
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร
คร้ังที่ 6/2562

วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562
ณ  หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ สํานักงานอธิการบดี  ตลิ่งชัน

…………….………………..

ผูมาประชุม
1. อ.ปญจพล เหลาพูนพัฒน ผูรักษาการแทนอธิการบดี ประธานกรรมการ
2. รศ.ดร.ดวงเดือน ไกรลาศ ผูรักษาการแทนรองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา กรรมการ
3. รศ.ดร.ประสพชัย พสุนนท ผูรักษาการแทนรองอธิการบดีฝายพัฒนาองคกร กรรมการ
4. ผศ.สยุมพร กาษรสุวรรณ ผูรักษาการแทนรองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม กรรมการ
5. ศ.ญาณวิทย กุญแจทอง คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ กรรมการ
6. อ.ดร.นนท คุณคํ้าชู คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร กรรมการ
7. ผศ.ชวลิต ขาวเขียว คณบดีคณะโบราณคดี กรรมการ
8. อ.ดร.ธนาทร เจียรกุล คณบดีคณะมัณฑนศิลป กรรมการ
9. ผศ.วุฒิชัย เลิศสถากิจ คณบดีคณะดุริยางคศาสตร กรรมการ

10. ผศ.สมศักดิ์ ชาติน้ําเพ็ชร คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ
11. ผศ.ดร.สมพิศ ขัตติยพิกุล คณบดวีิทยาลัยนานาชาติ กรรมการ
12. ผศ.ฉัตรชัย เผาทองจีน ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร กรรมการ
13. อ.ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท ผูอํานวยการหอศิลป กรรมการ
14. อ.ดร.คุณัตว พิธพรชัยกุล ประธานสภาคณาจารยและพนักงาน กรรมการ
15. นายกฤษดา ไพรวรรณ ผูแทนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน กรรมการ
16. ผศ.ดร.เชาวรีย อรรถลังรอง ผูรักษาการแทนรองอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ

ฝายประกันคุณภาพการศึกษา
17. นางสาวอัปสร กิจเจริญคา ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ผูชวยเลขานุการ

ผูมาประชุมผานระบบ VDO-Conference
1. ผศ.ดร.ปาเจรา พัฒนถาบุตร ผูรักษาการแทนรองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร กรรมการ
2. รศ.ดร.จุไรรัตน นันทานิช คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ
3. ผศ.ดร.วรางคณา นิพัทธสุขกิจ คณบดีคณะอักษรศาสตร กรรมการ
4. ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธุ คณบดีคณะศึกษาศาสตร กรรมการ
5. ผศ.ดร.นรงค ฉิมพาลี คณบดีคณะวิทยาศาสตร กรรมการ
6. รศ.ดร.ธนะเศรษฐ งาวหิรัญพัฒน คณบดีคณะเภสัชศาสตร กรรมการ
7. ผศ.ดร.อรุณศรี ลีจีรจําเนียร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ
8. อ.ดร.ภวพล คงชุม คณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการ
9. ผศ.ดร.พีรพัฒน ยางกลาง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ

10. ผศ.ดร.ศักดิพันธ ตันวิมลรัตน ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง กรรมการ
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11. ผศ.ดร.ดิเรกฤทธิ์ บัวเวช ผูแทนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ กรรมการ
12. อ.บุญเพชร พ่ึงยอย ผูแทนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ กรรมการ

ผูเขารวมประชุม
1. อ.นภดล วิรุฬหชาตะพันธ ผูรักษาการแทนผูชวยอธิการบดี วังทาพระ
2. อ.ดร.สุภาพ เกิดแสง ผูรักษาการแทนผูชวยอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา
3. นายสหรัฐ มณีจันทร ผูอํานวยการกองกฎหมาย
4. นางสุกัญญา ตอทรัพยสิน ผูอํานวยการกองทรัพยากรมนุษย
5. นางสุมณฑา เสรีวัตตนะ ผูอํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน
6. นางมุจลินท สังขจุย ผูชวยผูอํานวยการกองกฎหมาย
7. นางสาวนลินรัตน ปจฉิมพัทธพงษ ผูชวยผูอํานวยการกองกลาง
8. นางสาวธณิดา มหาสวัสดิ์ ผูรักษาการผูชวยผูอํานวยการกองทรัพยากรมนุษย
9. นางสาวรัตทิกร คงทอง หัวหนางานบริหารท่ัวไป กองกลาง

10. นางสาวธันยาภรณ ทองทับทิม หัวหนางานบริหารทรัพยากรมนุษย กองทรัพยากรมนุษย

ผูเขารวมประชุมผานระบบ VDO-Conference
1. อ.ปวริส มินา ผูรักษาการแทนผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา
2. รศ.ดร.อวยพร อภิรักษอรามวง ผูรักษาการแทนผูชวยอธิการบดีฝายแผนและงบประมาณ

ผูไมมาประชุม
1. ศ.ดร.พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์ ผูรักษาการแทนรองอธิการบดีฝายวิชาการและวิจัย ติดราชการ
2. รศ.ดร.พิทักษ ศิริวงศ ผูรักษาการแทนรองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา ติดราชการ

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
เม่ือกรรมการครบเปนองคประชุมแลว ประธานกลาวเปดประชุมและขอใหท่ีประชุมพิจารณา

เรื่องตางๆ ดังนี้

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระท่ี 1.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร

ครั้งท่ี 5/2562 เม่ือวันอังคารท่ี 12 มีนาคม 2562

สรุปเรื่อง
ประธานเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ศิลปากร ครั้งท่ี 5/2562 เม่ือวันอังคารท่ี 12 มีนาคม 2562
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มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหแกไขรายงานการประชุมหนา 26 ระเบียบวาระท่ี 4.3.4
ในสวนของมติ บรรทัดท่ี 4 จาก “...คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองขอกฎหมายเพ่ือการปรับเปลี่ยนสถานะ
ของมหาวิทยาลัยเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐเก่ียวกับดานวิชาการและวิจัย...” เปน “...คณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองขอกฎหมายเพ่ือการปรับเปลี่ยนสถานะของมหาวิทยาลัยเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ...”

แลวรับรองรายงานการประชุมตามท่ีไดแกไขแลว

ระเบียบวาระท่ี 1.2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร
ครั้งท่ี 5/2562 เม่ือวันอังคารท่ี 12 มีนาคม 2562 (วาระลับ)

สรุปเรื่อง
ประธานเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ศิลปากร ครั้งท่ี 5/2562 เม่ือวันอังคารท่ี 12 มีนาคม 2562 (วาระลับ)

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องแจงเพื่อทราบ
ระเบียบวาระท่ี 2.1 เรื่องท่ีประธานแจงใหทราบ

ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 2.2 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา
ครุศาสตรและสาขาศึกษาศาสตร (หลักสูตรสี่ป) พ.ศ. 2562

สรุปเรื่อง
ดวยกระทรวงศึกษาธิการไดออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับ

ปริญญาตรี สาขาครุศาสตรและสาขาศึกษาศาสตร (หลักสูตรสี่ป) พ.ศ. 2562 ฉบับลงวันท่ี 26 กุมภาพันธ พ.ศ.
2562 ซึ่งการจัดทําหลักสูตรหรือปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตรและสาขาศึกษาศาสตร
(หลักสูตรสี่ป) ตองมุงใหเกิดมาตรฐานผลการเรียนรูของบัณฑิต โดยมีหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนและ
องคประกอบอ่ืนๆ ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตรและสาขาศึกษาศาสตร (หลักสูตรสี่ป)
พ.ศ. 2562

ท้ังนี้ ในกรณีท่ีไมสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ หรือมีความจําเปนตองปฏิบัตินอกเหนือจาก
ท่ีกําหนดไวในประกาศดังกลาว ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาท่ีจะพิจารณา และใหถือ
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้นเปนท่ีสุด

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบ
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ระเบียบวาระท่ี 2.3 กําหนดวันพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปการศึกษา 2561

สรุปเรื่อง
ตามท่ีราชเลขานุการในพระองคสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไดมี

หนังสือท่ี รล 0010/1823 ลงวันท่ี 13 มีนาคม 2562 แจงวา สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร
เทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
แทนพระองคมาพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา
2561 ในวันจันทรท่ี 25 พฤศจิกายน 2562 ท้ังภาคเชาและภาคบาย ณ อาคารศูนยศิลปวัฒนธรรมเฉลิม
พระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร จังหวัดนครปฐม
นั้น

ในการนี้ กองกลางจึงเสนอท่ีประชุมทราบกําหนดวันพระราชทานปริญญาบัตร ประจําป
การศึกษา 2561 พรอมท้ังไดแนบมติท่ีประชุมคณบดี ครั้งท่ี 8/2559 เม่ือวันท่ี 19 เมษายน 2559 ซึ่งได
เห็นชอบใหคณะวิชาเสนอทูลเกลาฯ ถวายปริญญากิตติมศักดิ์แดสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ในปการศึกษา 2561

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบ ท้ังนี้ หากคณะวิชาใดประสงคเสนอทูลเกลาฯ ถวายปริญญากิตติมศักดิ์
ขอใหแจงไปยังกองกลางเพ่ือดําเนินการตอไป

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน
ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระท่ี 4.1 การบริหารงานบุคคล
ระเบียบวาระท่ี 4.1.1 การสอบแขงขัน / คัดเลือก

ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 4.1.2 การขออนุมัติบรรจุบุคคล / การโอนยาย
ระเบียบวาระท่ี 4.1.2.1 คณะเภสัชศาสตรขออนุมัติจาง นางสาวละอองดาว พลับพลา เพื่อบรรจุเปน

พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ

สรุปเรื่อง
ตามท่ีคณะเภสัชศาสตรมีอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษา

ปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี 2-3-08-290 เดิมเปนอัตราของ นายสุเทพ แสงโสด ซึ่งไดรับอนุญาตใหลาออก
ในวันท่ี 1 สิงหาคม 2559 นั้น

คณะฯ ไดดําเนินการตามข้ันตอนแลว ผูไดรับการคัดเลือกคือ นางสาวละอองดาว พลับพลา
วุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิต (สถิติ) มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะฯ จึงประสงคขออนุมัติจาง นางสาวละอองดาว
พลับพลา เพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี
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2-3-08-290 อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท สังกัดงานการจัดการการศึกษา สํานักงานคณบดี
คณะเภสัชศาสตร พรอมท้ังขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังนี้

1. รองคณบดีฝายบรหิาร คณะเภสัชศาสตร ประธานกรรมการ
2. รองคณบดีฝายวิชาชีพ คณะเภสัชศาสตร กรรมการ
3. ผูชวยคณบดีฝายวิชาชีพ คณะเภสัชศาสตร กรรมการ
4. เลขานุการคณะเภสัชศาสตร กรรมการ
5. หัวหนางานการจัดการการศึกษา กรรมการ
6. นายชัยวัฒน ตันติบวรเดชา เลขานุการ
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหจาง นางสาวละอองดาว พลับพลา เพ่ือบรรจุเปน
พนักงานมหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี 2-3-08-290 อัตรา
เงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท สังกัดงานการจัดการการศึกษา สํานักงานคณบดี คณะเภสัชศาสตร ตั้งแตวันท่ี
ก.บ.ม. อนุมัติ แตไมกอนวันรายงานตัวเขาปฏิบัติงาน พรอมท้ังอนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผล
การทดลองปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาว ตามรายชื่อท่ีคณะฯเสนอ ท้ังนี้ การจางครั้งแรกใหจางเปนพนักงาน
ประจําสถานภาพทดลองงานมีระยะเวลาการจาง 1 ป ตั้งแตวันท่ีรายงานตัวเขาปฏิบัติงาน

ระเบียบวาระท่ี 4.1.2.2 คณะมัณฑนศิลปขออนุมัติจาง นายพลัฏฐ จิระพุฒินันท เพื่อบรรจุเปน
พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย

สรุปเรื่อง
ตามท่ีคณะมัณฑนศิลปมีกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย ตําแหนง

เลขท่ี 1-2-24-1198 เดิมเปนอัตราของ นายพิสิฐ ตั้งพรประเสริฐ ซึ่งไดรับอนุญาตใหลาออกในวันท่ี 1 ตุลาคม 2561 นั้น
คณะฯ ไดดําเนินการตามข้ันตอนแลว ผูไดรับการคัดเลือกคือ นายพลัฏฐ จิระพุฒินันท

วุฒิ Master of Arts with Commendation in Jewellery, Silversmithing and Related Products จาก
Birmingham City University ประเทศสหราชอาณาจักร คณะฯ จึงประสงคขออนุมัติจาง นายพลัฏฐ
จิระพุฒินันท เพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี 1-2-24-1198
อัตราเงินเดือน เดือนละ 26,250 บาท สังกัดภาควิชาออกแบบเครื่องประดับ คณะมัณฑนศิลป โดยขอยกเวน
เกณฑผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ เนื่องจากไดสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยของประเทศท่ีใชภาษาอังกฤษ
ในการสื่อสาร ตามมติ ก.บ.พ. ครั้งท่ี 25/2558 เม่ือวันท่ี 29 ธันวาคม 2558 พรอมท้ังขออนุมัติแตงตั้ง
คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังนี้

1. คณบดคีณะมัณฑนศิลป ประธานกรรมการ
2. หัวหนาภาควิชาออกแบบเครื่องประดับ คณะมัณฑนศิลป กรรมการ
3. รองศาสตราจารย ดร.สุภาวี ศิรินคราภรณ กรรมการ
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปฐมาภรณ ประพิศพงศวานิช กรรมการ
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรรณวิภา  สุเนตตา กรรมการ
6. อาจารยทัศนฐรสชง  ศรีกุลกรณ กรรมการ
7. นายศุภฤกษ  ทับเสน เลขานุการ
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ท้ังนี้ ท่ีประชุม ก.บ.พ. ครั้งท่ี 8/2557 เม่ือวันท่ี 22 เมษายน 2557 ใหดําเนินการตามมติ
ของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร คือ กลุมสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบใหใชวุฒิปริญญาไมต่ํากวาปริญญาโท
หรือเทียบเทา

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหจาง นายพลัฏฐ จิระพุฒินันท เพ่ือบรรจุเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี 1-2-24-1198 อัตราเงินเดือน เดือนละ 26,250 บาท
สังกัดภาควิชาออกแบบเครื่องประดับ คณะมัณฑนศิลป ตั้งแตวันท่ี ก.บ.ม. อนุมัติ แตไมกอนวันรายงานตัว
เขาปฏิบัติงาน พรอมท้ังอนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาว
ตามรายชื่อท่ีคณะฯเสนอ ท้ังนี้ การจางครั้งแรกใหจางเปนพนักงานประจําสถานภาพทดลองงานมีระยะเวลา
การจาง 1 ป ตั้งแตวันท่ีรายงานตัวเขาปฏิบัติงาน

ระเบียบวาระท่ี 4.1.2.3 คณะสถาปตยกรรมศาสตรขออนุมัติจาง นายสิปปวิชญ กําบัง เพื่อบรรจุเปน
พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย

สรุปเรื่อง
ตามท่ีคณะสถาปตยกรรมศาสตรมีกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย

ตําแหนงเลขท่ี 1-2-03-723 นั้น
คณะฯ ไดดําเนินการตามข้ันตอนแลว ผู ไดรับการคัดเลือกคือ นายสิปปวิชญ กําบัง

จบการศึกษาระดับปริญญาโท วุฒิสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรม จากจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย และจบการศึกษาระดับปริญญาตรี วุฒิสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสถาปตยกรรม)
จากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล คณะฯ จึงประสงคขออนุมัติจาง นายสิปปวิชญ กําบัง เพ่ือบรรจุเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี 1-2-03-723 อัตราเงินเดือน เดือนละ 27,770 บาท สังกัด
ภาควิชาเทคนิคสถาปตยกรรม คณะสถาปตยกรรมศาสตร โดยมีผลการสอบคะแนนภาษาอังกฤษ IELTS
6.0 คะแนน (เปนไปตามมติท่ีประชุม ก.บ.พ. ครั้งท่ี 25/2558 เม่ือวันท่ี 29 ธันวาคม 2558 กําหนดใหมีผล
การสอบคะแนนภาษาอังกฤษ IELTS ไมต่ํากวา 5.5 คะแนน) พรอมท้ังขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผล
การทดลองปฏิบัติงาน ดังนี้

1. คณบดคีณะสถาปตยกรรมศาสตร ประธานกรรมการ
2. หัวหนาภาควิชาเทคนิคสถาปตยกรรม คณะสถาปตยกรรมศาสตร กรรมการ
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิบูลย  จินาวัฒน กรรมการ
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปรีชญา  มหัทธนทวี กรรมการ
5. นางยุพา  เพ็ชรแกว เลขานุการ
6. นางสาวเกศกนก  นรสาร ผูชวยเลขานุการ
ท้ังนี้ ท่ีประชุม ก.บ.พ. ครั้งท่ี 8/2557 เม่ือวันท่ี 22 เมษายน 2557 ใหดําเนินการตามมติของ

สภามหาวิทยาลัยศิลปากร คือ กลุมสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบใหใชวุฒิปริญญาไมต่ํากวาปริญญาโทหรือ
เทียบเทา

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา
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มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหจาง นายสิปปวิชญ กําบัง เพ่ือบรรจุเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี 1-2-03-723 อัตราเงินเดือน เดือนละ 27,770 บาท สังกัด
ภาควิชาเทคนิคสถาปตยกรรม คณะสถาปตยกรรมศาสตร ตั้งแตวันท่ี ก.บ.ม. อนุมัติ แตไมกอนวันรายงานตัว
เขาปฏิบัติงาน พรอมท้ังอนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาว
ตามรายชื่อท่ีคณะฯเสนอ ท้ังนี้ การจางครั้งแรกใหจางเปนพนักงานประจําสถานภาพทดลองงานมีระยะเวลา
การจาง 1 ป ตั้งแตวันท่ีรายงานตัวเขาปฏิบัติงาน

ระเบียบวาระท่ี 4.1.2.4 กองคลัง สํานักงานอธิการบดี ขออนุมัติจางบุคคลเพื่อบรรจุเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย จํานวน 2 ราย

สรุปเรื่อง
ตามท่ีกองคลัง สํานักงานอธิการบดี มีอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 2 อัตรา

ตําแหนงนักพัสดุปฏิบัติการ ไดแก ตําแหนงเลขท่ี 2-3-07-242 และ ตําแหนงเลขท่ี 2-3-07-243 สังกัด
งานพัสดุ กองคลัง สํานักงานอธิการบดี นั้น

เพ่ือใหการดําเนินงานภายในกองคลัง สํานักงานอธิการบดี เปนไปดวยความเรียบรอย
กองคลัง สํานักงานอธิการบดี จึงประสงคขออนุมัตจิางบุคคลเพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 2 ราย ดังนี้

1. นางสาวทิวาวรรณ คําเวียง วุฒิบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส) จากมหาวิทยาลัย
กรุงเทพ ตําแหนงนักพัสดุปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี 2-3-07-242 อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท
สังกัดงานพัสดุ กองคลัง สํานักงานอธิการบดี

2. นางสาวรัฐยา บรรดาศักดิ์ วุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร จาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตําแหนงนักพัสดปุฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี 2-3-07-243 อัตราเงินเดือน เดือนละ
19,500 บาท สังกัดงานพัสดุ กองคลัง สํานักงานอธิการบดี

พรอมท้ังขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน จํานวน 2 ราย ดังนี้
1. ผูชวยอธิการบดีฝายคลัง ประธานกรรมการ
2. ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี กรรมการ
3. ผูอํานวยการกองคลัง กรรมการ
4. หัวหนางานพัสดุ กองคลัง กรรมการ
5. หัวหนางานบริหารงบประมาณ กองคลัง กรรมการ
6. หัวหนางานบัญชี กองคลัง กรรมการ
7. นางสาวกัลยสุดา  เรืองจินดา เลขานุการ
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัตใิหจางบุคคลท้ัง 2 ราย เพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย
ตั้งแตวันท่ี ก.บ.ม. อนุมัติ แตไมกอนวันรายงานตัวเขาปฏิบัติงาน พรอมท้ังอนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการ
ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาว ตามรายชื่อท่ีหนวยงานเสนอ ท้ังนี้ การจางครั้งแรกใหจาง
เปนพนักงานประจําสถานภาพทดลองงานมีระยะเวลาการจาง 1 ป ตั้งแตวันท่ีรายงานตัวเขาปฏิบัติงาน
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ระเบียบวาระท่ี 4.1.2.5 กองกิจการนักศึกษาขออนุมัติตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนกรอบอัตรา
วางพนักงานมหาวิทยาลัย และขออนุมัติจางบุคคลเพื่อบรรจุเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย จํานวน 2 ราย

สรุปเรื่อง
ตามท่ีกองกิจการนักศึกษามีอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 2 อัตรา ตําแหนง

นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ไดแก ตําแหนงเลขท่ี 2-2-20-640 สังกัดงานศิษยเกาและชุมชน และ ตําแหนง
เลขท่ี 2-3-20-464 สังกัดกองกิจการนักศึกษา สํานักงานอธิการบดี นั้น

เ พ่ื อ ให การดํ า เนิ น งานภายในกอง กิจการนั ก ศึกษา เป น ไปด วยความ เรี ยบร อย
กองกิจการนักศึกษาจึงประสงค ดังนี้

1. ขออนุมัติตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย
ตําแหนงเลขท่ี 2-2-20-640 จากสังกัดงานศิษยเกาและชุมชน กองกิจการนักศึกษา สํานักงานอธิการบดี
ไปตั้งจายในสังกัดงานสงเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา สํานักงานอธิการบดี

2. ขออนุมัติตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย
ตําแหนงเลขท่ี 2-3-20-464 จากสังกัดกองกิจการนักศึกษา สํานักงานอธิการบดี ไปตั้งจายในสังกัดงาน
สงเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา สํานักงานอธิการบดี

3. ขออนุ มัติจางบุคคลเพ่ือบรรจุ เปนพนักงานมหาวิทยาลัย ราย นางสาววทันยา ดูงาม
วุฒิศึกษาศาสตรบัณฑิต (การศึกษาตลอดชีวิต) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ
ตําแหนงเลขท่ี 2-2-20-640 อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท สังกัดงานสงเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
กองกิจการนักศึกษา สํานักงานอธิการบดี

4. ขออนุ มัติ จ างบุคคลเพ่ือบรรจุ เปนพนักงานมหาวิทยาลัย ราย นายศศิวิมล ใจซื่ อ
วุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตรประยุกต) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ
ตําแหนงเลขท่ี 2-3-20-464 อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท สังกัดงานสงเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
กองกิจการนักศึกษา สํานักงานอธิการบดี

พรอมท้ังขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน จํานวน 2 ราย ดังนี้
1. รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา ประธานกรรมการ
2. ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา กรรมการ
3. ผูอํานวยการกองกิจการนักศึกษา กรรมการ
4. นางสาวเจิมทิพย  ปฐมกนก เลขานุการ
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมตดิังนี้
1. อนุมัติใหตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย

ตําแหนงเลขท่ี 2-2-20-640 และ ตําแหนงเลขท่ี 2-3-20-464 ตามท่ีเสนอ
2. อนุมัติใหจางบุคคลท้ัง 2 ราย เพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตั้งแตวันท่ี ก.บ.ม.

อนุมัติ แตไมกอนวันรายงานตัวเขาปฏิบัติงาน พรอมท้ังอนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลอง
ปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาว ตามรายชื่อท่ีหนวยงานเสนอ ท้ังนี้ การจางครั้งแรกใหจางเปนพนักงานประจํา
สถานภาพทดลองงานมีระยะเวลาการจาง 1 ป ตั้งแตวันท่ีรายงานตัวเขาปฏิบัติงาน
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ระเบียบวาระท่ี 4.1.3 การประเมินการปฏิบัติงาน
ระเบียบวาระท่ี 4.1.3.1 รายงานผลการประเมินทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย

จํานวน 2 ราย

สรุปเรื่อง
ตามท่ีมหาวิทยาลัยศิลปากรไดมีคําสั่งบรรจุบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย โดยใหทดลอง

ปฏิบัติงานในตําแหนงเปนเวลา 6 เดือน จํานวน 2 ราย คือ
1. นายโกสินทร ปญญาอธิสิน วุฒิ Doctor of Philosophy in Linguistics จาก University

of Essex ประเทศสหราชอาณาจักร ดํารงตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี 1-2-06-711 อัตราเงินเดือน เดือนละ
31,500 บาท สังกัดภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร ตั้งแตวันท่ี 27 สิงหาคม 2561

2. นายศิบดี นพประเสริฐ วุฒิรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร จากจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี 1-2-06-744 อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท
สังกัดภาควิชาสังคมศาสตร คณะอักษรศาสตร ตั้งแตวันท่ี 14 สิงหาคม 2561

บัดนี้ คณะกรรมการประเมินฯ ไดดําเนินการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาว ิทยาล ัยดังกลาวแลว เห็นวาพนักงานมหาว ิทยาล ัย ท้ัง 2 ราย เปนผู มีความรูความสามารถ
ความรับผิดชอบและความประพฤติเหมาะสม เห็นควรใหปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาวตอไป

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบรายงานผลการประเมินทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัย จํานวน 2 ราย และใหปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาวตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.1.4 การขอเปลี่ยน / เพิ่มเง่ือนไขการบรรจุ
ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 4.1.5 การพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ชํานาญงาน ชํานาญงานพิเศษ ชํานาญการ
ชํานาญการพิเศษ เช่ียวชาญ เช่ียวชาญพิเศษฯ
ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 4.1.6 เรื่องอ่ืนๆ
ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.1 ขออนุมัติยายตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยและตัด

โอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย

สรุปเรื่อง
ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ี 230/2562 ลงวันท่ี 8 กุมภาพันธ 2562 สั่งอนุญาตให

นางสาวนลินี พูลทรัพย พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหนงรองศาสตราจารย ตําแหนงเลขท่ี
1-2-08-864 อัตราเงินเดือน 71,360 บาท สังกัดภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร ลาออกจากงาน ตั้งแตวันท่ี
1 มีนาคม 2562 นั้น
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เพ่ือใหการบริหารจัดการเปนไปดวยความเรียบรอยคณะเภสัชศาสตรขออนุมัติ ดังนี้
1. ขออนุมัติยาย ตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือน นายปยรัตน พิมพสี พนักงานมหาวิทยาลัย

ประเภทพนักงานประจํา ตําแหนงอาจารย จากตําแหนงเลขท่ี 1-3-08-578 อัตราเงินเดือน 34,350 บาท
สังกัดภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร เปนตําแหนงเลขท่ี 1-2-08-864 อัตราเงินเดือน 34,350 บาท
สังกัดภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร ตั้งแตวันท่ี 1 มีนาคม 2562 เปนตนไป โดยใหนับระยะเวลาปฏิบัติงาน
ตอเนื่องกัน

2. ขออนุมัติตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย
จากตําแหนงเลขท่ี 1-3-08-578 ตําแหนงอาจารย อัตราเงินเดือน 34,350 บาท สังกัดภาควิชาเภสัชกรรม
คณะเภสัชศาสตร ไปตั้งจายในสังกัดคณะเภสัชศาสตร ตั้งแตวันท่ี 1 มีนาคม 2562 เปนตนไป

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมตดิังนี้
1. อนุมัตใิหยาย ตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือน นายปยรัตน พิมพสี พนักงานมหาวิทยาลัย

ประเภทพนักงานประจํา ตําแหนงอาจารย จากตําแหนงเลขท่ี 1-3-08-578 อัตราเงินเดือน 34,350 บาท
สังกัดภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร เปนตําแหนงเลขท่ี 1-2-08-864 อัตราเงินเดือน 34,350 บาท
สังกัดภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร ตั้งแตวันท่ี 1 มีนาคม 2562 เปนตนไป โดยใหนับระยะเวลาปฏิบัติงาน
ตอเนื่องกัน

2. อนุมัติใหตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย
จากตําแหนงเลขท่ี 1-3-08-578 ตําแหนงอาจารย อัตราเงินเดือน 34,350 บาท สังกัดภาควิชาเภสัชกรรม
คณะเภสัชศาสตร ไปตั้งจายในสังกัดคณะเภสัชศาสตร ตั้งแตวันท่ี 1 มีนาคม 2562 เปนตนไป

ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.2 การขอเพิ่มวุฒิการศึกษาไวในทะเบียนประวัติพนักงานมหาวิทยาลัย

สรุปเรื่อง
ตามท่ีระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑและวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวฒุิ

และการเพ่ิมวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติ พ.ศ.2553 ประกาศ ณ วันท่ี 28 กันยายน 2553 ขอ 4 และขอ 5
กําหนดวา การปรับเงินเดือนตามคุณวุฒิหรือการเพ่ิมคุณวุฒิไวในทะเบียนประวัตินั้น ขาราชการและพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ท่ีไดรับคุณวุฒิเพ่ิมข้ึนนั้นจะตองเปนคุณวุฒิท่ีตรงกับลักษณะการสอนของภาควิชา
หรือของคณะหรือหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ

และสําหรับขาราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายบริหารและปฏิบัติงานท่ัวไปท่ีไดรับ
คุณวุฒิเพ่ิมข้ึนนั้นจะตองเปนคุณวุฒิท่ีตรงกับมาตรฐานกําหนดตําแหนงซึ่งบุคคลนั้นดํารงตําแหนงอยูในขณะนั้น
สวนการกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ ใหคํานึงถึงความรูความสามารถ ความรับผิดชอบ ความประพฤติและ
ความเหมาะสม โดยเฉพาะอยางยิ่งตองพิจารณาถึงลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ผลประโยชนท่ีหนวยงานจะไดรับเปนสําคัญ

นอกจากนี้ ท่ีประชุม ก.บ.พ. มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 10/2551 เม่ือวันท่ี 3 มิถุนายน 2551
ไดวางแนวปฏิบัติวา การเสนอขอกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิของผูไดรับอนุญาตใหลาศึกษา หรือผูท่ีไดรับวุฒิ
กอนบรรจุแตงตั้ง จะตองเสนอเรื่องใหหนวยงานการเจาหนาท่ีของคณะหรือมหาวิทยาลัย ภายใน 60 วัน นับแตวัน
รายงานตัวเขาปฏิบัติราชการ (กรณีไดรับวุฒิเพ่ิมข้ึนกอนวันรายงานตัวเขาปฏิบัตริาชการ) หรือ ภายใน 60 วัน นับแต
วันท่ีสําเร็จการศึกษา (กรณีรายงานตัวเขาปฏิบัติราชการกอนวันท่ีมีหลักฐานวาสําเร็จการศึกษา) หากเสนอเรื่อง
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ขอกําหนดภายหลังเวลาดังกลาวใหกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิไดไมกอนวันท่ีหนวยงานการเจาหนาท่ีของคณะ
หรือมหาวิทยาลัยไดรับเรื่อง

ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ี 1258/2559 ลงวันท่ี 19 กันยายน 2559 สั่งบรรจุ นางพรรณิดา
คํานา พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนงนักบริหารงานท่ัวไปปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี 2-3-05-806
สังกัดงานบริหารและจัดการ สํานักงานเลขานุการ คณะศึกษาศาสตร อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท
(ปจจุบันพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี
2-3-05-806 สังกัดงานบริหารและจัดการ สํานักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร อัตราเงินเดือน เดือนละ
21,610บาท) ดวยวุฒิปริญญาตรี ตั้งแตวันท่ี 6 กันยายน 2559 และตามบันทึกขอความคณะศึกษาศาสตร
ท่ี ศธ 6812/0223 เรื่อง ขออนุมัติเพ่ิมวุฒิการศึกษาไวในทะเบียนประวัติ ราย นางพรรณิดา คํานา ซึ่งไดจบ
การศึกษาระดับปริญญาโท วุฒิศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร
ตั้งแตวันท่ี 22 พฤษภาคม 2557 นั้น

จากการตรวจสอบพบวา นางพรรณิดา คํานา ไดสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท วุฒิศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแตวันท่ี 22 พฤษภาคม 2557 ซึ่งสําเร็จ
การศึกษากอนวันบรรจุเขาปฏิบัติงานเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ประกอบกับประกาศคณะศึกษาศาสตร เรื่อง
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเขาปฏิบัติงานเปนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนงนักบริหารงานท่ัวไปปฏิบัติการ
สังกัดงานบริหารและการจัดการ สํานักงานเลขานุการ คณะศึกษาศาสตร ฉบับลงวันท่ี 14 กรกฎาคม 2559
จํานวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท โดยกําหนดคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงใหสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาไมต่ํากวานี้ จึงเห็นสมควรใหเพ่ิมวุฒิการศึกษาไวในทะเบียนประวัติเทานั้น

คณะศึกษาศาสตรขออนุมัติใหเพ่ิมวุฒิการศึกษาไวในทะเบียนประวัติ ราย นางพรรณิดา คํานา
พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี
2-3-05-806 อัตราเงินเดือน เดือนละ 21,610 บาท (เนื่องจากเปนการบรรจุดวยวุฒิปริญญาตรีและสําเร็จ
การศึกษากอนบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัยจึงใหเพ่ิมวุฒิการศึกษาไวในทะเบียนประวัติเทานั้น) สังกัด
งานบริหารและจัดการ สํานักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท วุฒิศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยใหมีผลตั้งแตวันท่ี 21 กุมภาพันธ 2562
ซึ่งเปนวันท่ีงานการเจาหนาท่ีของคณะฯ รับเรื่อง

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหเพ่ิมวุฒิการศึกษาไวในทะเบียนประวัติ ราย นางพรรณิดา
คํานา พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี
2-3-05-806 อัตราเงินเดือน เดือนละ 21,610 บาท สังกัดงานบริหารและจัดการ สํานักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร
ไดสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท วุฒิศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร
เพ่ิมข้ึน โดยใหมีผลตั้งแตวันท่ี 21 กุมภาพันธ 2562 ซึ่งเปนวันท่ีงานการเจาหนาท่ีของคณะฯ รับเรื่อง (เนื่องจากเปน
การบรรจุดวยวุฒิปริญญาตรีและสําเร็จการศึกษากอนบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัยจึงใหเพ่ิมวุฒิการศึกษาไวใน
ทะเบียนประวัติเทานั้น)
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ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.3 การแตงตั้งคณะกรรมการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหนาภาควิชา
พื้นฐานทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร
(วาระลับ)

ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.4 การพิจารณาทบทวนเกณฑมาตรฐาน คะแนนสอบภาษาอังกฤษของการ
บรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) สาขาทัศนศิลป (ศิลปะและ
การสรางสรรค)

สรุปเรื่อง
ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง มาตรฐานความสามารถทางดานภาษาอังกฤษของ

อาจารยประจําท่ีรับเขาใหม ไดกําหนดเกณฑมาตรฐานของการบรรจุแตงตั้งผูผานการคัดเลือกเปนอาจารย
ประจําของมหาวิทยาลัยศิลปากร และอาศัยความตามขอ 5 ภายใตบังคับขอ 4 การบรรจุแตงตั้งผูผาน
การคัดเลือกเปนอาจารยประจํามหาวิทยาลัยจะกระทําไดเม่ือผูนั้นนําผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษฯ มาแสดง
ตอคณะภายในเวลาท่ี ก.บ.ม. กําหนด นั้น

ในชวงระยะเวลาท่ีผานมา คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ ไดรับการจัดสรร
กรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) และไดดําเนินการตามข้ันตอนการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุ
และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย (อาจารย) ปรากฏวา มีผูสมัครท่ีมีคุณสมบัติตามความ
ตองการของภาควิชา แตเนื่องจากผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษยังไมเปนตามเกณฑมาตรฐานฯ จึงไมสามารถ
ดําเนินการในข้ันตอนตอไปได สงผลใหภาควิชามีอัตรากําลังไมเพียงพอและไมสอดคลองกับการจัดการเรียน
การสอนในสายปฏิบัติงานสรางสรรค ซึ่งเปนสาขาวิชาเฉพาะท่ีตองอาศัยทักษะกระบวนการทางทัศนศิลปและ
ความชํานาญควบคูไปกับความเชี่ยวชาญในการสอน ประกอบกับในปจจุบัน คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและ
ภาพพิมพ โดยภาควิชาฯ ท่ีไดรับการจัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ กําลังดําเนินการ
เปดรับสมัครบุคคลในตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย (อาจารย) อยูในขณะนี้ จํานวน 5 อัตรา และพบวา
ยังมีจํานวนผูสมัครและสนใจอยูนอยมาก ท้ังนี้เนื่องมาจากการกําหนดเกณฑมาตรฐานฯ ดังกลาวขางตน

ในการนี้ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ โดยมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ ครั้งท่ี 2/2562 (วาระพิเศษ) เม่ือวันท่ี 4 กุมภาพันธ 2562
ไดพิจารณาปญหาท่ีเกิดข้ึนและมีความเห็นชอบใหเสนอตอมหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือพิจารณาทบทวนเกณฑ
มาตรฐานคะแนนสอบภาษาอังกฤษของการบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) สาขาทัศนศิลป
(ศิลปะและการสรางสรรค) และยังไดเสนอแนวทางเพ่ือประกอบการพิจารณา ดังนี้

1. ใหยกเวนคุณสมบัติคะแนนทดสอบทักษะดานภาษาอังกฤษสําหรับผูท่ีสําเร็จการศึกษา
สาขาศิลปกรรม หรือสาขาท่ีเก่ียวของ

2. ใหมหาวิทยาลัยจัดใหมีการทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษแกผูไดรับการคัดเลือก
แตไมมีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ โดยการแตงตั้งคณะอนุกรรมกรรมการจัดการทดสอบความสามารถ
ทางดานภาษาอังกฤษ อาศัยความตามบทเฉพาะกาล ขอ 7 ของประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง มาตรฐาน
ความสามารถทางดานภาษาอังกฤษของอาจารยประจําท่ีรับเขาใหม

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา



13

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว เห็นชอบใหใชหลักเกณฑตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง
มาตรฐานความสามารถทางดานภาษาอังกฤษของอาจารยประจําท่ีรับเขาใหม ขอ 4(6) โดย ก.บ.ม.
อาจพิจารณายกเวนใหผูซึ่งมีผลงานเปนท่ียอมรับอยางกวางขวางในระดับชาติหรือในระดับนานาชาติ
เปนอาจารยประจําโดยไมตองมีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ และใหคณะวิชาแจงคุณสมบัติของอาจารยสําหรับ
การยกเวนคะแนนสอบภาษาอังกฤษ นําเสนอท่ีประชุม ก.บ.ม. ใหความเห็นชอบกอนดําเนินการจัดทําประกาศ
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย

ท้ังนี้ ตามขอ 5 ของประกาศฯ กําหนดวา ภายใตบังคับขอ 4 การบรรจุแตงตั้งผูผานการ
คัดเลือกเปนอาจารยประจําของมหาวิทยาลัย จะกระทําไดเม่ือผูนั้นนําผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษซึ่งเปนไป
ตามขอ 3 มาแสดงตอคณะภายในเวลาท่ี ก.บ.ม. กําหนด กรณีดังกลาวมีความหมายวา กรณีเขาขายตามขอ 4
การบรรจุแตงตั้งบุคคลผูมีคุณสมบัติตามขอ 4 ดังกลาว ก.บ.ม. สามารถบรรจุแตงตั้งเปนอาจารยประจําได
โดยไมตองนําผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษมาแสดงตอคณะท่ีบุคคลดังกลาวสังกัด สวนผูผานการคัดเลือกเปน
อาจารยประจําของมหาวิทยาลัยศิลปากรซึ่งมิไดมีคุณสมบัติตามขอ 4 ผูผานการคัดเลือกนั้นจะตองนําผล
คะแนนสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑในขอ 3 มาแสดงตอคณะท่ีผูนั้นสังกัดภายในระยะเวลาท่ี ก.บ.ม. กําหนด
การบรรจุแตงตั้งผูนั้นจึงจะมีผลสมบูรณ

ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.5 คณะอักษรศาสตรขออนุมัติขยายเวลาลาศึกษาตอ ราย นางสาวศากุน ภักดีคํา
ตําแหนงอาจารย เปนกรณีพิเศษ

สรุปเรื่อง
ตามท่ีมหาวิทยาลัยไดอนุญาตให นางสาวศากุน ภักดีคํา พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย

ตําแหนงเลขท่ี 1-2-06-304 สังกัดภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร ลาศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาวิชา
จีนวิทยา (Sinology) เนนดานปรัชญาจีน (Chinese Philosophy) ณ Hamburg University ประเทศสหพันธ
สาธารณรัฐเยอรมนี ดวยทุนองคการ DAAD (German Academic Exchange Service) ทุนประเภท 2
ตั้งแตวันท่ี 1 มิถุนายน 2553 – 30 มิถุนายน 2557 และดวยทุนสวนตัว ตั้งแตวันท่ี 1 กรกฎาคม 2557 –
31 ธันวาคม 2561 รวมระยะเวลาศึกษาท้ังสิ้น 8 ป 6 เดือน 27 วัน นั้น

คณะฯ จึงประสงคขออนุมัติให นางสาวศากุน ภักดีคํา ขยายเวลาลาศึกษาตอในระดับปริญญาเอก
สาขาวิชาเดิม ดวยทุนสวนตัว มีกําหนด 7 เดือน ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2562 ถึงวันท่ี 31 กรกฎาคม 2562
โดยไมไดรับเงินเดือน เปนกรณีพิเศษ แตเนื่องจากตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑการให
พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย พ.ศ. 2560 ขอ 9 กําหนดใหพนักงาน
มหาวิทยาลัยท่ีไดรับอนุมัติไปศึกษาดวยทุนใดๆ หากประสงคจะอยูศึกษาตอดวยทุนเดิม ทุนอ่ืน ๆ หรือทุน
สวนตัว หลังจากครบกําหนดท่ีไดรับอนุมัติแลว ใหยื่นคําขอพรอมดวยหลักฐานเก่ียวกับผลการศึกษาท่ีผาน
มาแลว และคําชี้แจงเหตุผลความจําเปนท่ีจะตองอยูศึกษาตออีก โดยปกติไมนอยกวา 60 วัน กอนครบ
กําหนดเวลาท่ีไดรับอนุมัติไวเดิม ท้ังนี้ การขอขยายระยะเวลาศึกษา สามารถกระทําไดไมเกินครั้งละ 6 เดือน
เวนแตไดรับอนุมัติจาก ก.บ.ม. เปนกรณีพิเศษเฉพาะราย เม่ือผูมีอํานาจตาม ขอ 5 อนุมัติแลว จึงจะอยูศึกษา
ตอไดตามระยะเวลาท่ีไดรับอนุมัตินั้น

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา
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มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติให นางสาวศากุน ภักดีคํา ขยายเวลาลาศึกษาตอในระดับ
ปริญญาเอก สาขาวิชาเดิม ดวยทุนสวนตัว มีกําหนด 7 เดือน ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2562 ถึงวันท่ี
31 กรกฎาคม 2562 โดยไมไดรับเงินเดือน เปนกรณีพิเศษ

ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.6 คณะอักษรศาสตรขออนุมัติขยายเวลาลาศึกษาตอ ราย นายวัชรินทร อเนกพงศพันธ
ตําแหนงอาจารย เปนกรณีพิเศษ

สรุปเรื่อง
ตามท่ีมหาวิทยาลัยไดอนุญาตให นายวัชรินทร เอนกพงศพันธ พนักงานมหาวิทยาลัย

ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี 1-2-06-437 สังกัดภาควิชาภาษาปจจุบันตะวันออก คณะอักษรศาสตร
ลาหยุดราชการเพ่ือเดินทางไปศึกษาหลักสูตรเบื้องตนของการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชา Japanese
Linguistics as a Research Student ณ University of Tsukuba ดวยทุนรัฐบาลญี่ปุน (ทุนประเภท 2) มีกําหนด
1 ป 6 เดือน ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2559 และศึกษาตอในระดับปริญญาเอก สาขาวิชา
Doctoral Program in Literature and Linguistics ณ สถานศึกษาเดิม ดวยทุนเดิม มีกําหนด 3 ป ตั้งแตวันท่ี
1 เมษายน 2559 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2562 โดยออกเดินทาง ไปศึกษา ณ ประเทศญี่ปุน ตั้งแตวันท่ี 24 กันยายน
2557 รวมระยะเวลาศึกษาท้ังสิ้น 4 ป 6 เดือน 8 วัน นั้น

คณะอักษรศาสตรจึงประสงคขออนุมัติให นายวัชรินทร เอนกพงศพันธ ขยายเวลาศึกษาตอ
ในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเดิม ดวยทุนเดิม เพ่ือจัดทําวิทยานิพนธ มีกําหนด 1 ป โดยไดรับเงินเดือน
ตั้งแตวันท่ี 1 เมษายน 2562 ถึงวันท่ี 23 กันยายน 2562 และโดยไมไดรับเงินเดือน ตั้งแตวันท่ี 24 กันยายน
2562 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2563 เปนกรณีพิเศษ แตเนื่องจากตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวย
หลักเกณฑการใหพนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย พ.ศ. 2560 ขอ 9
กําหนดใหพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีไดรับอนุมัติไปศึกษาดวยทุนใดๆ หากประสงคจะอยูศึกษาตอดวยทุนเดิม
ทุนอ่ืน ๆ หรือทุนสวนตัว หลังจากครบกําหนดท่ีไดรับอนุมัติแลว ใหยื่นคําขอพรอมดวยหลักฐานเก่ียวกับผล
การศึกษาท่ีผานมาแลว และคําชี้แจงเหตุผลความจําเปนท่ีจะตองอยูศึกษาตออีก โดยปกติไมนอยกวา 60 วัน
กอนครบกําหนดเวลาท่ีไดรับอนุมัติไวเดิม ท้ังนี้ การขอขยายระยะเวลาศึกษา สามารถกระทําไดไมเกินครั้งละ
6 เดือน เวนแตไดรับอนุมัติจาก ก.บ.ม. เปนกรณีพิเศษเฉพาะราย เม่ือผูมีอํานาจตาม ขอ 5 อนุมัติแลว จึงจะอยู
ศึกษาตอไดตามระยะเวลาท่ีไดรับอนุมัตินั้น

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติให นายวัชรินทร เอนกพงศพันธ ขยายเวลาศึกษาตอ
ในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเดิม ดวยทุนเดิม มีกําหนด 1 ป ตั้งแตวันท่ี 1 เมษายน 2562 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม
2563 โดยไดรับเงินเดือน ตั้งแตวันท่ี 1 เมษายน 2562 ถึงวันท่ี 23 กันยายน 2562 และไมไดรับเงินเดือน
ตั้งแตวันท่ี 24 กันยายน 2562 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2563 เปนกรณีพิเศษ
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ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.7 คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมขออนุมัติขยายเวลา
ลาศึกษาตอ ราย นางสาวกัญจนอมล เรียงวงษ ตําแหนงอาจารย
เปนกรณีพิเศษ

สรุปเรื่อง
ตามท่ีมหาวิทยาลัยไดอนุญาตให นางสาวกัญจนอมล เรียงวงษ พนักงานมหาวิทยาลัย

ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี 1-2-09-450 สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตรและ
เทคโนโลยีอ ุตสาหกรรม ลาหยุดราชการเพ่ือศึกษาภายในประเทศในระดับปริญญาเอก สาขาวิชา
พันธุวิศวกรรม ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ดวยทุนรัฐบาลท่ีจัดสรรใหกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เพ่ือศึกษาวิชาภายในประเทศ ประจําป 2556 (ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ) (ทุนประเภท 1ก) มีกําหนด 4 ป
ตั้งแตวันท่ี 17 สิงหาคม 2558 ถึงวันท่ี 16 สิงหาคม 2562 นั้น

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจึงประสงคขออนุมัติให นางสาวกัญจนอมล
เรียงวงษ ขยายเวลาศึกษาตอ ในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเดิม ดวยทุนเดิม มีกําหนด 1 ป ตั้งแตวันท่ี
17 สิงหาคม 2562 ถึงวันท่ี 16 สิงหาคม 2563 เปนกรณีพิเศษ แตเนื่องจากตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร
วาดวยหลักเกณฑการใหพนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย พ.ศ. 2560 ขอ 9
กําหนดใหพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีไดรับอนุมัติไปศึกษาดวยทุนใดๆ หากประสงคจะอยูศึกษาตอดวยทุนเดิม
ทุนอ่ืน ๆ หรือทุนสวนตัว หลังจากครบกําหนดท่ีไดรับอนุมัติแลว ใหยื่นคําขอพรอมดวยหลักฐานเก่ียวกับผล
การศึกษาท่ีผานมาแลว และคําชี้แจงเหตุผลความจําเปนท่ีจะตองอยูศึกษาตออีก โดยปกติไมนอยกวา 60 วัน
กอนครบกําหนดเวลาท่ีไดรับอนุมัติไวเดิม ท้ังนี้ การขอขยายระยะเวลาศึกษา สามารถกระทําไดไมเกินครั้งละ
6 เดือน เวนแตไดรับอนุมัติจาก ก.บ.ม. เปนกรณีพิเศษเฉพาะราย เม่ือผูมีอํานาจตาม ขอ 5 อนุมัติแลว จึงจะอยู
ศึกษาตอไดตามระยะเวลาท่ีไดรับอนุมัตินั้น

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชมุ
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมตอินุมัติให นางสาวกัญจนอมล เรียงวงษ ขยายเวลาศึกษาตอ ในระดับ
ปริญญาเอก สาขาวิชาเดิม ดวยทุนเดิม มีกําหนด 1 ป ตั้งแตวันท่ี 17 สิงหาคม 2562 ถึงวันท่ี 16 สิงหาคม 2563
เปนกรณีพิเศษ

ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.8 รายงานผลการขอเปลี่ยนสถานภาพจากขาราชการเปนพนักงานมหาวิทยาลัย
ภายหลังเวลาหนึ่งปแตไมเกินสามป ราย นางสาวสยุมพร ตามแนวธรรม

สรุปเรื่อง
ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 269/2562 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ 2562 สั่งแตงตั้ง

คณะกรรมการประเมินความรูความสามารถ นางสาวสยุมพร ตามแนวธรรม ขาราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ ตําแหนงเลขท่ี 899 สังกัดงานคลัง
กองงานวิทยาเขต สํานักงานอธิการบดี ผูแสดงเจตนาขอเปลี่ยนสถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัยภายหลัง
เวลาหนึ่งปแตไมเกินสามป นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ดังกลาวไดทําการประเมินความรูความสามารถ นางสาวสยุมพร
ตามแนวธรรม ผูขอเปลี่ยนสถานภาพจากขาราชการเปนพนักงานมหาวิทยาลัยภายหลังเวลาหนึ่งปแตไมเกินสามป
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เสร็จเรียบรอยแลว ปรากฏวา นางสาวสยุมพร ตามแนวธรรม เปนผูมีความรูความสามารถเหมาะสม เห็นสมควร
ไดรับการพิจารณาเปลี่ยนสถานภาพจากขาราชการเปนพนักงานมหาวิทยาลัย โดยวันท่ีเปลี่ยนสถานภาพเพ่ือให
มีผลเปนวันพนสภาพการเปนขาราชการ และเปนวันเริ่มตนของการบรรจุแตงตั้งเปนพนักงานมหาวิทยาลัย
คือ ตั้งแตวันท่ี 1 พฤษภาคม 2562

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหนางสาวสยุมพร ตามแนวธรรม ขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ ตําแหนงเลขท่ี 899 สังกัดงานการเงิน
กองคลัง สํานักงานอธิการบดี เปลี่ยนสถานภาพจากขาราชการเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตั้งแตวันท่ี
1 พฤษภาคม 2562 เปนตนไป

ระเบียบวาระท่ี 4.2 แผนและการติดตามผลการดําเนินงานตามแผน
ระเบียบวาระท่ี 4.2.1 การจัดทํางบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ.

2562 (เพิ่มเติม)

สรุปเรื่อง
ตามมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 7/2561 เม่ือวันพุธท่ี 15 สิงหาคม 2561 ไดอนุมัติ

งบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกอบกับท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 5/2562 เม่ือวันอังคารท่ี 12 มีนาคม 2562 ไดใหความเห็นชอบหลักเกณฑ
ในการจัดทํางบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพ่ิมเติม) นั้น

ในการนี้ กองแผนงานจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาหลักเกณฑการจัดทํางบประมาณรายจายจาก
เงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพ่ิมเติม) ดังนี้

1. หลักเกณฑการจัดทํางบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
(เพ่ิมเติม)

1.1 วงเงินคําของบประมาณรายจายจากเงินรายไดเพ่ิมเติม ตองเปนเงินรายไดหรือเงิน
สะสมท่ีมีอยูจริง

1.2 โครงการท่ีขอตั้งงบประมาณเพ่ิมเติม ตองเปนงาน/โครงการตามภารกิจเชิงนโยบาย
ท่ีสอดคลองตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560-2564

1.3 กรณีเปนงาน/โครงการตามภารกิจประจํา ตองชี้แจงเหตุผลความจําเปน ท้ังนี้
มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาไมเห็นชอบใหดําเนินการได หากคณะวิชา/หนวยงานไมสามารถชี้แจงเหตุผลความ
จําเปนท่ีเหมาะสม ยกเวนการตั้งงบประมาณรายจายเพ่ือชําระหนี้ หรือชําระเงินคงคางใหกับหนวยงานอ่ืนๆ

2. งบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ิมเติม เปนการนํา
เงินรายไดสะสมมาจัดทํากิจกรรม/โครงการ จํานวน 7 คณะวิชา/หนวยงาน ไดแก คณะโบราณคดี
คณะมัณฑนศิลป คณะศึกษาศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะดุริยางคศาสตร
คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร และศูนยคอมพิวเตอร  คิดเปนเงินงบประมาณเพ่ิมเติมรวม
32,365,300 บาท (สามสิบสองลานสามแสนหกหม่ืนหาพันสามรอยบาทถวน)

3. งบประมาณรายจายจากเงินรายไดของหนวยงานท่ีขอจัดสรรงบประมาณเงินรายได
เพ่ิมเติม (เงินสะสม) เม่ือรวมวงเงินท้ังสิ้น มีรายละเอียด ดังนี้
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หนวยงาน เงินรายไดท่ีไดรับ
อนุมัติ

เงินรายได
(เพิ่มเติม)

รวมงบประมาณ

คณะโบราณคดี 40,409,500 5,620,000 46,029,500
คณะมัณฑนศิลป 91,345,700 15,000,000 106,345,700
คณะศึกษาศาสตร 173,283,900 2,259,000 175,542,900
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 173,386,200 2,000,000 175,386,200
คณะดุริยางคศาสตร 71,043,800 1,780,000 72,823,800
คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 33,748,400 1,000,000 34,748,400
ศูนยคอมพิวเตอร 28,238,500 4,706,300 32,944,800

รวม 32,365,300
4. งบประมาณเงินรายไดประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ิมเติม (เงินสะสม) จํานวน

32,365,300 บาท จําแนกออกเปน ภารกิจประจํา 6,400,000 บาท ภารกิจนโยบาย 25,965,300 บาท
คิดเปนสัดสวนภารกิจประจํา : ภารกิจนโยบาย เทากับ 20 : 80

5. เม่ือรวมวงเงินงบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
(เพ่ิมเติม) กับงบประมาณรายจายจากเงินรายไดประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติให
ความเห็นชอบแลว คิดเปนงบประมาณรวม 2,071,464,000 บาท ซึ่งมีสัดสวนเพ่ิมข้ึนรอยละ 1.58

เม่ือจําแนกงบประมาณตามภารกิจประจําและภารกิจนโยบาย มีรายละเอียดและสัดสวนดังนี้
สัดสวนงบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ สัดสวนงบประมาณท่ีรวมเงินสะสมเพิ่มเติม

งบประมาณ รอยละ งบประมาณ รอยละ
ภารกิจประจํา 1,391,410,400 68.24 1,397,810,400 67.48
ภารกิจนโยบาย 647,688,300 31.76 673,653,600 32.52
รวมงบประมาณ 2,039,098,700 100.00 2,071,464,000 100.00

ซึ่งสัดสวนงบประมาณระหวางภารกิจประจํา : ภารกิจนโยบาย เปน 67.48 : 32.52
ซึ่งสอดคลองตามนโยบายท่ีสภามหาวิทาลัยกําหนดไวท่ี 70.00 : 30.00 (สัดสวนเดิม 68.24 : 31.76)

6. สําหรับงบประมาณตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560-2564 จําแนกตามเปาหมาย
เม่ือเปรียบเทียบระหวางงบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และงบประมาณ
เงินรายไดเพ่ิมเติมแลว ระหวางภารกิจประจําและภารกิจนโยบาย มีรายละเอียด ดังนี้

เปาหมายตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย งบประมาณ
ท่ีอนุมัติ

งบประมาณ
ท่ีขอเพิ่มเติม

งบประมาณรวม รอยละ
ท่ีเพิ่มข้ึน

เปาหมายท่ี 1 มหาวิทยาลัยช้ันนําท่ีมี
มาตรฐานสากล

1,792,717,400 26,734,000 1,819,451,400 1.49

ภารกิจประจํา 1,406,521,000 6,400,000 1,412,921,000 0.45
ภารกิจนโยบาย 386,196,400 20,334,000 406,530,400 5.26

เปาหมายท่ี 2 การเปนท่ีพึ่งของชุมชน
สังคมและประเทศชาติ

160,488,100 925,000 161,413,100 0.57

ภารกิจประจํา 23,996,100 - 23,996,100 0.00
ภารกิจนโยบาย 136,492,000 925,000 137,417,000 0.67
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เปาหมายตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย งบประมาณ
ท่ีอนุมัติ

งบประมาณ
ท่ีขอเพิ่มเติม

งบประมาณรวม รอยละ
ท่ีเพิ่มข้ึน

เปาหมายท่ี 3 มหาวิทยาลัยท่ีพรอมตอ
การเปลี่ยนแปลง

85,893,200 4,706,300 90,599,500 5.47

ภารกิจประจํา 20,663,300 - 20,663,300 0.00
ภารกิจนโยบาย 65,229,900 4,706,300 69,936,200 7.21

รวมงบประมาณ 2,039,098,700 32,365,300 2,071,464,000 1.58
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการจัดทํางบประมาณรายจายจากเงินรายได
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพ่ิมเติม) และใหนําเสนอคณะกรรมการท่ีปรึกษาเก่ียวกับการเงินและ
ทรัพยสินของมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป

ท้ังนี้  ใหคณะวิชา/สวนงานจัดทําขอมูลเพ่ิมเติมประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ
ท่ีปรึกษาเก่ียวกับการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระท่ี 4.3 ขอบังคับ / ระเบียบ / ประกาศ
ระเบียบวาระท่ี 4.3.1 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมอ่ืน

ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ
และ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมอ่ืน
ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในลักษณะโครงการพิเศษ และระดับ
บัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ โครงการพิเศษ

สรุปเรื่อง
ตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยประสงคขอกําหนดอัตราคาธรรมเนียมอ่ืนของนักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา และระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ และอัตราคาธรรมเนียมอ่ืนของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ในลักษณะโครงการพิเศษ และระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ โครงการพิเศษ นั้น

ในการนี้ เพ่ือใหเปนไปตามขอ 5 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยคาธรรมเนียมใน
การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 ซึ่งกําหนดใหอัตราคาธรรมเนียมอ่ืนของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยท่ีอธิการบดีโดยมติท่ีประชุม ก.บ.ม. พิจารณาประกาศ
กําหนด บัณฑิตวิทยาลัยจึงเสนอ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมอ่ืนของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ และ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัย
ศิลปากร เรื่อง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมอ่ืนของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในลักษณะโครงการพิเศษ
และระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ โครงการพิเศษ โดยใหใชบังคับกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเขา
ศึกษาตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2562 เปนตนไป ซึ่งผานการพิจารณาจากกองกฎหมายแลว

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา
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มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง
กําหนดอัตราคาธรรมเนียมอ่ืนของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ
และ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดอัตราคาธรรมเนียมอ่ืนของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ในลักษณะโครงการพิเศษ และระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ โครงการพิเศษ และใหนําเสนอ
อธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.3.2 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การบริหารเงินรายไดเงินบริจาค
สนับสนุนกิจกรรม คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ีเปลี่ยน
ประเภทจากเงินรับฝาก

สรุปเรื่อง
เพ่ือใหการบริหารเงินรายไดท่ีเปลี่ยนประเภทจากเงินรับฝาก ไดแก เงินบริจาคสนับสนุน

กิจกรรม คณะวิทยาศาสตร และเงินรายไดเงินบริจาคสนับสนุนกิจกรรมของคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ดําเนินไปดวยความเรียบรอย

ในการนี้ เพ่ือใหเปนไปตามความในขอ 7 วรรคสอง ของระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวย
การบริหารเงินรายไดท่ีเปลี่ยนประเภทจากเงินรับฝากมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2561 คณะวิทยาศาสตรจึง
เสนอท่ีประชุมพิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การบริหารเงินรายไดเงินบริจาคสนับสนุน
กิจกรรม คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ีเปลี่ยนประเภทจากเงินรับฝาก โดยไดรับความเห็นชอบ
จากท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร ครั้งท่ี 20/2561 เม่ือวันท่ี 7 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งผาน
การพิจารณาจากกองกฎหมายแลว

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมตใิหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การ
บริหารเงินรายไดเงินบริจาคสนับสนุนกิจกรรม คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ีเปลี่ยนประเภทจาก
เงินรับฝาก และใหนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.3.3 (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการจัดซ้ือจัดจางเพื่อการวิจัย
และพัฒนา การใหบริการทางวิชาการ หรือการจางท่ีปรึกษาท่ีไมสามารถ
ดําเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 ได พ.ศ. ….

สรุปเรื่อง
ตามท่ีกองคลังประสงคกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการจัดซื้อจัด

จางเพ่ือการวิจัยและพัฒนา การใหบริการทางวิชาการ หรือการจางท่ีปรึกษาท่ีไมสามารถดําเนินการตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ได นั้น

ในการนี้ กองคลังจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการ
จัดซื้อจัดจางเพ่ือการวิจัยและพัฒนา การใหบริการทางวิชาการ หรือการจางท่ีปรึกษาท่ีไมสามารถดําเนินการ
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ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ได พ.ศ. .... ซึ่งผานการพิจารณา
จากกองกฎหมายแลว

ท้ังนี้  กองกฎหมายไดใหความเห็นเพ่ิมเติมวา เพ่ือใหเปนไปตามขอ 5 ของประกาศ
คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่องหลักเกณฑการจัดซื้อจัดจางเพ่ือการ
วิจัยและพัฒนา การใหบริการทางวิชาการ หรือการจางท่ีปรึกษาท่ีไมสามารถดําเนินการตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เม่ือ (ราง) ระเบียบดังกลาวผานความเห็นชอบจาก
สภามหาวิทยาลัยแลว เห็นควรใหกองคลังเสนอคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐพิจารณากอนนําเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามประกาศใชตอไป

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมตใิหความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการ
จัดซื้อจัดจางเพ่ือการวิจัยและพัฒนา การใหบริการทางวิชาการ หรือการจางท่ีปรึกษาท่ีไมสามารถดําเนินการ
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ได พ.ศ. .... และใหนําเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.3.4 (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการบริหารงานศูนยหรือ
หนวยงานภายในท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนซ่ึงจัดตั้งข้ึนตามภารกิจเฉพาะหรือตาม
ยุทธศาสตรของคณะ พ.ศ. ....

สรุปเรื่อง
ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยศิลปากรเห็นชอบใหจัดตั้งศูนยหรือหนวยงานภายในท่ีเรียกชื่ออยาง

อ่ืนซึ่งจัดตั้งข้ึนตามภารกิจเฉพาะหรือตามยุทธศาสตรของคณะข้ึนเปนหนวยงานเทียบเทาภาควิชาภายใตคณะ
นั้น

ในการนี้ เพ่ือใหการดําเนินงานของศูนยหรือหนวยงานภายในท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนซึ่งจัดตั้งข้ึน
ตามภารกิจเฉพาะหรือตามยุทธศาสตรของคณะข้ึนเปนหนวยงานเทียบเทาภาควิชาภายใตคณะเปนไปดวย
ความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ กองกฎหมายจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัย
ศิลปากรวาดวยการบริหารงานศูนยหรือหนวยงานภายในท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนซึ่งจัดตั้งข้ึนตามภารกิจเฉพาะหรือ
ตามยุทธศาสตรของคณะ พ.ศ. .... ซึ่งผานการพิจารณาจากท่ีประชุมคณะอนุกรรมการจัดทําขอบังคับ ระเบียบ
และประกาศดานการบริหาร ครั้งท่ี 2/2561 เม่ือวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2561

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมตใิหความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการ
บริหารงานศูนยหรือหนวยงานภายในท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนซึ่งจัดตั้งข้ึนตามภารกิจเฉพาะหรือตามยุทธศาสตรของ
คณะ พ.ศ. .... และใหนําเสนอคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองขอกฎหมายเพ่ือการปรับเปลี่ยนสถานะของ
มหาวิทยาลัยเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป
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ระเบียบวาระท่ี 4.3.5 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ อัตราจาย
เง่ือนไข และวิธีการในการจายคาใชจายในการดําเนินการโครงการหองเรียน
วิทยาศาสตรในโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยโดยการกํากับดูแลของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร (โครงการ วมว.)

สรุปเรื่อง
ตามท่ีคณะวิทยาศาสตรประสงคกําหนดหลักเกณฑ อัตราจาย เงื่อนไข และวิธีการในการจาย

คาใชจายในการบริการวิชาการโครงการหองเรียนวิทยาศาสตรในโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย โดยการกํากับดูแล
ของมหาวิทยาลัยศิลปากร (โครงการ วมว.) นั้น

ในการนี้ เพ่ือใหเปนไปตามความในขอ 13 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการ
ใหบริการทางวิชาการแกสังคม พ.ศ. 2560 คณะวิทยาศาสตรจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา (ราง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ อัตราจาย เงื่อนไข และวิธีการในการจายคาใชจายในการ
ดําเนินการโครงการหองเรียนวิทยาศาสตรในโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย โดยการกํากับดูแลของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร (โครงการ วมว.) ซึ่งผานการพิจารณาจากกองกฎหมายแลว

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง
กําหนดหลักเกณฑ อัตราจาย เงื่อนไข และวิธีการในการจายคาใชจายในการดําเนินการโครงการหองเรียน
วิทยาศาสตรในโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย โดยการกํากับดูแลของมหาวิทยาลัยศิลปากร (โครงการ วมว.)
และใหนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.4 โครงสรางสวนงานและหนวยงานภายใน
ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 4.5 การบริหารการเงินและทรัพยสิน
ระเบียบวาระท่ี 4.5.1 ขอเสนอบริการบัตรเงินสดกสิกรไทย (K-Cash Card)

สรุปเรื่อง
ดวยมหาวิทยาลัยศิลปากรไดมีการบริหารจัดการเงินระหวางมหาวิทยาลัยกับหนวยงานภายใน

ตางๆ ผานธนาคารกสิกรไทยเปนจํานวนมาก
ในการนี้ เพ่ืออํานวยความสะดวกแกหนวยงานตางๆ ของมหาวิทยาลัยในการบริหารจัด

การเงินทดรองจายและเงินสดยอย ธนาคารกสิกรไทยไดเสนอบริการบัตรเงินสดกสิกรไทย (K-Cash Card)
ซึ่งเปนบัตรเงินสดสําหรับผูถือท่ีไมมีบัญชีธนาคารกสิกรไทย โดยบริษัทจะเติมเงินเขาบัตร และผูถือบัตรสามารถ
นําบัตรไปถอนเงินท่ีตู ATM ของทุกธนาคารท่ัวประเทศ เพ่ือเปนการเพ่ิมชองทางการเบิกถอนเงินผาน ATM
ทําใหการจัดการเงินทดรองจายและเงินสดยอยมีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยธนาคารกสิกรไทยไดยกเวน
คาธรรมเนียมตางๆ ใหกับมหาวิทยาลัย ดังนี้
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1. คาติดตั้งระบบ (ปกติ 20,000 บาท)
2. คาบริการรายเดือน (ปกติ 5,000 บาท)
3. คาธรรมเนียมการเติมเงิน (ปกติ 15 บาท/รายการ)
4. คาออกบัตร K-Cash Card (ปกติ 150 บาท/บัตร)
5. คาธรรมเนียมบัตรรายป (ปกติ 200 บาท/ป)
6. คาธรรมเนียมการใชบัตรถอนเงิน หรือสอบถามยอดเงิน

- ตู ATM ธนาคารกสิกรไทย ฟรี ไมจํากัดจํานวนครั้ง
- ตู ATM ธนาคารอ่ืน ครั้งละ 20 บาท

ท้ังนี้ หากมหาวิทยาลัยมีขอสงสัยเพ่ิมเติม หรือประสงคใหธนาคารนําเสนอบริการตอ
คณะผูบริหารของมหาวิทยาลัยขอใหแจงไปยังธนาคาร

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลวเห็นวา ขอเสนอบริการบัตรเงินสดกสิกรไทย (K-Cash Card) เปนการ
อํานวยความสะดวกตอการปฏิบัติงานของคณะวิชา/หนวยงาน จึงเห็นควรใหคณะวิชา/หนวยงานรับขอเสนอ
ดังกลาวไวสําหรับเพ่ิมชองทางการบรหิารจัดการเงินทดรองจายและเงินสดยอย ท้ังนี้ หากคณะวิชา/หนวยงาน
ประสงคใชบริการดังกลาวขอใหแจงไปยังกองคลังภายในวันท่ี 9 เมษายน 2562 เพ่ือใหกองคลังดําเนินการ
ตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.6 เรื่องอ่ืนๆ ตามท่ีอธิการบดีปรึกษา
ระเบียบวาระท่ี 4.6.1 การแตงตั้งกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงผูอํานวยการ

สํานักหอสมุดกลาง

สรุปเรื่อง
ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ี 1553/2558 ลงวันท่ี 8 ตุลาคม 2558 สั่งแตงตั้ง

อาจารย ดร.ศักดิพันธ ตันวิมลรัตน (ปจจุบันตําแหนงผูชวยศาสตราจารย) ดํารงตําแหนงผู อํานวยการ
สํานักหอสมุดกลาง โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 4 ป ตั้งแตวันท่ี 8 พฤศจิกายน 2558 เปนตนมา นั้น

เนื่องจาก ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศักดิพันธ ตันวิมลรัตน จะครบวาระการดํารงตําแหนง
ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการ
สรรหาหัวหนาสวนงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ พ.ศ. 2560 ขอ 4 กําหนดใหสภามหาวิทยาลัย
แตงตั้งคณะกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงหัวหนาสวนงาน กอนวาระการดํารงตําแหนงจะสิ้นสุดลง
ไมนอยกวา 120 วัน ท้ังนี้ ตามขอบังคับฯ ขอ 6 กําหนดใหคณะกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงหัวหนา
สวนงานประกอบดวย

(1) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิหนึ่งคน เปนประธานกรรมการ
(2) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิหนึ่งคน เปนกรรมการ
(3) กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจํา เปนกรรมการ

หรือประธานสภาคณาจารยและพนักงาน หนึ่งคน
(4) อธิการบดี เปนกรรมการ
(5) คณบดี หนึ่งคน เปนกรรมการ
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ใหผูอํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย หรือบุคลากรของสํานักงานสภามหาวิทยาลัยท่ีผูอํานวยการ
สํานักงานสภามหาวิทยาลัยมอบหมายเปนเลขานุการ และอาจแตงตั้งผูชวยเลขานุการไดไมเกินสองคน และตาม
ขอบังคับฯ ขอ 7 วรรคสาม กําหนดใหการไดมาซึ่งกรรมการตามขอ 6 (5) ใหอธิการบดีดําเนินการใหบุคคล
ดังกลาวเลือกกันเองหนึ่งคนเปนกรรมการ โดยใหดําเนินการใหแลวเสร็จกอนการแตงตั้งคณะกรรมการตามขอ 4
ไมนอยกวาสิบหาวัน

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ คณบดีทุกคณะวิชาไดพิจารณาเสนอใหคณบดีคณะวิทยาศาสตร เปนกรรมการสรรหาผูสมควร
ดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง ตามขอบังคับฯ ขอ 6(5)

ระเบียบวาระท่ี 4.6.2 โครงการสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอในบัณฑิตวิทยาลัย

สรุปเรื่อง
ดวยบัณฑิตวิทยาลัยประสงคดําเนินโครงการสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอในบัณฑิต

วิทยาลัย โดยเปดสอนท้ังหลักสูตรภาคปกติ หลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรโครงการพิเศษ และโครงการพิเศษ
ตามความรวมมือ (รับสมัครเฉพาะบุคลากรจากหนวยงานท่ีตนสังกัดมีความรวมมือกับมหาวิทยาลัยศิลปากร)
ในระดับปริญญาเอก ปริญญาโท และประกาศนียบัตรบัณฑิต

ท้ังนี้ บัณฑิตวิทยาลัยไดกําหนดรายละเอียดคาใชจายในการสอบคัดเลือกเขาศึกษาไวใน
โครงการแลว ซึ่งกองกฎหมายไดตรวจสอบคาใชจายในสวนของอัตราคาตอบแทนแลวมีความเห็นวา เนื่องจาก
บัณฑิตวิทยาลัยกําหนดอัตราเปนรอยละของคาสมัครสอบ หากการสอบคัดเลือกคราวใดมีผูสมัครจํานวนมาก
เม่ือคํานวณคาตอบแทนในอัตราเหมาจายรอยละ 70 ของอัตราคาสมัครสอบคัดเลือกแลว ปรากฏวากรรมการ
ดําเนินการสอบคัดเลือกไดรับคาตอบแทนเหมาจายเกินคนละ 10,000 บาท คาตอบแทนกรรมการดําเนินการ
สอบคัดเลือกดังกลาวยอมไมเปนไปตามขอ 23 ของระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการเบิกจายเงินรายได
ของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2557 ซึ่งโครงการดังกลาวตองไดรับอนุมัติจากอธิการบดีโดยความเห็นชอบ
ของท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบโครงการสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอใน
บัณฑิตวิทยาลัย โดยมอบหมายใหบัณฑิตวิทยาลัยกําหนดคาตอบแทนเหมาจายแกคณะกรรมการดําเนินการ
สอบคัดเลือกในอัตราคนละไมเกิน 10,000 บาท เพ่ือใหสอดคลองกับความในขอ 23 ของระเบียบมหาวิทยาลัย
ศิลปากรวาดวยการเบิกจายเงินรายไดของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2557 กอนนําเสนออธิการบดีพิจารณา
อนุมัติโครงการตอไป



24

ระเบียบวาระท่ี 4.6.3 โครงการคัดเลือกนักเรียนเขาเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
(ปฐมวัยและประถมศึกษา) ปการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม)

สรุปเรื่อง
ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 23/2561 เม่ือวันอังคารท่ี

27 พฤศจิกายน 2561 ไดใหความเห็นชอบโครงการคัดเลือกนักเรียนเขาเรียนชั้นอนุบาลปท่ี 1 และชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 1 ปการศึกษา 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งกําหนดรับเขาศึกษา จํานวน 54 ราย ตามท่ีคณะศึกษาศาสตร
เสนอ นั้น

เนื่องจากนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1, 3, 4, 5 จํานวนหนึ่งไดลาออก ทําใหมีจํานวน
นักเรียนไมครบตามจํานวนท่ีตองการรับ ดังนั้น คณะศึกษาศาสตรจึงประสงคดําเนินโครงการคัดเลือกนักเรียน
เขาเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ปการศึกษา 2562 (เพ่ิมเติม) ซึ่งได
ผานความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร ครั้งท่ี 3/2562 เม่ือวันท่ี 6 กุมภาพันธ
2562 โดยกําหนดจํานวนรับเขาศึกษารวมท้ังสิ้น 12 ราย ดังนี้

1. ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 จํานวน 1 ราย
2. ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 จํานวน 6 ราย
3. ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 จํานวน 4 ราย
4. ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 จํานวน 1 ราย
ท้ังนี้ คณะศึกษาศาสตรไดกําหนดรายละเอียดคาใชจายในการคัดเลือกเขาศึกษาไวในโครงการ

แลว ซึ่งกองกฎหมายไดตรวจสอบคาใชจายในสวนของอัตราคาตอบแทนแลวมีความเห็นวา อัตราคาตอบแทน
ตางๆ ของโครงการไมเกินอัตราท่ีกําหนดไวตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการเบิกจายเงินรายไดของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2557 ขอ 23 ซึ่งโครงการดังกลาวตองไดรับอนุมัติจากอธิการบดีโดยความเห็นชอบ
ของท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมตใิหความเห็นชอบโครงการคัดเลือกนักเรียนเขาเรียนโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ปการศึกษา 2562 (เพ่ิมเติม) ตามท่ีคณะศึกษาศาสตรเสนอ
และใหนําเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติโครงการตอไป

เลิกประชุมเวลา 11.15 น.
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(นางสาวกันยพินันท  สิริปญญาธร)
ผูจดรายงานการประชุม

(นางสาวสิริวัลลิ์  พฤกษาอุดมชัย)
ผูจดรายงานการประชุม

(นางสาวเอมอร  ชีราวุฒธิพันธ)
ผูจดรายงานการประชุม

รายงานการประชุมฉบับนี้
ไดรับรองโดยไมมีการแกไข


