 ธันวาคม 
2561 ซึ่งเป็นวันที่งานการเจ้าหน้าที่ของคณะฯ รับเร่ือง (เน่ืองจากอัตราเงินเดือน เดือนละ 47,760 บาท             
เกินกว่าอัตราแรกบรรจุคุณวุฒิปริญญาเอก) 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.3 รายงานผลความก้าวหน้าของการเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ ของ             

รองศาสตราจารย์ ดร.เกษร จันทร์ศิริ สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม 
คณะเภสัชศาสตร์ 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่มหาวิทยาลัยอนุมัติให้ รองศาสตราจารย์ ดร.เกษร จันทร์ศิริ สังกัดภาควิชาเทคโนโลยี
เภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ ไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการเพ่ือเขียนหนังสือ เรื่อง ยานํ้าแขวน
ตะกอน (Suspensions) ครั้งที่ 1 โดยมีกําหนดระยะเวลา 1 ปี ต้ังแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่              
31 กรกฎาคม 2562 น้ัน   

ในการน้ี รองศาสตราจารย์ ดร.เกษร จันทร์ศิริ ได้ส่งรายงานผลความก้าวหน้าของการ            
ไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ ครั้งที่ 1 แล้ว ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 20/2561 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบรายงานผลความก้าวหน้าของการเพ่ิมพูนความรู้              
ทางวิชาการ ครั้งที่ 1 ของรองศาสตราจารย์ ดร.เกษร จันทร์ศิริ สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม             
คณะเภสัชศาสตร์ 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.4 ขออนุมัติย้ายเปลี่ยนตําแหน่งและเปลี่ยนเลขที่พนักงานมหาวิทยาลัย   
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่คณะมัณฑนศิลป์มีอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน    
ตําแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-2-24-1235 อัตราเงินเดือน เดือนละ 49,256 บาท  
สังกัดงานบริหารและธุรการ สํานักงานคณบดี คณะมัณฑนศิลป์ ซึ่ง นางรัตนา สังข์สวัสด์ิ ตําแหน่งผู้ปฏิบัติงาน
บริหารชํานาญงาน ผู้ครองอยู่เดิมได้รับอนุญาตให้ลาออกจากงาน ต้ังแต่วันที่ 27 กันยายน 2561 และเปลี่ยน
ช่ือตําแหน่งและเงื่อนไขการบรรจุกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย จากตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร         
ชํานาญงาน เป็นตําแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-2-24-1235 อัตราเงินเดือน          
เดือนละ 49,256 บาท สังกัดงานบริหารและธุรการ สํานักงานคณบดี คณะมัณฑนศิลป์ ต้ังแต่วันที่ 31 ตุลาคม 
2561 โดยมีเง่ือนไขการบรรจุคุณวุฒิปริญญาตรี น้ัน  
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ดังน้ัน เพ่ือให้การบริหารอัตรากําลังและบริหารงบบุคลากรเป็นไปอย่างคุ้มค่า คณะฯ จึง
ประสงค์ขออนุมัติย้ายเปลี่ยนตําแหน่งและเปลี่ยนเลขท่ีตําแหน่ง นางสาวสุธาสินี วาจนะวินิจ ตําแหน่ง                
นักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ จากตําแหน่งเลขที่ 2-3-04-471 อัตราเงินเดือน เดือนละ 33,230 บาท สังกัด
ภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมัณฑนศิลป์ เป็นตําแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขท่ี             
2-2-24-1235 อัตราเงินเดือน เดือนละ 33,230 บาท สังกัดงานบริหารและธุรการ สํานักงานคณบดี                
คณะมัณฑนศิลป์ โดยให้นับระยะเวลาการปฏิบัติงานต่อเน่ืองกัน 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้ย้ายเปลี่ยนตําแหน่งและเปลี่ยนเลขที่ ตําแหน่ง                 
นางสาวสุธาสินี วาจนะวินิจ ตําแหน่งนักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ จากตําแหน่งเลขที่ 2-3-04-471 อัตรา
เงินเดือน เดือนละ 33,230 บาท สังกัดภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมัณฑนศิลป์ เป็นตําแหน่งนักวิชาการ
อุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-2-24-1235 อัตราเงินเดือน เดือนละ 33,230 บาท สังกัดงานบริหาร
และธุรการ สํานักงานคณบดี คณะมัณฑนศิลป์ โดยให้นับระยะเวลาการปฏิบัติงานต่อเน่ืองกัน 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.5 การเปลี่ยนชื่อตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 
 
สรุปเรื่อง 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดตําแหน่งและมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
ของพนักงานมหาวิทยาลัย ฉบับลงวันที่ 21 สิงหาคม 2561 ข้อ12 กําหนดให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ของมหาวิทยาลัยศิลปากรตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2530 ซึ่งโอนมาเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 ให้เปลี่ยนชื่อตําแหน่งซึ่งสอดคล้องกับชื่อ
ตําแหน่งตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งของประกาศนี้ โดยให้นับระยะเวลาการเข้าสู ่ตําแหน่งให้สูงขึ ้น
ต่อเน่ืองกันได้ น้ัน 

ในการน้ี กองการเจ้าหน้าที่ได้เวียนบันทึกพร้อมสรุปรายช่ือพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน 
ประเภทพนักงานประจํา และพนักงานชั่วคราว ไปยังคณะวิชาและส่วนงานพิจารณาเพ่ือเปลี่ยนช่ือตําแหน่ง
พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนให้สอดคล้องตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งของประกาศฯ ดังกล่าว  โดยให้
คํานึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก และคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งสําหรับคณะวิชาและส่วนงานท่ีมีตําแหน่ง
พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนที่เป็นภารกิจเฉพาะตามภารกิจและหน้าที่ของคณะวิชาและส่วนงาน           
หากประสงค์จะกําหนดช่ือตําแหน่งนอกเหนือจากประกาศฯ ดังกล่าวที่กําหนดไว้ ให้ดําเนินการจัดทําข้อมูล
ช้ีแจงเหตุผลความจําเป็นพร้อมจัดทํามาตรฐานกําหนดตําแหน่งตามรูปแบบของการกําหนดมาตรฐานกําหนด
ตําแหน่งแนบท้ายประกาศน้ี ซึ ่งคณะวิชาและส่วนงานได้ดําเนินการเปลี ่ยนชื ่อตําแหน่งและส่งมายัง
มหาวิทยาลัยมาเรียบร้อยแล้ว 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังน้ี 
 1. ให้แก้ไขบทเฉพาะกาล ข้อ 12 ในประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดตําแหน่ง
และมาตรฐานกําหนดตําแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย ฉบับลงวันที่ 21 สิงหาคม 2561 เป็นดังน้ี “พนักงาน
ในสถาบันอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2530 ซึ่งโอน
มาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 และพนักงานมหาวิทยาลัย         
ที่ได้รับการบรรจุแต่งต้ังก่อนวันที่ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดตําแหน่งและมาตรฐานกําหนด
ตําแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561 มีผลใช้บังคับ ให้คงใช้ช่ือตําแหน่งเดิม          
ซึ่งสอดคล้องกับช่ือตําแหน่งตามประกาศน้ี หรือกรณีช่ือตําแหน่งเดิมไม่สอดคล้องกับช่ือตําแหน่งตามประกาศน้ี 
ให้เปลี่ยนช่ือตําแหน่งให้สอดคล้องกับช่ือตําแหน่งตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งของประกาศน้ี โดยให้นับ
ระยะเวลาการเข้าสู่ตําแหน่งให้สูงขึ้นต่อเน่ืองกันได้” 
 2. แจ้งเวียนให้คณะวิชาและส่วนงานพิจารณาทบทวนการเปล่ียนช่ือตําแหน่งพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายสนับสนุนอีกครั้งหน่ึง โดยให้คํานึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก และความรู้ ความสามารถ 
ประสบการณ์ และความก้าวหน้าในสายงาน และให้นําเข้าที่ประชุม ก.บ.ม. พิจารณาอีกคร้ัง  
 3. เห็นชอบการเปล่ียนช่ือตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนในสังกัดสํานักงาน
อธิการบดี ตามท่ีเสนอ ซึ่งเป็นการเปลี่ยนช่ือตําแหน่งให้สอดคล้องกับช่ือตําแหน่งตามประกาศมหาวิทยาลัย
ศิลปากร เรื่อง กําหนดตําแหน่งและมาตรฐานกําหนดตําแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย ฉบับลงวันที่              
21 สิงหาคม 2561 และเห็นชอบการดํารงตําแหน่งสายบริหาร กลุ่มอํานวยการ และการเปลี่ยนช่ือตําแหน่ง
บริหารในบางรายให้สอดคล้องกับโครงสร้างหน่วยงานใหม่ รวมทั้งตําแหน่งผู้ทํางานบริหารตามโครงสร้างใหม่
ต่อไป ดังน้ี 
 สํานักงานอธิการบดี 
 นางสาวอัปสร กิจเจริญค้า  ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี 
 สํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
 นางสาวญาณิฐา หลิมวัฒนา รักษาการแทนผู้อํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 

 กองกฎหมาย 
 นายสหรัฐ  มณีจันทร์  ผู้อํานวยการกองกฎหมาย 
 นางนิรบล  ต้นวงศ์  ผู้ช่วยผู้อํานวยการกองกฎหมาย 
 นางมุจลินท์ สังข์จุ้ย  ผู้ช่วยผู้อํานวยการกองกฎหมาย 
 นางปัญจรัตน์ สุคนธลักษณ์  ผู้ช่วยผู้อํานวยการกองกฎหมาย 
 กองกลาง 
 นางอัจฉรา ทองส่งโสม  ผู้อํานวยการกองกลาง 
 นางสาวนลินรัตน์ ปัจฉมิพัทธพงษ์ ผู้ช่วยผู้อํานวยการกองกลาง 
 นางสาวรัตทิกร คงทอง  หัวหน้างานบริหารทั่วไป 
 นางสาวสายฝน รัตนยัง  รักษาการแทนหัวหน้างานบริการกลาง 
 กองกิจการนักศึกษา 
 นายกมล  แมลงทับ  ผู้อํานวยการกองกิจการนักศึกษา 
 นางสาวนงคราญ สระทองหน  รักษาการแทนหัวหน้างานบริการและสวัสดิการนักศึกษา 
 นางสาวนรีรัตน์ ทับทองกุล  หัวหน้างานศิษย์เก่าและชุมชน 
 นางสาวศรีสอางค์ บุณยกิตติโกวิท หัวหน้างานส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 
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 กองคลัง 
 นางสาวสันนิภา ก้องสมุทร  ผู้อํานวยการกองคลัง 
 นางพิมพ์ใจ สัจจาพิทักษ์  ผู้ช่วยผู้อํานวยการกองคลัง 
 นางนิลวรรณ ไทยมะณี  ผู้ช่วยผู้อํานวยการกองคลัง 
 นางสาวอรอารีย์ สุขหงษ์  หัวหน้างานบริหารงบประมาณ 
 นางสาววิจิตรา เพ่ิมผล  หัวหน้างานบัญชี 
 นางดุษณี  คล้ายปาน  หัวหน้างานพัสดุ 
 กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 

นางวราภรณ์ ฉัตรวงศ์พันธ์ ผู้ช่วยผู้อํานวยการกองงานวิทยาเขตพระราชวัง
สนามจันทร์ 

นายพงศ์สวัสด์ิ พิชญาพันธ์ุ ผู้ช่วยผู้อํานวยการกองงานวิทยาเขตพระราชวัง
สนามจันทร์ 

นายสรกิจ โสภิตกุล ผู้ช่วยผู้อํานวยการกองงานวิทยาเขตพระราชวัง
สนามจันทร์ 

นายปิยะวัฒน์ หวังอารี ผู้ช่วยผู้อํานวยการกองงานวิทยาเขตพระราชวัง
สนามจันทร์ 

นายอรรถพงศ์ อันตะริกานนท์ รักษาการแทนผู้ช่วยผู้อํานวยการกองงานวิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร์ 

นายธัญญา มีอยู่เต็ม หัวหน้างานกิจการพิเศษ 
นางสาวนุชจรี มิตรเจริญถาวร หัวหน้างานจัดการทรัพย์สิน 
นายสมหมาย ตันธุวปฐม หัวหน้างานช่างและซ่อมบํารุง 
นางบัวลอย นิลนาคม่วง หัวหน้างานบริการกลาง 
นางนิศารัตน์ พ่วงสมจิตร หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป 
นางสุภาณี สุชาตานนท์ หัวหน้างานพัสดุ 

 กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี 
นายสอาด ศรีจันทร์ ผู้อํานวยการกองงานวิทยาเขตเพชรบุรี 
นายสุริยะ เชาว์วัย หัวหน้างานบริการกลาง 
นางสาวฐิติยา สมยา หัวหน้างานบริการการสอน 
นางสาวแสงจันทร์ คงอ่ิม หัวหน้างานบริหารทั่วไป 
นางกิ่งการ วันเพ็ญ รักษาการแทนหัวหน้างานพัฒนานักศึกษา 
กองทรัพยากรมนุษย์ 
นางสุกัญญา ต่อทรัพย์สิน ผู้อํานวยการกองทรัพยากรมนุษย์ 
นางมาลา อ่ินคํา ผู้ช่วยผู้อํานวยการกองทรัพยากรมนุษย์ 
นางสาวสุภาพร แก้วมหาภิณโญ ผู้ช่วยผู้อํานวยการกองทรัพยากรมนุษย์ 
นางสาวธณิดา มหาสวัสด์ิ รักษาการแทนผู้ช่วยผู้อํานวยการกองทรัพยากรมนุษย์ 
นางสาวธันยาภรณ์ ทองทับทิม หัวหน้างานบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
นางทัตพิชาภรณ์ อนันตวิรุฬห์ หัวหน้างานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
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 กองบริหารงานวิชาการ 
นางสาวถนอมวงศ์ สัมพัญญู ผู้อํานวยการกองบริหารงานวิชาการ 
นางสาวนํ้าอ้อย เดชจุ้ย ผู้ช่วยผู้อํานวยการกองบริหารงานวิชาการ 
กองประกันคุณภาพการศึกษา 
นางสายสมร สุระแสง ผู้อํานวยการกองประกันคุณภาพการศึกษา 
กองแผนงาน 
นางสาวเสาวณีย์ คูพูลทรัพย์ ผู้อํานวยการกองแผนงาน 
นางจุฑารัตน์ แก้วโหมดตาด ผู้ช่วยผู้อํานวยการกองแผนงาน 
นางสาวกฤติญา จันทพันธ์ หัวหน้างานยุทธศาสตร์และวิจัยสถาบัน 
นายนิรันดร์ แสงพุ่ม รั กษ าก า รแทน หั วห น้ า ง านว า ง แผนและ             

พัฒนากายภาพ 
นางสาวศวัสศนันท์ ชีพชูเชาวน์ หัวหน้างานวิเคราะห์งบประมาณ 
ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาท่ัวไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
นางสาวนิชาภัทร ทองอุ่มใหญ่ รักษาการแทนผู้ช่วยผู้อํานวยการศูนย์บริหาร

จัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ 

สํานักงานตรวจสอบภายใน 
นางสุมณฑา เสรีวัตตนะ ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน 
นางจินตหรา สงวนพันธ์ุ หัวหน้างานตรวจสอบ 
นางเดือนเพ็ญ มงคลการ หัวหน้างานบริหารกลยุทธ์ตรวจสอบ 
งานวิเทศสัมพันธ์ 
นางสาวลักขณา บัณฑิตศรี หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ 
งานสื่อสารองค์กร 
นางสาวขจี ชิดเช้ือ รักษาการแทนหัวหน้างานสื่อสารองค์กร 

 
ระเบยีบวาระที่  4.2 แผนและการติดตามผลการดําเนินงานตามแผน 
 ไม่ม ี
 
ระเบยีบวาระที่  4.3 ข้อบังคับ / ระเบียบ / ประกาศ 
ระเบียบวาระท่ี  4.3.1 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยกองทุน “เฑียรเพ็ญนันทตรา”         

พ.ศ. .... 
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ขอถอนเร่ือง 
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ระเบียบวาระท่ี  4.3.2 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการกําหนดหลักเกณฑ์และ
มาตรการในการส่งเสริมการทําผลงานทางวิชาการสําหรับผู้ดํารงตําแหน่ง
อาจารย์และผู้ช่วยศาสตราจารย์ที่ไม่สามารถเข้าสู่ตําแหน่งที่สูงขึ้นได้ภายใน
ระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด พ.ศ. .... 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 24/2561 เมื่อวันที่  
11 ธันวาคม 2561 ได้มีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์และ
มาตรการในการส่งเสริมการทําผลงานทางวิชาการสําหรับผู้ดํารงตําแหน่งอาจารย์และผู้ช่วยศาสตราจารย์ที่ 
ไม่สามารถเข้าสู่ตําแหน่งที่สูงขึ้นได้ภายในระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด โดยมีประเด็นในการพิจารณา
เก่ียวกับการเลื่อนเงินเดือนตามข้อ 6 และข้อ 7, การแก้ไขข้อความในข้อ 7 วรรคสอง, การกําหนดให้ประกาศฯ 
มีผลใช้บังคับกับอาจารย์ที่สอนในระดับปริญญาบัณฑิตขึ้นไป และการปรับแก้ไขประกาศฯ ให้อยู่ในรูปแบบของ
ระเบียบของมหาวิทยาลัยตามที่สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ น้ัน 

บัดน้ี นิติกรได้ดําเนินการปรับแก้ไขประกาศฯ เรียบร้อยแล้ว 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ     ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการกําหนด
หลักเกณฑ์และมาตรการในการส่งเสริมการทําผลงานทางวิชาการสําหรับผู้ดํารงตําแหน่งอาจารย์และ             
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ที่ไม่สามารถเข้าสู่ตําแหน่งที่สูงขึ้นได้ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด พ.ศ. ....  
ตามท่ีเสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.3.3 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยกองทุนรองศาสตราจารย์ลิขิต 

กาญจนาภรณ์ พ.ศ. .... 
 
สรุปเรื่อง 

 ตามที่คณะศึกษาศาสตร์ได้รับเงินบริจาคจากครอบครัวรองศาสตราจารย์ลิขิต กาญจนาภรณ์ 
จํานวน 700,000 บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานให้แก่
ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว ได้แก่ การเข้าร่วมโครงการทางวิชาการ การแข่งขันด้านกีฬา หรือเข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับนักศึกษาภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว 
  ในการน้ี เพ่ือให้การจัดต้ังกองทุนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและตรงตามวัตถุประสงค์           
ของผู้บริจาค คณะศึกษาศาสตร์จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยกองทุน
รองศาสตราจารย์ลิขิต กาญจนาภรณ์ พ.ศ. .... โดยผ่านการพิจารณาจากกองนิติการแล้ว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วย
กองทุนรองศาสตราจารย์ลิขิต กาญจนาภรณ์ พ.ศ. .... และให้นําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใช้ต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี  4.3.4 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา และระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ พ.ศ. .... 
และ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียม
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในลักษณะโครงการพิเศษ และระดับ
บัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ โครงการพิเศษ 

 
สรุปเรื่อง 

ด้วยบัณฑิตวิทยาลัยประสงค์ขอกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ ระดับบัณฑิตศึกษา ในลักษณะโครงการพิเศษ และระดับบัณฑิตศึกษา 
หลักสูตรนานาชาติ โครงการพิเศษ ให้เป็นแบบเหมาจ่าย           

ในการน้ี บัณฑิตวิทยาลัยจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร          
ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ พ.ศ. .... 
และ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในลักษณะ
โครงการพิเศษ และระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ โครงการพิเศษ พ.ศ. .... เพ่ือให้เป็นไปตามข้อ 4 
ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยค่าธรรมเนียมในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561     
ซึ่งผ่านการพิจารณาจากกองนิติการแล้ว พร้อมทั้งได้เสนอข้อมูลหลักการและเหตุผลในการกําหนดค่าธรรมเนียม 
และตารางอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแบบเหมาจ่าย ไม่รวมค่าธรรมเนียมทั่วไป ภาคปกติ
และโครงการพิเศษ ทั้งน้ี ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาทางการเงินและทรัพย์สิน 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 แล้ว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วย
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ พ.ศ. .... และ 
(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในลักษณะ
โครงการพิเศษ และระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ โครงการพิเศษ พ.ศ. .... และให้นําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.3.5 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการบริหารงานศูนย์บริหาร

จัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร พ.ศ. .... 

 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 ได้ให้ความ
เห็นชอบการปรับโครงสร้างองค์กรของสํานักงานอธิการบดี โดยศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและ
พัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นหน่วยงานภายในระดับกองและหน่วยงานย่อยที่มี
ลักษณะเฉพาะหรือเป็นความเช่ียวชาญเฉพาะภายใต้สํานักงานอธิการบดี ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย น้ัน 
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เพ่ือให้การดําเนินงานของศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยจึงเสนอ          
ที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการบริหารงานศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษา
ทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. .... 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้รับฟังความคิดเห็นประกอบการพิจารณา และมีมติเห็นชอบให้ปรับแก้ไข (ร่าง) 
ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการบริหารงานศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. .... ดังน้ี 

1. ข้อ 6 (1) ให้ระบุเพ่ิมให้ชัดเจนว่า ใช้กับวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป 
2. ให้ตัดข้อความในหมวด 3 ออกทั้งหมด 

 ทั้งน้ี ที่ประชุมให้ความเห็นประกอบการพิจารณาดําเนินการของศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษา
ทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในประเด็นต่างๆ ดังน้ี 

1. แนวทางความเป็นไปได้ในการที่คณะวิชาจะเสนอรายวิชาเพื่อให้มหาวิทยาลัยพิจารณาให้
เป็นรายวิชาบังคับ หรือรายวิชาบังคับเลือก หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

2. ประเด็นด้านงบประมาณรายรับ-รายจ่ายของคณะวิชาที่อาจได้รับผลกระทบ 
3. ความเป็นไปได้ในการจัดตารางสอนของรายวิชาศึกษาทั่วไป โดยไม่กระทบกับตารางสอน

รายวิชาหลักของคณะวิชา 
4. คํานึงถึงการเดินทาง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของนักศึกษาสําหรับการเข้าเรียนรายวิชา

ศึกษาทั่วไปบางรายวิชา โดยเฉพาะคณะวิชาที่มีพ้ืนที่การศึกษาอยู่ที่ตลิ่งชัน วังท่าพระ และ City Campus 
เมืองทองธานี 

5. มหาวิทยาลัยควรดําเนินการให้เป็นศูนย์ในการพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่เป็น             
ที่ยอมรับในวงกว้าง 

6. คํานึงถึงค่า FTES และการนับภาระงาน/ปริมาณงานที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้กับ
อาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป  

7. คํานึงถึงการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรตามแนวทาง Outcome-based education 
และเกณฑ์ AUN-QA ซึ่งจะต้องดําเนินการให้มั่นใจว่าผู้เรียนจะสามารถบรรลุตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง 
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ระเบียบวาระท่ี  4.3.6 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการกําหนดระดับตําแหน่ง
และการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. .... และ 
(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการกําหนดระดับตําแหน่งและ
การแต่ง ต้ังพนักงานมหาวิทยาลัยให้ เข้ าสู่ ตํ าแหน่งประเภทบริหาร             
กลุ่มอํานวยการ กลุ่มที่ปรึกษา และกลุ่มหัวหน้างาน  พ.ศ. .... 

 
สรุปเรื่อง 
 ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรได้มีคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 1467/2561 เรื่อง แต่งต้ัง 
คณะทํางานพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการกําหนดระดับตําแหน่งและการแต่งต้ัง
พนักงานมหาวิทยาลัยให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. .... น้ัน 
  บัดน้ี คณะทํางานพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการกําหนดระดับ
ตําแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. .... ได้พิจารณาปรับปรุงร่าง
ข้อบังคับฯ ดังกล่าว โดยแยกส่วนร่างข้อบังคับฯ ดังกล่าว ออกเป็น 2 ฉบับ เพ่ือเสนอ ก.บ.ม. พิจารณา ได้แก่ 
 1. (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการกําหนดระดับตําแหน่งและการแต่งต้ัง 
พนักงานมหาวิทยาลัยให้ดํารงตําแหน่งสงูขึ้น พ.ศ. .... เพ่ือกําหนดตําแหน่ง ดังน้ี  
  1.1 ตําแหน่งกลุ่มปฏิบัติการ ระดับชํานาญการ ระดับชํานาญการพิเศษ ระดับเช่ียวชาญ 
และระดับเช่ียวชาญพิเศษ 
  1.2  ตําแหน่งกลุ่มปฏิบัติงาน ระดับชํานาญงาน และระดับชํานาญงานพิเศษ  
โดยมีประเด็นเสนอพิจารณา ดังน้ี 
  (1) กรณีตามข้อ 17 ของร่างข้อบังคับฯ พนักงานมหาวิทยาลัยผู้ที่ไม่ผ่านการคัดเลือก
ตามองค์ประกอบแต่ผลงานอยู่ในเกณฑ์ผ่านเกณฑ์หรือให้ปรับปรุงผลงาน จะสามารถนําผลงานชิ้นเดิมมาย่ืน
ขอกําหนดตําแหน่งในรอบถัดไปได้หรือไม่ 
  (2) กรณีคะแนนความเหมาะสมสําหรับตําแหน่งโดยวิธีสอบสัมภาษณ์ กําหนดให้มี
คะแนนความเหมาะสมต้ังแต่ 80 คะแนนขึ้นไป จะกําหนดรายละเอียดในการสอบสัมภาษณ์อย่างไร 
 2. (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการกําหนดระดับตําแหน่งและการแต่งต้ัง
พนักงานมหาวิทยาลัยให้เข้าสู่ตําแหน่งประเภทบริหาร กลุ่มอํานวยการ กลุ่มที่ปรึกษา และกลุ่มหัวหน้างาน  
พ.ศ. .... เพ่ือกําหนดตําแหน่ง ดังน้ี 
   2.1 ตําแหน่งกลุ่มหัวหน้างาน ได้แก่ ตําแหน่งหัวหน้างานหรือตําแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน
ย่อยที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่างาน ให้มีได้ตามจํานวนหน่วยงานย่อย ระดับงานหรือหน่วยงาน          
ที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่างาน 
  2.2 ตําแหน่งสายบริหาร กลุ่มอํานวยการ ได้แก่ 
     2.2.1 ระดับผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดีและระดับผู้อํานวยการสํานักงาน         
สภามหาวิทยาลัย  
    2.2.2 ระดับผู้ ช่วยผู้ อํานวยการสํานักงานอธิการบดี ระดับผู้ อํานวยการกอง
เลขานุการคณะ หรือหัวหน้าหน่วยงานภายในที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่ากอง   
  (3) ตําแหน่งกลุ่มที่ปรึกษา ได้แก่ ตําแหน่งที่ปรึกษาส่วนงาน และตําแหน่งที่ปรึกษา
หน่วยงานภายในระดับกองหรือเทียบเท่า  
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โดยมีประเด็นเสนอพิจารณาตามหมวด 2 ส่วนที่ 3 การกําหนดตําแหน่งสําหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัยที่พ้นจากตําแหน่งสายบริหาร กลุ่มอํานวยการเพ่ือเข้าสู่ตําแหน่งสายสนับสนุน ตําแหน่งผู้ช่วย
ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดีหรือตําแหน่งที่ปรึกษาและหมวด 3 ของร่างข้อบังคับฯ ในส่วนของการกําหนด
ตําแหน่งภายหลังพ้นจากตําแหน่งสายบริหาร กลุ่มอํานวยการ 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ     ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังน้ี 
 1. เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการกําหนดระดับตําแหน่งและ
การแต่งต้ังพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. .... และมีประเด็นพิจารณาดังน้ี 
 - กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยผู้ที่ไม่ผ่านการคัดเลือกตามองค์ประกอบแต่ผลงานอยู่ใน
ระดับผ่านเกณฑ์ สามารถนําผลงานช้ินเดิมมาย่ืนขอกําหนดตําแหน่งในรอบถัดไปภายใน 5 ปี ได้ 
 - กรณีคัดเลือกความเหมาะสมสําหรับตําแหน่งโดยวิธีสอบสัมภาษณ์ ให้เป็นไปตามที่
คณะอนุกรรมการสอบสัมภาษณ์กําหนด  
 2. เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการกําหนดระดับตําแหน่งและ             
การแต่งต้ังพนักงานมหาวิทยาลัยให้เข้าสู่ ตําแหน่งประเภทบริหาร กลุ่มอํานวยการ กลุ่มที่ปรึกษา                 
และกลุ่มหัวหน้างาน พ.ศ. .... 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.4 โครงสร้างส่วนงานและหน่วยงานภายใน 
ระเบียบวาระท่ี  4.4.1 การจัดต้ัง การรวม และการยุบเลิกส่วนงาน หน่วยงานและหน่วยงานย่อย

ภายในส่วนงาน ของคณะวิชา 
 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561 ได้ให้
ความเห็นชอบระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการแบ่ง การรวม การยุบเลิกและ
การบริหารภาควิชา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 โดยสาระสําคัญได้กําหนดให้ภาควิชาที่สภามหาวิทยาลัยได้เคย
อนุมัติให้แบ่งหน่วยงานขึ้นในมหาวิทยาลัยก่อนวันที่ระเบียบน้ีใช้บังคับ คงสถานะเป็นภาควิชาต่อไป หรือจะให้
มีการแบ่ง การรวม และการยุบเลิกภาควิชา ให้เป็นไปตามระเบียบน้ีก็ได้ ทั้งน้ี การบริหารภาควิชา คุณสมบัติ
หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของผู้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าภาควิชา และการติดตามประเมินผลให้เป็นไปตาม
ระเบียบน้ี ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 20/2561 เมื่อวันอังคารที่ 9 ตุลาคม 
2561 ได้มีมติมอบหมายให้กองแผนงานปรับแก้รายละเอียดในตารางสรุปการเสนอขอจัดต้ัง การรวม และการ
ยุบเลิกหน่วยงานในประเด็นเก่ียวกับรูปแบบการแบ่งหน่วยงาน/หน่วยงานย่อย และรูปแบบหน่วยงานที่ให้บริการ
วิชาการ ตามข้อเสนอแนะในที่ประชุม พร้อมทั้งให้ตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดให้ถูกต้องครบถ้วนตามข้อมูลที่
คณะวิชา/ส่วนงานเสนอมา ทั้งน้ี ขอให้คณะวิชา/ส่วนงานส่งข้อมูลรายละเอียดที่มีการปรับแก้ไขที่ถูกต้อง
ครบถ้วนแล้ว ไปยังกองแผนงานภายในวันที่ 12 ตุลาคม 2561 เพ่ือรวบรวมก่อนนําเสนอคณะกรรมการ
วิเคราะห์โครงสร้างส่วนงานและหน่วยงานพิจารณาต่อไป โดยมีการนําเสนอให้พิจารณาไปแล้ว จํานวน 10 
คณะวิชา 4 ส่วนงาน น้ัน 
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ในการน้ี กองแผนงานจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาการจัดต้ัง การรวม และการยุบเลิกส่วนงาน 
หน่วยงานและหน่วยงานย่อยภายในส่วนงาน ของคณะวิชา จํานวน 1 คณะวิชา ได้แก่ บัณฑิตวิทยาลัย 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการจัดต้ัง การรวม และการยุบเลิกส่วนงาน 
หน่วยงานและหน่วยงานย่อยภายในส่วนงาน ของคณะวิชา จํานวน 1 คณะวิชา ได้แก่ บัณฑิตวิทยาลัย 
 ทั้งน้ี มอบหมายให้คณะศึกษาศาสตร์เสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์
พิจารณารูปแบบการบริหารวิชาการใหม่ในส่วนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (มัธยมศึกษา) และ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)  

แล้วให้นําเสนอคณะกรรมการวิเคราะห์โครงสร้างส่วนงานและหน่วยงาน และสภาวิชาการ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร พิจารณาต่อไป 
  
ระเบยีบวาระที่  4.5 การบริหารการเงินและทรพัย์สิน 
 ไม่ม ี
 
ระเบยีบวาระที่  4.6 เรื่องอ่ืนๆ ตามท่ีอธิการบดีปรึกษา 
 ไม่ม ี
 
 
เลิกประชุมเวลา 12.00 น. 
 
 

 
(นางสาวกันย์พินันท์  สิริปัญญาธร) 

ผู้จดรายงานการประชุม 
 
 
 

(นางสาวสิริวัลลิ์  พฤกษาอุดมชัย) 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 

 
(นางสาวเอมอร  ชีราวุฒธิพันธ์) 

ผู้จดรายงานการประชุม 
 

 

รายงานการประชุมฉบับน้ี 
ได้รับรองโดยไม่มีการแก้ไข 


