
รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ครั้งท่ี 21/2563 

วันอังคารท่ี 17 พฤศจิกายน 2563 
ณ  ห้องประชุมสํานักงานอธิการบดี  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 

…………….……………….. 

ผู้มาประชุม 

1. ผศ.ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดี ประธานกรรมการ 
2. ศ.ดร.คณิต เขียววิชัย รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร ์ กรรมการ 
3. ผศ.จอมภัค คลังระหัด รองอธิการบดี เพชรบุรี กรรมการ 
4. ผศ.ดร.เชาวรีย์ อรรถลังรอง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ 
5. รศ.ดร.นันทนิตย์ วานิชาชีวะ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย กรรมการ 
6. อ.ดร.ประไพพิมพ์ สุธีวสินนนท ์ รองอธิการบดีฝ่ายคลัง กรรมการ 
7. อ.ดร.วิชิต อ่ิมอารมย์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กรรมการ 
8. รศ.ดร.จุไรรัตน์ นันทานิช คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ 
9. ศ.ญาณวิทย์   กุญแจทอง  คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ กรรมการ 

10. ผศ.ดร.วีรวัฒน์ สิริเวสมาศ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ กรรมการ 
  รักษาการแทนคณบดีคณะมณัฑนศิลป์ 

11. ผศ.ดร.สุมาลี  ลิ้มประเสรฐิ คณบดีคณะอักษรศาสตร ์ กรรมการ 
12. ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธ์ุ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กรรมการ 
13. รศ.ดร.ธนะเศรษฐ ์ ง้าวหิรัญพัฒน์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กรรมการ 
14. ผศ.ดร.อรุณศร ี ลีจีรจําเนียร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 
15. ผศ.ณัฐพร  กาญจนภูม ิ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ 
16. อ.ดร.สุภาพ เกิดแสง ผู้อํานวยการสํานักดิจิทัลเทคโนโลยี กรรมการ 
17. อ.ดร.คุณัตว์   พิธพรชัยกุล ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน กรรมการ 
18. ผศ.ดร.ดิเรกฤทธ์ิ  บัวเวช ผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ กรรมการ 
19. อ.บุญเพชร  พ่ึงย้อย ผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ กรรมการ 
20. นายกฤษดา   ไพรวรรณ์ ผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน กรรมการ 
21. ผศ.ดร.จรุงแสง  ลักษณบุญส่ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กรรมการและเลขานุการ 

ผู้มาประชุมผา่นสื่ออิเล็กทรอนิกส ์

1. อ.ปัญจพล เหล่าพูนพัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา กรรมการ 
2. รศ.ดร.พิทักษ์ ศิริวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการเพ่ือสังคม กรรมการ 
3. อ.อํามฤทธ์ิ ชูสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม กรรมการ 
4. ผศ.ดร.นนท์  คุณค้ําชู คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กรรมการ 
5. ผศ.ชวลิต ขาวเขียว คณบดีคณะโบราณคดี กรรมการ 
6. ผศ.ดร.กรกช ช้ันจิรกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการ 

  แทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์  
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7. ผศ.วุฒิชัย  เลิศสถากิจ คณบดีคณะดุริยางคศาสตร์ กรรมการ 
8. อ.ดร.ภวพล คงชุม คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการ 
9. รศ.ดร.ประสพชัย พสุนนท ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร กรรมการ 

  รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
10. ผศ.ดร.สุดาวดี  จันทรภิวัฒน์ รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติฝ่ายวางแผนและพัฒนา กรรมการ 

  รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 
11. ผศ.นันทพล จั่นเงิน ผู้อํานวยการสํานักหอสมุดกลาง กรรมการ 
12. อ.ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท ์ ผู้อํานวยการหอศิลป์ กรรมการ 

ผู้เขา้ร่วมประชุม 

1. อ.ชาญชัย อรรคผาติ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลัง 
2. ผศ.ดร.นพดล ชุมชอบ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
3. อ.ดร.ปริญญา หรุ่นโพธ์ิ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ และรักษาการแทน

ผู้อํานวยการสํานักงานจัดการทรัพย์สนิ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
4. ผศ.ดร.ไพโรจน์ ขาวสิทธิวงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา  
5. รศ.ดร.สุชาดา พิริยะประสาธน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กร 
6. อ.ดร.ศรายุทธ แสนม ี ผู้อํานวยการสํานักงานบริการวิชาการ 
7. นางสาวอัปสร กิจเจริญค้า ที่ปรึกษาสํานักงานอธิการบดี 
8. นายสหรัฐ   มณีจันทร ์ ผู้อํานวยการกองกฎหมาย 
9. นางอัจฉรา  ทองส่งโสม ผู้อํานวยการกองกลาง   

10. นางมารี  สังข์จุ้ย ผู้ช่วยผู้อํานวยการกองกฎหมาย 
11. นางสาวนลินรัตน์  ปัจฉิมพัทธพงษ์ ผู้ช่วยผู้อํานวยการกองกลาง 
12. นางสาวธณิดา  มหาสวัสด์ิ ผู้ช่วยผู้อํานวยการกองทรัพยากรมนุษย์  
13. นางสาวธันยาภรณ์  ทองทับทิม หัวหน้างานบริหารทรัพยากรมนุษย์ กองทรพัยากรมนุษย์ 

ผู้เขา้ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์

1. ผศ.ดร.วรัญญ ู พูลสวัสด์ิ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษา 
2. รศ.ดร.สาโรช พูลเทพ ผู้ช่วยอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร ์
3. ผศ.พีระพัฒน์ สําราญ ผู้อํานวยการสถาบันศิลปสถาปัตยกรรมไทยเฉลิมพระเกียรติ 

ผู้ไม่มาประชุม 

1. อ.ดร.ธนาทร  เจียรกุล คณบดีคณะมณัฑนศิลป์ ติดราชการ 
2. ผศ.ดร.นรงค์  ฉิมพาล ี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ติดราชการ 
3. ผศ.ดร.วันชัย สุทธะนันท ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ติดราชการ 
4. ผศ.ดร.สมพิศ   ขัตติยพิกุล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ติดราชการ 
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เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 

เมื่อกรรมการครบเป็นองค์ประชุมแล้ว ประธานกล่าวเปิดประชุมและขอให้ที่ประชุมพิจารณา
เรื่องต่างๆ ดังน้ี 
 
ระเบยีบวาระที่  1    เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี 1.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร           

ครั้งที่ 20/2563 เม่ือวันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563 
 

สรุปเรื่อง 
 ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ครั้งที่ 20/2563 เมื่อวันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563 
 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระท่ี 1.2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร           

ครั้งที่ 20/2563 เม่ือวันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563 (วาระลับ) 
 

สรุปเรื่อง 
 ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ครั้งที่ 20/2563 เมื่อวันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563 (วาระลับ) 
 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบยีบวาระที่  2     เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
ระเบยีบวาระที่ 2.1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2.1.1 กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีกับผู้บริหาร 
 
สรุปเรื่อง 

ประธานกล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีกับผู้บริหาร ดังน้ี 
1. อาจารย์ ดร.สุภาพ เกิดแสง ได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักดิจิทัล

เทคโนโลยี ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา พิริยะประสาธน์ ได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้ ช่วย

อธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กร ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป 
3. อาจารย์ชาญชัย อรรคผาติ ได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลัง ทั้งน้ี 

ต้ังแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 2.1.2 การประชุมเข้าร่วมรับฟังบทวิเคราะห์การประเมินสถานภาพปัจจุบันของ
มหาวิทยาลัย โครงการปฏิรูปมหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn University 
Transformation) 

 
สรุปเรื่อง 

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มหาวิทยาลัยได้กําหนดให้มีการประชุมเข้าร่วมรับฟังบท
วิเคราะห์การประเมินสถานภาพปัจจุบันของมหาวิทยาลัย โครงการปฏิรูปมหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn 
University Transformation) เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมนริศรานุวัดติวงศ์ ช้ัน 4 อาคาร
สํานักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน และในรูปแบบการประชุมผ่านระบบ Microsoft Teams เพ่ือให้ประชาคมทุก 
ภาคส่วนได้มีส่วนร่วมและสร้างความเข้าใจในการดําเนินงานตามนโยบายร่วมกัน อันจะนําไปสู่การบรรลุ
เป้าหมายของการปฏิรูปมหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn University Transformation) โดยผู้เช่ียวชาญด้าน
การพัฒนาการบริหารจัดการเพ่ือการปฏิรูปองค์กร : Mr.Masatoshi Matsuda และผู้เช่ียวชาญด้านการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการปฏิรูปองค์กร : Mr.Kentaro Miyoshi จึงขอให้คณบดีคณะวิชา/หัวหน้า
ส่วนงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประเด็นสําคัญของการประชุมไปยังบุคลากรภายในหน่วยงานให้รับทราบอย่าง
ทั่วถึง 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2.2 กําหนดวันรับการทูลถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ 
 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้ขอให้นําความกราบทูลเจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ 
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ว่า ขอประทานพระกรุณาทรงกําหนดวันรับการทูลถวายปริญญา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ ตามท่ีที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2563 
เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563 ได้มีมติทูลถวายปริญญาดังกล่าว น้ัน 

ในการน้ี สํานักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชได้นําความกราบทูลเจ้าพระคุณแล้ว          
ทรงกําหนดวันรับการทูลถวายปริญญาดังกล่าว ในวันที่ 17 ธันวาคม 2563 เวลา 15.00 น. ณ พระอุโบสถวัด
ราชบพิธสถิตมหาสีมาราม  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ ทั้งน้ี มอบหมายให้กองกลางทําหนังสือเชิญผู้บริหาร คณบดีคณะวิชา/
หัวหน้าส่วนงาน เข้าร่วมพิธีทูลถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ ใน
วัน-เวลา-สถานที่ ดังกล่าว และให้ประสานรายละเอียดกับกลุ่มงานสมเด็จพระสังฆราช สํานักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี 2.3 ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ให้งดการจัดการเรียนการสอนและ       
ปิดที่ทําการในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยศิลปากรในส่วนวังท่าพระ 

 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยศิลปากรได้รับอนุมัติให้ดําเนินโครงการปรับปรุงมหาวิทยาลัยศิลปากร    
วังท่าพระ ซึ่งปัจจุบันต้องมีการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในโครงการ โดยบริษัทผู้รับจ้างจําเป็นต้องดับ
กระแสไฟฟ้าเพ่ือติดต้ังตู้อุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้าแผงจ่ายไฟขนาดใหญ่ (MDB) ใหม่ และต่อสายไฟฟ้าสําหรับจ่าย
ให้คณะวิชา/หน่วยงาน ภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ น้ัน 

เพ่ือให้การดําเนินงานปรับปรุงมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย   
มีความปลอดภัยต่อชีวิตนักศึกษา บุคลากร และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยศิลปากร คณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุโครงการปรับปรุงมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบประกาศมหาวิทยาลัย
ศิลปากร เรื่อง ให้งดการจัดการเรียนการสอนและปิดที่ทําการในพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยศิลปากรในส่วนวังท่าพระ 
ระหว่างวันที่ 22 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2563 เพ่ือดําเนินการติดต้ังตู้ MDB ใหม่ และต่อสายเมนไฟฟ้า
สําหรับจ่ายไฟฟ้าให้คณะวิชา/หน่วยงาน 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2.4 รายงานการเงินมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563          

(1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 
 
สรุปเรื่อง 

ด้วยกองคลังได้จัดทํารายงานการเงินมหาวิทยาลัยศิลปากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563         
(1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) ด้วยการวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงินมหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือ
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทางด้านการเงิน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 โดยการวิเคราะห์        
สภาพคล่องทางการเงินพบว่า อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเท่ากับ 21.41 เท่า และอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน
เร็ว หลังหักลูกหน้ีนักศึกษา เท่ากับ 20.90 เท่า แสดงให้เห็นว่า ความสามารถในการชําระหน้ีระยะสั้นหรือ
ค่าใช้จ่ายที่ได้ก่อหน้ีผูกพันไว้สามารถชําระหน้ีได้เพียงพอ 

ทั้งน้ี การจัดทํารายงานการเงินน้ีได้รวมรายการทางบัญชีที่เกิดจากเงินงบประมาณแผ่นดินและ
เงินนอกงบประมาณที่มหาวิทยาลัยใช้ในการดําเนินงาน การบันทึกบัญชีเงินงบประมาณแผ่นดินจะบันทึกทั้งใน
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (Government Fiscal Management Information System: GFMIS) 
และในระบบงานโปรแกรมสําเร็จรูป (MIS) โดยเงินนอกงบประมาณบันทึกบัญชีตามระบบงานโปรแกรม
สําเร็จรูป (MIS) สําหรับการบันทึกบัญชีในระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม 2561 และตามระบบบริหาร
ทรัพยากรองค์กร มหาวิทยาลัยศิลปากร SU-ERP (Silpakorn University Enterprise Resource Planning 
System) สําหรับการบันทึกบัญชีต้ังแต่เดือนมกราคม 2562 เป็นต้นไป และนําข้อมูลทางบัญชีของเงินนอก
งบประมาณบันทึกในงบทดลองตามแบบ บช.05 เข้าระบบ GFMIS โดยผ่านระบบ GFMIS Web Online ตาม
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.3/ว 414 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2555 เรื่อง แนวปฏิบัติเก่ียวกับการ
นําข้อมูลงบทดลองสําหรับหน่วยงานอิสระและองค์การมหาชน ผ่าน GFMIS Web Online 
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ แล้วให้นําเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาเก่ียวกับการเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบต่อไป 
 
ระเบยีบวาระที่  2.5 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจําปี 2564 
 
สรุปเรื่อง 

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ 
ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างประจํา ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 ได้พิจารณา 
การเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ ประจําปี 2564 ในช้ันตราต่างๆ ตามท่ีคณะวิชาและส่วนงาน
เสนอ โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขอพระราชทานเคร่ืองราชฯ เห็นชอบให้เสนอรายช่ือ
บุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้สมควรจะได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจําปี 2564 
จํานวน 391 ราย โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
 เหรียญจักรพรรดิมาลา บุรุษ 3 ราย สตรี 8 ราย 
 ช้ันสายสะพาย ช้ันมหาวชิรมงกุฎ บุรุษ 1 ราย สตรี 1 ราย 
  ช้ันประถมาภรณ์มงกุฎไทย บุรุษ 1 ราย สตรี - ราย 
 ช้ันตํ่ากว่าสายสะพาย ช้ันทวีติยาภรณ์ช้างเผือก บุรุษ 1 ราย สตรี 4 ราย 
พนักงานมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนสถานภาพมาจากข้าราชการ 
 ช้ันสายสะพาย  ช้ันมหาวชิรมงกุฎ บุรุษ 4 ราย สตรี 1 ราย 
  ช้ันประถมาภรณ์มงกุฎไทย บุรุษ 2 ราย สตรี 1 ราย 
 ช้ันตํ่ากว่าสายสะพาย ช้ันทวีติยาภรณ์ช้างเผือก บุรุษ 2 ราย สตรี 8 ราย 
  ช้ันทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย บุรุษ 1 ราย สตรี - ราย 
ผู้ดํารงตําแหน่งในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีลักษณะพิเศษ (พนักงานมหาวิทยาลัย) 
 ช้ันตํ่ากว่าสายสะพาย ช้ันทวีติยาภรณ์ช้างเผือก บุรุษ 1 ราย สตรี 1 ราย 
  ช้ันทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย บุรุษ 3 ราย สตรี 3 ราย 
  ช้ันตริตาภรณ์ช้างเผือก บุรุษ 34 ราย สตรี 24 ราย 
  ช้ันตริตาภรณ์มงกุฎไทย บุรุษ 40 ราย สตรี 45 ราย 
  ช้ันจัตุรถาภรณ์ช้างเผือก บุรุษ 27 ราย สตรี 38 ราย 
  ช้ันจัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย บุรุษ 16 ราย สตรี 28 ราย 
  ช้ันเบญจมาภรณ์ช้างเผือก บุรุษ 15 ราย สตรี 38 ราย 
  ช้ันเบญจมาภรณ์มงกุฎไทย บุรุษ 6 ราย สตรี 23 ราย 
ลูกจ้างประจํา 
 ช้ันตํ่ากว่าสายสะพาย ช้ันจัตุรถาภรณ์ช้างเผือก บุรุษ 1 ราย สตรี - ราย 
  ช้ันจัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย บุรุษ 1 ราย สตรี 1 ราย 
  ช้ันเบญจมาภรณ์ช้างเผือก บุรุษ 8 ราย สตรี - ราย 
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ ทั้งน้ี ให้ตัดช่ือ นางสาวสุวิมล ชินกังสดาร ออกจากบัญชีรายช่ือผู้ดํารง
ตําแหน่งในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีลักษณะพิเศษ (พนักงานมหาวิทยาลัย) ผู้ขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ช้ันตํ่ากว่าสายสะพาย ช้ันตริตาภรณ์มงกุฎไทย เน่ืองจากอยู่ระหว่างการลาศึกษา 
 
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 สถาบันศิลปสถาปัตยกรรมไทยเฉลิมพระเกียรติขออนุมัติจ้างบุคคลเพื่อบรรจุ

เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 2 ราย 
 

สรุปเรื่อง 
ตามท่ีสถาบันศิลปสถาปัตยกรรมไทยเฉลิมพระเกียรติมีกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย 

จํานวน 2 อัตรา ตําแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ S-2-0313-053 และตําแหน่งนักวิชาการ
อุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ S-2-0313-054 น้ัน 

สถาบันศิลปสถาปัตยกรรมไทยเฉลิมพระเกียรติได้ดําเนินการตามขั้นตอนแล้ว จึงประสงค์          
ขออนุมัติจ้างบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 2 ราย ดังน้ี 

1. นางสาวนราลักษณ์ พุทธรัตน์ วุฒิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรมไทย)                 
เกียรตินิยมอันดับสอง จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ดํารงตําแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ S-2-0313-053  
อัตราเงินเดือน เดือนละ 20,540 บาท สังกัดสถาบันศิลปสถาปัตยกรรมไทยเฉลิมพระเกียรติ 

2. นางสาวพสวีร์ อดิศัยสกุลชัย วุฒิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรมไทย)                 
จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ดํารงตําแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ S-2-0313-054  
อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท สังกัดสถาบันศิลปสถาปัตยกรรมไทยเฉลิมพระเกียรติ 

พร้อมทั้งขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน จํานวน 2 ราย ดังน้ี  
1. ผู้อํานวยการสถาบันศิลปสถาปัตยกรรมไทยเฉลิมพระเกียรติ ประธานกรรมการ 
2. อาจารย์วนิดา  พ่ึงสุนทร     กรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตะวัน วีระกุล    กรรมการ 
4. นางสาววารี  จุลโพธ์ิ      เลขานุการ 

 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จ้างบุคคลทั้ง 2 ราย เพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
ต้ังแต่วันที่ ก.บ.ม. อนุมัติ แต่ไม่ก่อนวันรายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน พร้อมทั้งอนุมัติให้แต่งต้ังคณะกรรมการ
ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าว ตามรายช่ือที่หน่วยงานเสนอ ทั้งน้ี การจ้างคร้ังแรกให้จ้าง
เป็นพนักงานประจําสถานภาพทดลองงานมีระยะเวลาการจ้าง 1 ปี ต้ังแต่วันที่รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.2.2 คณะศึกษาศาสตร์ขออนุมัติจ้าง นางสาวก่ิงกาญจน์ บูรณสินวัฒนกูล เพื่อ

บรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ 
 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีคณะศึกษาศาสตร์มีกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่ง
เลขที่ A-1-1207-068 สังกัดภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน น้ัน   

คณะฯ ได้ดําเนินการตามข้ันตอนแล้ว ผู้ได้รับการคัดเลือกคือ นางสาวก่ิงกาญจน์ บูรณสินวัฒนกูล             
วุฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร คณะฯ จึงประสงค์ขออนุมัติจ้าง 
นางสาวก่ิงกาญจน์ บูรณสินวัฒนกูล เพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่                  
A-1-1207-068 อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท สังกัดภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร์                
โดยมีผลการสอบคะแนนภาษาอังกฤษ CU-TEP 40 คะแนน ซึ่งเทียบเคียงได้ในระดับ B1 ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
CEFR (ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดคุณสมบัติของบุคคลที่ไม่ต้องมีผลคะแนนสอบ
ภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง มาตรฐานความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษของอาจารย์
ประจําที่รับเข้าใหม่ เพ่ิมเติม) พร้อมทั้งขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังน้ี 

1. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์    ประธานกรรมการ 
2. หัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร์ กรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิชา หอมฟุ้ง   กรรมการ 
4. นางลลิตา  รุจจนเวท     เลขานุการ 

 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จ้าง นางสาวกิ่งกาญจน์ บูรณสินวัฒนกูล เพ่ือบรรจุเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ A-1-1207-068 อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท 
สังกัดภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ ก.บ.ม. อนุมัติ แต่ไม่ก่อนวันรายงานตัว                
เข้าปฏิบัติงาน พร้อมทั้งอนุมัติให้แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าว 
ตามรายช่ือที่คณะฯ เสนอ ทั้งน้ี การจ้างคร้ังแรกให้จ้างเป็นพนักงานประจําสถานภาพทดลองงาน มีระยะเวลา
การจ้าง 1 ปี ต้ังแต่วันที่รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.2.3 คณะศึกษาศาสตร์ขออนุมัติเปลี่ยนเลขที่ ตําแหน่ง และขออนุมัติจ้าง            

นายปัญญา บัวสุดตา เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ 
 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีคณะศึกษาศาสตร์มีกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่ง
เลขที่ A-1-1210-326 สังกัดโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) น้ัน   
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คณะศึกษาศาสตร์จึงประสงค์ ดังน้ี 
1. ขออนุมัติเปลี่ยนเลขที่ตําแหน่งกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์  

จาก ตําแหน่งเลขที่ A-1-1210-326 เป็นตําแหน่งเลขที่ A-2-1210-025 สังกัดโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัย
ศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร์ 

2. คณะฯ ได้ดําเนินการตามข้ันตอนแล้ว ผู้ได้รับการคัดเลือกคือ นายปัญญา บัวสุดตา              
วุฒิศิลปมหาบัณฑิต (ทัศนศิลป์) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร คณะฯ จึงประสงค์ขออนุมัติจ้าง นายปัญญา               
บัวสุดตา เพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ A-2-1210-025 อัตรา
เงินเดือน เดือนละ 26,250 บาท สังกัดโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)           
คณะศึกษาศาสตร์ พร้อมทั้งขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังน้ี 

1. ผู้อํานวยการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร   ประธานกรรมการ 
 (ปฐมวัยและประถมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร์ 
2. รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหาร โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศลิปากร กรรมการ 
 (ปฐมวัยและประถมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร์ 
3. รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร กรรมการ 
 (ปฐมวัยและประถมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร์ 
4. รองผู้อํานวยการฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนสาธิต  กรรมการ 
 มหาวิทยาลยัศลิปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร์ 
5. ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายบริหาร ระดับประถมศึกษา  กรรมการ 
 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศลิปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)  
 คณะศึกษาศาสตร์ 
6. นางสาวทิภาพร  เรืองทิพย์     เลขานุการ 

 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังน้ี 
 1. อนุมัติให้เปลี่ยนเลขที่ตําแหน่งกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ จาก 
ตําแหน่งเลขที่ A-1-1210-326 เป็นตําแหน่งเลขที่ A-2-1210-025 สังกัดโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร 
(ปฐมวัยและประถมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร์ 
 2. อนุมัติให้จ้าง นายปัญญา บัวสุดตา เพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ดํารงตําแหน่ง
อาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ A-2-1210-025 อัตราเงินเดือน เดือนละ 26,250 บาท สังกัดโรงเรียนสาธิต 
มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ ก.บ.ม. อนุมัติ แต่ไม่ก่อนวัน
รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน พร้อมทั้งอนุมัติให้แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหน่ง
ดังกล่าว ตามรายช่ือที่คณะฯ เสนอ ทั้งน้ี การจ้างคร้ังแรกให้จ้างเป็นพนักงานประจําสถานภาพทดลองงาน         
มีระยะเวลาการจ้าง 1 ปี ต้ังแต่วันที่รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน 
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ระเบียบวาระท่ี  4.1.2.4 กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ สํานักงานอธิการบดี ขออนุมัติจ้าง                
นายธนันพัชญ์ ภากรณ์ธนเกียรติ เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
ตําแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ 

 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ี กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ สํานักงานอธิการบดี มีกรอบอัตราว่าง
พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ S-1-0305-233 สังกัดงานพัสดุ น้ัน   

กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ สํานักงานอธิการบดี ได้ดําเนินการตามขั้นตอนแล้ว          
ผู้ได้รับการคัดเลือกคือ นายธนันพัชญ์ ภากรณ์ธนเกียรติ วุฒิเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ จากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ สํานักงานอธิการบดี           
จึงประสงค์ขออนุมัติจ้าง นายธนันพัชญ์ ภากรณ์ธนเกียรติ เพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ดํารงตําแหน่ง
นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ S-1-0305-233 อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท สังกัด
งานพัสดุ กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ สํานักงานอธิการบดี พร้อมทั้งขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการ
ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังน้ี 

1. รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร ์    ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร ์    กรรมการ 
3. ผู้อํานวยการกองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร ์  กรรมการ 
4. หัวหน้างานพัสดุ กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  กรรมการ 
5. นางสาวพินพัตร์ อ่ิมสวาสด์ิ     กรรมการ 
6. นางยุภา แก้วจริยะพล      เลขานุการ 

 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จ้าง นายธนันพัชญ์ ภากรณ์ธนเกียรติ เพ่ือบรรจุเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย ดํารงตําแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ S-1-0305-233 อัตราเงินเดือน 
เดือนละ 19,500 บาท สังกัดงานพัสดุ กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ สํานักงานอธิการบดี ต้ังแต่วันที่ 
ก.บ.ม. อนุมัติ แต่ไม่ก่อนวันรายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน พร้อมทั้งอนุมัติให้แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการ
ทดลองปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าว ตามรายช่ือที่คณะฯ เสนอ ทั้งน้ี การจ้างคร้ังแรกให้จ้างเป็นพนักงาน
ประจําสถานภาพทดลองงาน มีระยะเวลาการจ้าง 1 ปี ต้ังแต่วันที่รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.2.5 ขออนุมัติบรรจุ นายทศพล ศรีพุ่ม นักเรียนทุนฯ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

ตําแหน่งอาจารย์ 
 
สรุปเรื่อง 
 ตามท่ี นายทศพล ศรีพุ่ม นักเรียนทุนรัฐบาลโครงการพัฒนากําลังคนด้านมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ (ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย) ระดับปริญญาโท-เอก ในประเทศ 
ประจําปีการศึกษา 2553-2554 ตามความต้องการของคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอก วุฒิอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
โดยประสงค์จะเข้าปฏิบัติงานเพ่ือชดใช้ทุนฯ ที่ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร น้ัน 
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 คณะฯ จึงประสงค์ขออนุมัติจ้าง นายทศพล ศรีพุ่ม นักเรียนทุนฯ ด้วยวุฒิอักษรศาสตร              
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่                
A-1-1102-015 อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท สังกัดภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ 
6 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งเป็นวันที่รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน โดยขอผ่อนผันระยะเวลาในการย่ืนผลคะแนน
ภาษาอังกฤษ เป็นวันที่ 6 มกราคม 2564 
 พร้อมทั้งขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังน้ี 
 1. คณบดีคณะอักษรศาสตร ์     ประธานกรรมการ 
 2. หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์   กรรมการ 
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สําเนียงงาม   กรรมการ 
 4. รองศาสตราจารย์ ดร.อุบล เทศทอง    กรรมการ 

5. นางสาวประภาพร ถึกกวย     เลขานุการ 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จ้าง นายทศพล ศรีพุ่ม เพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลยั 
ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ A-1-1102-015 อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท สังกัดภาควิชา
ภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งเป็นวันที่รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน โดยให้ผ่อนผนั
ระยะเวลาในการย่ืนผลคะแนนภาษาอังกฤษเป็นวันที่ 6 มกราคม 2564 พร้อมทั้งอนุมัติให้แต่งต้ังคณะกรรมการ
ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าว ตามรายช่ือที่คณะฯ เสนอ ทั้งน้ี การจ้างครั้งแรกให้จ้างเป็น
พนักงานประจําสถานภาพทดลองงาน มีระยะเวลาการจ้าง 1 ปี ต้ังแต่วันที่รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน 

 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.2.6 กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ สํานักงานอธิการบดี ขออนุมัติจ้าง

บุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 2 ราย 
 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีกองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ สํานักงานอธิการบดี มีกรอบอัตราว่าง
พนักงานมหาว ิทยาล ัย  จํานวน 2 อัตรา ตําแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่                 
S-1-0305-231 สังกัดงานจัดการทรัพย์สิน และ ตําแหน่งนายช่างปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ S-1-0305-232 
สังกัดงานช่างและซ่อมบํารุง น้ัน 
  กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ สํานักงานอธิการบดี ได้ดําเนินการตามขั้นตอนแล้ว
จึงประสงค์ขออนุมัติจ้างบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 2 ราย ดังน้ี 

1. นายปัญจพจน์ ชิวปรีชา วุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ                 
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ดํารงตําแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ S-1-0305-231 
อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท สังกัดงานจัดการทรัพย์สิน กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 
สํานักงานอธิการบดี 

2. นางสาวรุ่งรัตน์ ม่วงสวรรค์ วุฒิวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา                  
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ดํารงตําแหน่งนายช่างปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ ตําแหน่งเลขที่ S-1-0305-232 
อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท สังกัดงานช่างและซ่อมบํารุง กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 
สํานักงานอธิการบดี  
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พร้อมทั้งขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน จํานวน 2 ราย ดังน้ี  
คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ราย นายปัญจพจน์ ชิวปรีชา 
1. รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร ์   ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร ์   กรรมการ 
3. ผู้อํานวยการกองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร ์ กรรมการ 
4. หัวหน้างานจัดการทรัพย์สิน    กรรมการ 
 กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร ์
5. นางสาววริษา  ติยะภูมิ     กรรมการ 
6. นางยุภา  แก้วจริยะพล     กรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ราย นางสาวรุ่งรัตน์ ม่วงสวรรค์ 
1. รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร ์   ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร ์   กรรมการ 
3. ผู้อํานวยการกองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร ์ กรรมการ 
4. หัวหน้างานช่างและซ่อมบํารงุ    กรรมการ 
 กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร ์
5. นางยุภา  แก้วจริยะพล     กรรมการและเลขานุการ 

 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จ้างบุคคลทั้ง 2 ราย เพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
ต้ังแต่วันที่ ก.บ.ม. อนุมัติ แต่ไม่ก่อนวันรายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน พร้อมทั้งอนุมัติให้แต่งต้ังคณะกรรมการ
ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าว ตามรายช่ือที่หน่วยงานเสนอ ทั้งน้ี การจ้างคร้ังแรกให้จ้าง
เป็นพนักงานประจําสถานภาพทดลองงาน มีระยะเวลาการจ้าง 1 ปี ต้ังแต่วันที่รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน 
 
ระเบยีบวาระที่  4.1.3 การประเมินการปฏิบัติงาน 
ระเบยีบวาระที่  4.1.3.1 รายงานผลการประเมินทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 

4 ราย 
 

สรุปเรื่อง 
ตามท่ีมหาวิทยาลัยศิลปากรได้มีคําสั่งบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยให้ทดลอง

ปฏิบัติงานในตําแหน่งเป็นเวลา 6 เดือน จํานวน 4 ราย คือ 
 1. นางสาวณิชาภัทร วงษ์ บุญมาก วุฒิศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา                 
(5 ปี) จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ A-2-1210-022 อัตราเงินเดือน          
เดือนละ 23,700 บาท สังกัดโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร์ 
ต้ังแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 
 2. นางสาวธิดารัตน์ เต๊ะซ่วน วุฒิศึกษาศาสตรบัณฑิต (การประถมศึกษา) 5 ปี เกียรตินิยม           
อันดับหน่ึง จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ A-2-1210-023 อัตราเงินเดือน  
เดือนละ 23,700 บาท สังกัดโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร์ 
ต้ังแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 
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 3. นายสิทธิชนะชัย จิระศิริโชติ วุฒิศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการศึกษา) จาก
มหาวิทยาลัยศิลปากร ดํารงตําแหน่งนักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ S-2-1101-002          
อัตราเงินเดือน เดือนละ 22,750 บาท สังกัดงานบริหารและธุรการ สํานักงานคณบดี คณะอักษรศาสตร์             
ต้ังแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 
 4. นางสาวจิตลดา ว่องการ วุฒิบัญชีบัณฑิต (การบัญชี) จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี          
ราชมงคลพระนคร ตําแหน่งนักบัญชีปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ S-2-0304-022 อัตราเงินเดือน เดือนละ 
19,500 บาท  สังกัดงานบัญชี กองคลัง สํานักงานอธิการบดี ต้ังแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 
 บัดน้ี คณะกรรมการประเมินฯ ได้ดําเนินการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาว ิทยาล ัยดังกล่าวแล้ว เห็นว่าพน ักงานมหาว ิทยาล ัย  ทั้ง 4 ราย เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ             
ความรับผิดชอบและความประพฤติเหมาะสม เห็นควรให้ปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าวต่อไป 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบรายงานผลการประเมินทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัย จํานวน 4 ราย และให้ปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าวต่อไป 
 
ระเบยีบวาระที่  4.1.4 การขอเปลี่ยน / เพิ่มเง่ือนไขการบรรจุ 
  ไม่ม ี
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.5 การพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ ระดับชํานาญงาน ชํานาญงานพิเศษ 

ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.5.1 ผลการประเมินการเสนอขอกําหนดระดับตําแหน่งเพื่อแต่งต้ังให้ดํารง

ตําแหน่งสูงขึ้น 
 (วาระลับ) 

 
ระเบยีบวาระที่ 4.1.6 เรื่องอ่ืนๆ 
ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.1 การขอปรับเพิ่มเงินเดือนตามวุฒิการศึกษาท่ีได้รับสูงขึ้น เฉพาะกรณีวุฒิ

การศึกษาท่ีตรงตามสายงาน 
 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือนตาม
คุณวุฒิและการเพ่ิมวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติ พ.ศ. 2553 ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน 2553 ข้อ 4 
และข้อ 5 กําหนดว่า การปรับเงินเดือนตามคุณวุฒิหรือการเพ่ิมคุณวุฒิไว้ในทะเบียนประวัติน้ัน ข้าราชการและ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ที่ได้รับคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นน้ันจะต้องเป็นคุณวุฒิที่ตรงกับลักษณะ          
การสอนของภาควิชา หรือของคณะหรือหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 
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และสําหรับข้าราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายบริหารและปฏิบัติงานทั่วไปท่ี
ได้รับคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นน้ันจะต้องเป็นคุณวุฒิที่ตรงกับมาตรฐานกําหนดตําแหน่งซึ่งบุคคลนั้นดํารงตําแหน่งอยู่ 
ในขณะนั้น ส่วนการกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ ให้คํานึงถึงความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบ ความ
ประพฤติ และความเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างย่ิงต้องพิจารณาถึงลักษณะงานที่ปฏิบัติ ผลประโยชน์ที่หน่วยงาน
จะได้รับเป็นสําคัญ 

นอกจากน้ี ที่ประชุม ก.บ.พ. มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 10/2551 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2551  
ได้วางแนวปฏิบัติว่า การเสนอขอกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิของผู้ได้รับอนุญาตให้ลาศึกษา หรือผู้ที่ได้รับ
วุฒิก่อนบรรจุแต่งต้ัง จะต้องเสนอเร่ืองให้หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ของคณะหรือมหาวิทยาลัย ภายใน 60 วัน 
นับแต่วันรายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการ (กรณีได้รับวุฒิเพ่ิมขึ้นก่อนวันรายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการ) หรือภายใน 
60 วัน นับแต่วันที่สําเร็จการศึกษา (กรณีรายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการก่อนวันที่มีหลักฐานว่าสําเร็จการศึกษา) 
หากเสนอเร่ืองขอกําหนดภายหลังเวลาดังกล่าวให้กําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิได้ไม่ก่อนวันที่หน่วยงาน
การเจ้าหน้าที่ของคณะหรือมหาวิทยาลัยได้รับเรื่อง 

เน่ืองจาก มหาวิทยาลัยได้อนุญาตให้ นายศรัณย์ ตรีคุณ พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท
พนักงานประจํา ตําแหน่งผู้ช่วยสอนปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ S-2-1801-002 สังกัดงานบริหารและพัฒนา
วิชาการ สํานักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ลาศึกษานอกเวลาราชการในระดับปริญญาโท สาขาวิชาการ
สอนภาษาอังกฤษ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  มีกําหนด 2 ปี 2 เดือน ต้ังแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 
22 มกราคม 2562 และนายศรัณย์ ตรีคุณ ได้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท วุฒิศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
(การสอนภาษาอังกฤษ) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 และได้ย่ืนเรื่องเพ่ือขอ
ปรับเพ่ิมเงินเดือนตามวุฒิการศึกษาที่ได้รับสูงขึ้นเฉพาะกรณีวุฒิการศึกษาที่ตรงตามสายงาน โดยงานการ
เจ้าหน้าที่ของคณะฯ รับเรื่อง เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 

คณะวิทยาการจัดการประสงค์ขออนุมัติปรับเพ่ิมเงินเดือนตามวุฒิการศึกษาที่ได้รับสูงขึ้น
เฉพาะกรณีวุฒิการศึกษาที่ตรงตามสายงาน แก่ นายศรัณย์ ตรีคุณ พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงาน
ประจํา ตําแหน่งผู้ช่วยสอนปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ S-2-1801-002 อัตราเงินเดือน เดือนละ 21,260 บาท 
สังกัดงานบริหารและพัฒนาวิชาการ สํานักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ ซึ่งสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
วุฒิศิลปศาสตร มหาบัณฑิต (การสอนภาษาอังกฤษ) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 
2563 สมควรได้รับการปรับวุฒิและอัตราเงินเดือน จากตําแหน่งผู้ช่วยสอนปฏิบัติการ วุฒิปริญญาตรี อัตรา
เงินเดือน เดือนละ 21,260 บาท เป็นตําแหน่งผู้ช่วยสอนปฏิบัติการ วุฒิปริญญาโท อัตราเงินเดือน เดือนละ 
22,750 บาท ได้ต้ังแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2563 ซึ่งเป็นวันที่งานการเจ้าหน้าที่ของคณะฯ รับเรื่อง (เน่ืองจากย่ืน
เรื่องเกินกว่า 60 วัน นับแต่วันที่สําเร็จการศึกษา) 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้ปรับวุฒิและอัตราเงินเดือน ราย นายศรัณย์ ตรีคุณ 
พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหน่งผู้ช่วยสอนปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ S-2-1801-002 
อัตราเงินเดือน เดือนละ 21,260 บาท สังกัดงานบริหารและพัฒนาวิชาการ สํานักงานคณบดี คณะวิทยาการ
จัดการ จาก วุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือน เดือนละ 21,260 บาท เป็น วุฒิปริญญาโท อัตราเงินเดือน เดือนละ 
22,750 บาท ได้ต้ังแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2563 ซึ่งเป็นวันที่งานการเจ้าหน้าที่ของคณะฯ รับเรื่อง  
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ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.2 รายงานผลความก้าวหน้าของการไปปฏิบัติงานเพื่อเขียนตําราทางวิชาการ
ของ  ร้อยตํารวจเอกหญิงมาลัย สถิรพันธุ์  สังกัดภาควิชาเภสัชเคมี              
คณะเภสัชศาสตร์ 

 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยอนุมัติให้ ร้อยตํารวจเอกหญิงมาลัย สถิรพันธ์ุ สังกัดภาควิชาเภสัชเคมี         
คณะเภสัชศาสตร์ ไปปฏิบัติงานเพ่ือเขียนตําราทางวิชาการ ด้านเคมีวิเคราะห์ เรื่อง แมสสเปกโตรเมทรี : 
พ้ืนฐานและการประยุกต์ใช้ มีกําหนด 1 ปี ต้ังแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 น้ัน   

ในการน้ี ร้อยตํารวจเอกหญิงมาลัย สถิรพันธ์ุ ได้ส่งรายงานผลความก้าวหน้าของการ                 
ไปปฏิบัติงานเพ่ือเขียนตําราทางวิชาการ ครั้งที่ 1 ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจํา 
คณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 17/2563 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 แล้ว  
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบรายงานผลความก้าวหน้าของการไปปฏิบัติงาน             
เพ่ือเขียนตําราทางวิชาการ ครั้งที่ 1 ของ ร้อยตํารวจเอกหญิงมาลัย สถิรพันธ์ุ สังกัดภาควิชาเภสัชเคมี           
คณะเภสัชศาสตร์ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.3 การขอเพิ่มวุฒิการศึกษาไว้ในทะเบียนประวัติพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 

5 ราย 
 
สรุปเรื่อง 

ตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือน        
ตามคุณวุฒิและการเพ่ิมวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติ พ.ศ. 2553 ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน 2553              
ข้อ 4 และข้อ 5 กําหนดว่า การปรับเงินเดือนตามคุณวุฒิหรือการเพิ่มคุณวุฒิไว้ในทะเบียนประวัติน้ัน 
ข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ที่ได้รับคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นน้ันจะต้องเป็นคุณวุฒิที่ตรงกับ
ลักษณะการสอนของภาควิชา หรือของคณะหรือหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 

และสําหรับข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายบริหารและปฏิบัติงานทั่วไป                
ที่ได้รับคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นน้ันจะต้องเป็นคุณวุฒิที่ตรงกับมาตรฐานกําหนดตําแหน่งซึ่งบุคคลน้ันดํารงตําแหน่งอยู่  
ในขณะนั้น ส่วนการกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ ให้คํานึงถึงความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบ     
ความประพฤติและความเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างย่ิงต้องพิจารณาถึงลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ผลประโยชน์         
ที่หน่วยงานจะได้รับเป็นสําคัญ   

นอกจากน้ี ที่ประชุม ก.บ.พ. มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 10/2551 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2551 
ได้วางแนวปฏิบัติว่า การเสนอขอกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิของผู้ได้รับอนุญาตให้ลาศึกษา หรือผู้ที่ได้รับ
วุฒิก่อนบรรจุแต่งต้ังจะต้องเสนอเรื่องให้หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ของคณะหรือมหาวิทยาลัย ภายใน 60 วัน   
นับแต่วันรายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการ (กรณีได้รับวุฒิเพ่ิมขึ้นก่อนวันรายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการ) หรือภายใน 
60 วัน นับแต่วันที่สําเร็จการศึกษา (กรณีรายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการก่อนวันที่มีหลักฐานว่าสําเร็จการศึกษา) 
หากเสนอเร่ืองขอกําหนดภายหลังเวลาดังกล่าวให้กําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิได้ไม่ก่อนวันที่หน่วยงาน
การเจ้าหน้าที่ของคณะหรือมหาวิทยาลัยได้รับเรื่อง 
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คณะวิชาประสงค์ขออนุมัติเพ่ิมวุฒิการศึกษาไว้ในทะเบียนประวัติ จํานวน 5 ราย ดังน้ี 
1. นายธนาคาร โมกขะสมิต พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหน่ง

อาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ A-1-0802-016 อัตราเงินเดือน เดือนละ 38,960 บาท สังกัดภาควิชาสถาปัตยกรรม 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับอนุญาตให้ลาศึกษานอกเวลาราชการในระดับปริญญาเอก สาขาวิชา
สถาปัตยกรรม ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีกําหนด 3 ปี ต้ังแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 14 สิงหาคม 
2562 และได้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก วุฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สถาปัตยกรรม) จากมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ต้ังแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 โดยย่ืนเรื่องเสนอขอเพ่ิมวุฒิการศึกษาไว้ในทะเบียนประวัติให้ 
หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ของคณะฯ รับเรื่องเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563 ทั้งน้ี ให้มีผลต้ังแต่วันที่ 12 ตุลาคม 
2563 ซึ่งเป็นวันที่งานการเจ้าหน้าที่ของคณะฯ รับเรื่อง เน่ืองจากย่ืนเรื่องเกินกว่า 60 วัน นับแต่วันที่สําเร็จ
การศึกษา (อัตราเงินเดือน เดือนละ 38,960 บาท เกินกว่าอัตราแรกบรรจุคุณวุฒิปริญญาเอก) 

2. นางสาวปณิตา วงศ์มหาดเล็ก พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตําแหน่งเลขที่ A-1-0804-041 อัตราเงินเดือน เดือนละ 58,140 บาท สังกัดภาควิชา
เทคนิคสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับอนุญาตให้ลาศึกษานอกเวลาราชการในระดับ             
ปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการ ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีกําหนด 3 ปี ต้ังแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2557            
ถึงวันที่ 17 สิงหาคม 2560 และ ได้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก วุฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการ) 
จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ต้ังแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 โดยย่ืนเรื่องเสนอขอเพ่ิมวุฒิการศึกษาไว้ในทะเบียน
ประวัติให้หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ของคณะฯ รับเรื่องเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 โดยให้มีผลต้ังแต่วันที่ 16 
ตุลาคม 2563 ซึ่งเป็นวันที่งานการเจ้าหน้าที่ของคณะฯ รับเรื่อง เน่ืองจากย่ืนเรื่องเกินกว่า 60 วัน นับแต่วันที่
สําเร็จการศึกษา (อัตราเงินเดือน เดือนละ 58,140 บาท เกินกว่าอัตราแรกบรรจุคุณวุฒิปริญญาเอก) 

3. นายกวิฎ ต้ังจรัสวงศ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหน่งอาจารย์ 
ตําแหน่งเลขที่ A-1-0903-016 อัตราเงินเดือน เดือนละ 35,230 บาท สังกัดภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ         
คณะโบราณคดี ได้รับอนุญาติให้ลาศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ ณ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร และได้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก วุฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ประวัติศาสตร์ศิลปะ) จาก
มหาวิทยาลัยศิลปากร ต้ังแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2563 โดยงานการเจ้าหน้าที่ของคณะฯ รับเร่ืองเมื่อวันที่            
20 ตุลาคม 2563 ทั้งน้ี ให้มีผลต้ังแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2563 ซึ่งเป็นวันที่งานการเจ้าหน้าที่ของคณะฯ รับเรื่อง 
เน่ืองจากย่ืนเรื่องเกินกว่า 60 วัน นับแต่วันที่สําเร็จการศึกษา (เน่ืองจากอัตราเงินเดือน เดือนละ 35,230 บาท 
เกินกว่าอัตราการบรรจุคุณวุฒิปริญญาเอก) 

4. นางสาววิริน เคนดี พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหน่งนักวิชาการ
อุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ S-1-2001-506 อัตราเงินเดือน เดือนละ 29,500 บาท สังกัดงานบริการ
การศึกษาและพัฒนานักศึกษา สํานักงานคณบดี วิทยาลัยนานาชาติ ได้รับอนุญาติให้ลาศึกษานอกเวลาราชการ 
ในระดับปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                 
มีกําหนด 1 ปี 9 เดือน 27 วัน ต้ังแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 และ ได้สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโท วุฒิศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว) จาก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2563 โดยย่ืนเรื่องเสนอขอเพ่ิมวุฒิการศึกษาไว้ในทะเบียน
ประวัติให้หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ของคณะฯ รับเร่ืองเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563 ทั้งน้ี ให้มีผลต้ังแต่วันที่           
17 สิงหาคม 2563 ซึ่งเป็นวันที่สําเร็จการศึกษา (อัตราเงินเดือน เดือนละ 29,500 บาท เกินกว่าอัตราการบรรจุ
คุณวุฒิปริญญาโท) 
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5. นายวันชัย กิจเรืองโรจน์ พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหน่ง         
นักคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ E-2-1209-004 อัตราเงินเดือน เดือนละ 22,890 บาท สังกัด            
งานสํานักงานโรงเรียนสาธิต (มัธยมศึกษา ) โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (มัธยมศึกษา )                 
คณะศึกษาศาสตร์ ได้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท วุฒิบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต) 
จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ต้ังแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2558 ซึ่งสําเร็จการศึกษาก่อนวันบรรจุเข้าปฏิบัติงาน  
โดยแรกรับเข้าบรรจุได้กําหนดคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งให้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ จึงให้เพ่ิมวุฒิการศึกษาไว้ในทะเบียนประวัติเท่าน้ัน ทั้งน้ี ให้มีผลต้ังแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2563 ซึ่ง
เป็นวันที่งานการเจ้าหน้าที่ของคณะฯ รับเรื่อง 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้เพ่ิมวุฒิการศึกษาไว้ในทะเบียนประวัติพนักงาน
มหาวิทยาลัย จํานวน 5 ราย ตามท่ีเสนอ  
 
ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.4 ขออนุมัติย้ายพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สังกัด           

คณะศึกษาศาสตร์ 
 
สรุปเรื่อง 
 ตามท่ีคณะศึกษาศาสตร์ มีกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่ง
เลขที่ A-1-1207-103 สังกัดภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร์ และคณะฯ ได้ดําเนินการ             
ตามข้ันตอนการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย มาดํารงตําแหน่งอาจารย์ 
เรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่า นางสาวสุวิมล สพฤกษ์ศรี เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกฯ มีความเหมาะสมที่จะมาดํารง
ตําแหน่งดังกล่าว โดยได้สําเร็จการศึกษา วุฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน) จากมหาวิทยาลัย
ศิลปากร และมีผลการสอบคะแนนภาษาอังกฤษ TOEIC 550 คะแนน ซึ่งเทียบเคียงได้ในระดับ B1 ตามเกณฑ์
มาตรฐาน CEFR (ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดคุณสมบัติของบุคคลที่ไม่ต้องมีผลคะแนน
สอบภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง มาตรฐานความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษของ
อาจารย์ประจําที่รับเข้าใหม่ เพ่ิมเติม) ซึ่งปัจจุบัน นางสาวสุวิมล สพฤกษ์ศรี เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท
พนักงานประจํา ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ A-1-1210-324 เงินเดือน 38,310 บาท สังกัดโรงเรียนสาธิต 
มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร์  

เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต เป็นไปด้วยความเรียบร้อย          
มีประสิทธิภาพ คณะฯ จึงประสงค์ขออนุมัติย้าย นางสาวสุวิมล สพฤกษ์ศรี วุฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตร
และการสอน) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา จากตําแหน่งอาจารย์ 
ตําแหน่งเลขที่ A-1-1210-324 เงินเดือน 38,310 บาท สังกัดโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและ
ประถมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร์ เป็นตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ A-1-1207-103 เงินเดือน 31,500 บาท 
(เป็นอัตราแรกบรรจุคุณวุฒิปริญญาเอก ทั้งน้ี นางสาวสุวิมล สพฤกษ์ศรี ได้รับทราบและยินยอมแล้ว) ไปสังกัด
ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร์ โดยให้นับระยะเวลาการปฏิบัติงานต่อเน่ืองกัน ทั้งน้ี ต้ังแต่
วันที่ 1 ธันวาคม 2563 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มติ     ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้ย้าย นางสาวสุวิมล สพฤกษ์ศรี จากตําแหน่งอาจารย์ 
ตําแหน่งเลขที่ A-1-1210-324 เงินเดือน 38,310 บาท สังกัดโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและ
ประถมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร์ เป็นตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ A-1-1207-103 เ งินเดือน           
31,500 บาท ไปสังกัดภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร์ โดยให้นับระยะเวลาการปฏิบัติงาน
ต่อเน่ืองกัน ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 

 
ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.5 การเสนอรายชื่อกรรมการประจําวิทยาลัยนานาชาติ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ

ภายนอก 
 
สรุปเรื่อง 
 ตามท่ีมหาวิทยาลัยสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการประจําวิทยาลัยนานาชาติ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก โดยมีวาระการดํารงตําแหน่ง 2 ปี ต้ังแต่วันที่ 25 มกราคม 2562 ไปแล้ว น้ัน 
  เน่ืองจากกรรมการประจําวิทยาลัยนานาชาติ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จะครบวาระ 
การดํารงตําแหน่งในวันที่ 24 มกราคม 2564 ประกอบกับข้อ 4 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วย
คณะกรรมการประจําคณะ พ.ศ. 2559 กําหนดให้อธิการบดีแต่งต้ังกรรมการประจําคณะประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกมหาวิทยาลัยที่เสนอโดยคณะและโดยความเห็นชอบของ ก.บ.ม. จํานวน 1-3 คน และข้อ 3 ข้อ 4  
และข้อ 6 ของประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การสรรหากรรมการประจําคณะประเภท
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก พ.ศ. 2559 กําหนดให้คณะกรรมการประจําคณะกําหนดจํานวนกรรมการประจําคณะ
ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ทั้งน้ี คณะกรรมการประจําคณะอาจเพ่ิมหรือลดจํานวนกรรมการประจําคณะ
ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในภายหลังก็ได้ ภายใต้จํานวนที่กําหนดไว้ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร      
ว่าด้วยคณะกรรมการประจําคณะ พ.ศ. 2559 จํานวน 1-3 คน และกําหนดให้ในการสรรหากรรมการประจํา
คณะประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในแต่ละครั้ง ให้อธิการบดีแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหากรรมการประจํา
คณะประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เพ่ือทําหน้าที่สรรหาบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการประจํา
คณะประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  
  บัดน้ี วิทยาลัยนานาชาติได้ดําเนินการสรรหากรรมการประจําคณะประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกเรียบร้อยแล้ว ได้แก่ ดร.นฤมิต หิญชีระนันทน์ 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้ ดร.นฤมิต หิญชีระนันทน์ เป็นกรรมการประจํา
วิทยาลัยนานาชาติ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
 
ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.6 การขออนุมัติปรับระดับชั้นงานลูกจ้างประจํา 
 
สรุปเรื่อง 
  ด้วยกองคลัง ประสงค์ขออนุมัติปรับระดับช้ันงาน ลูกจ้างประจํา ราย นางสุนาท แพรศรี         
เลขที่ประจําตําแหน่ง 17 จาก ตําแหน่งพนักงานธุรการ ส 1 กลุ่มงานสนับสนุน รหัส 2108 อัตราค่าจ้าง 
23,710 บาท เป็น ตําแหน่งพนักงานธุรการ ส 2 กลุ่มงานสนับสนุน รหัส 2108 อัตราค่าจ้าง 23,710 บาท 
สังกัดกองคลัง สํานักงานอธิการบดี 
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ทั้งนี้ ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 21 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2553 กําหนด
เกี่ยวกับการเปลี ่ยนสายงาน (ชื ่อตําแหน่ง) และกลุ ่มงาน ให้ส่วนราชการคํานึงถึงความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับลักษณะงาน รวมถึงความจําเป็น ภารกิจของส่วนราชการ และประโยชน์ของทางราชการ ดังน้ี 
 1. การปรับระดับชั้นงาน ส่วนราชการสามารถปรับระดับชั้นงานของตําแหน่งลูกจ้างประจํา
จากระดับ 1 เป็นระดับ 2 หรือจากระดับ 2 เป็นระดับ 3 หรือจากระดับ 3 เป็นระดับ 4 ได้ เมื ่อผู ้ดํารง
ตําแหน่งมีคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งตามที่กระทรวงการคลังกําหนดไว้สําหรับตําแหน่งที่สูงกว่า ทั้งนี้ ไม่เกิน
ระดับสูงสุดในแต่ละสายงาน (ช่ือตําแหน่ง) ที่สํานักงาน ก.พ. กําหนดไว้ 
 2. สายงาน (ชื่อตําแหน่ง) ที่เปลี่ยนใหม่ ต้องเป็นตําแหน่งที่สํานักงาน ก.พ. ได้กําหนดชื่อ
ตําแหน่งและหน้าที่ความรับผิดชอบโดยย่อของตําแหน่งไว้ และกระทรวงการคลังได้กําหนดคุณสมบัติเฉพาะ
ตําแหน่งและอัตราค่าจ้างไว้แล้ว 
 3. การเปลี่ยนสายงาน (ช่ือตําแหน่ง)/กลุ่มงานที่ลูกจ้างประจําครองตําแหน่งอยู่เดิมเป็นสายงาน 
(ชื่อตําแหน่ง) ใด กลุ่มงานใดนั้น ผู้ครองตําแหน่งจะต้องมีความรู้ความสามารถและคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
ตามที่กระทรวงการคลังกําหนดไว้ และส่วนราชการต้องมอบหมายให้ผู ้ครองตําแหน่งนั้นปฏิบัติงานโดย
สอดคล้องตรงตามหน้าที่ความรับผิดชอบของตําแหน่งตามที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด 
 นอกจากน้ี การเปลี่ยนตําแหน่งดังกล่าว กระทรวงการคลัง ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0428/
ว 38 ลงวันที่ 1 เมษายน 2553 เรื่อง บัญชีกําหนดคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งและอัตราค่าจ้างประจําของ
ลูกจ้างประจํา และสํานักงาน ก.พ.  มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553  เรื่อง  
การจัดระบบตําแหน่งลูกจ้างประจําของส่วนราชการได้กําหนดคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง และหน้าที่โดยย่อของ
ตําแหน่ง  ไว้ดังน้ี 

พนักงานธุรการ กลุ่มงานสนับสนุน ระดับ 2 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง  

  1. แต่งต้ังจากผู้ดํารงตําแหน่งเดิม หรือตําแหน่งพนักงานธุรการ ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ 
  2. ได้รับวุฒิไม่ตํ่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เก่ียวข้องกับลักษณะ
งานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านน้ีมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ 
  3. แต่งต้ังจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและความชํานาญงานในหน้าที่ และเคย
ปฏิบัติงานด้านน้ีมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ 
  4. ได้รับวุฒิไม่ตํ่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เก่ียวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่ 
  หน้าที่โดยย่อของตําแหน่ง  
  1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์และความชํานาญในการรับ ส่งลงทะเบียน        
แยกประเภท และจัดส่งหนังสือเอกสารให้หน่วยงานที่เก่ียวข้อง เก็บและค้นหาหนังสือ กรอกแบบฟอร์มและร่าง
หนังสือโต้ตอบง่ายๆ ตรวจความถูกต้อง ความสวยงาม ความเรียบร้อยของเอกสาร สิ่งพิมพ์ก่อนทําการพิมพ์ 
ตรวจสอบรหัสต่างๆ ที่เกี่ยวกับการบันทึกข้อมูล ตรวจทานการบันทึกข้อมูลซึ่งใช้กับแบบฟอร์มต่างๆ 
พิมพ์และคัดสําเนาหนังสือเอกสารและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 
  2. ซ่อมเอกสาร วารสาร และหนังสือต่างๆ ที่ชํารุดให้คงสภาพเดิม ตลอดจนดูแลรักษามิให้
ชํารุดเสียหาย เบิกและเก็บรักษาวัสดุเครื่องอุปกรณ์ต่างๆ 
  3. ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รบัมอบหมาย 
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  ข้อพิจารณา  
  เมื่อพิจารณาตามคําช้ีแจงประกอบการเสนอเปลี่ยนสายงาน แล้ว 
 กองคลัง เสนอปรับระดับช้ันงาน นางสุนาท  แพรศรี ตําแหน่งเลขที่ 17 ตําแหน่งพนักงาน
ธุรการ กลุ่มงานสนับสนุน ระดับ 1 เป็น ตําแหน่งพนักงานธุรการ กลุ่มงานสนับสนุน ระดับ 2 ซึ่งมี
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง ตําแหน่งพนักงานธุรการ กลุ่มงานสนับสนุน ระดับ 2  ตามหลักเกณฑ์ที่
กระทรวงการคลังกําหนดไว้ คือ “แต่งตั้งจากผู้ดํารงตําแหน่งเดิม หรือตําแหน่งพนักงานธุรการ ระดับ 1           
ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี” ประกอบกับหน้าที่ (โดยย่อ) ตามแบบบรรยายลักษณะงาน 
(แบบ ลปจ.1) ของตําแหน่งพนักงานธุรการ กลุ่มงานสนับสนุน ระดับ 2 มีความสอดคล้องกับลักษณะงานและ
หน้าที่ (โดยย่อ) และงานที่ได้รับมอบหมายของตําแหน่งใหม่ที่ขอปรับระดับช้ันงาน 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้ปรับระดับช้ันงาน ลูกจ้างประจํา ราย นางสุนาท แพรศรี         
เลขที่ประจําตําแหน่ง 17 จาก ตําแหน่งพนักงานธุรการ ส 1 กลุ่มงานสนับสนุน รหัส 2108 อัตราค่าจ้าง 
23,710 บาท เป็น ตําแหน่งพนักงานธุรการ ส 2 กลุ่มงานสนับสนุน รหัส 2108 อัตราค่าจ้าง 23,710 บาท 
สังกัดกองคลัง สํานักงานอธิการบดี 
 
ระเบยีบวาระที่  4.2 แผนและการติดตามผลการดําเนินงานตามแผน 
 ไม่ม ี
 
ระเบยีบวาระที่  4.3 ข้อบังคับ / ระเบียบ / ประกาศ 
ระเบียบวาระท่ี  4.3.1 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์ อัตราจ่าย เง่ือนไข 

การบริหารเงินรายได้ที่เปลี่ยนประเภทจากเงินรับฝาก ของคณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
สรุปเรื่อง 

ด้วยคณะอักษรศาสตร์ประสงค์กําหนดหลักเกณฑ์ อัตราจ่าย เง่ือนไข การบริหารเงินรายได้ที่
เปลี่ยนประเภทจากเงินรับฝาก ของคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  

ในการน้ี เพ่ือให้การบริหารเงินรายได้ที่เปลี่ยนประเภทจากเงินรับฝาก ของคณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ดําเนินไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามความในข้อ 7 วรรคสอง ของระเบียบ
มหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการบริหารเงินรายได้ที่เปลี่ยนประเภทจากเงินรับฝาก มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 
2561 คณะอักษรศาสตร์จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์ 
อัตราจ่าย เง่ือนไข การบริหารเงินรายได้ที่เปลี่ยนประเภทจากเงินรับฝาก ของคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ 13/2563 เมื่อวันที่ 
17 สิงหาคม 2563 และผ่านการพิจารณาจากกองกฎหมายแล้ว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง 
หลักเกณฑ์ อัตราจ่าย เง่ือนไข การบริหารเงินรายได้ที่เปลี่ยนประเภทจากเงินรับฝาก ของคณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร แล้วให้นําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใช้ต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.3.2 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์ อัตราจ่าย เง่ือนไข

และวิธีการในการจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริการทางวิชาการ และการจัดสรร
รายได้ค่าบริการทางวิชาการแก่สังคมในส่วนของสํานักงานอธิการบดี 
(โครงการผลิตน้ําด่ืมมหาวิทยาลัยศิลปากร) 

 
สรุปเรื่อง 

ด้วยกองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ประสงค์กําหนดหลักเกณฑ์ อัตราจ่าย เง่ือนไข
และวิธีการในการจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริการทางวิชาการ และการจัดสรรรายได้ค่าบริการทางวิชาการแก่สังคม
ในส่วนของสํานักงานอธิการบดี (โครงการผลิตนํ้าด่ืมมหาวิทยาลัยศิลปากร) 

ในการน้ี เพ่ือให้การดําเนินการบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และ
เป็นไปตามความในข้อ 13 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม พ.ศ. 
2560 กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร 
เรื่อง หลักเกณฑ์ อัตราจ่าย เง่ือนไขและวิธีการในการจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริการทางวิชาการ และการจัดสรร
รายได้ค่าบริการทางวิชาการแก่สังคมในส่วนของสํานักงานอธิการบดี (โครงการผลิตนํ้าด่ืมมหาวิทยาลัย
ศิลปากร) ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการโครงการผลิตนํ้าคุณภาพราคาประหยัดศิลปากร 
ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2563 และผ่านการพิจารณาจากกองกฎหมายแล้ว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง 
หลักเกณฑ์ อัตราจ่าย เง่ือนไขและวิธีการในการจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริการทางวิชาการ และการจัดสรรรายได้
ค่าบริการทางวิชาการแก่สังคมในส่วนของสํานักงานอธิการบดี (โครงการผลิตนํ้าด่ืมมหาวิทยาลัยศิลปากร) แล้ว
ให้นําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใช้ต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.3.3 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปีการศึกษา 2563 ฉบับที่ 2 
 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีได้มีประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปี
การศึกษา 2564 กําหนดวันเปิดภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 เป็น วันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม 2564 น้ัน 

ในการน้ี เพ่ือให้นักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563 มี
ระยะเวลาในการจัดทําวิทยานิพนธ์เพ่ิมขึ้น และเป็นไปตามข้อ 13 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 และข้อ 12 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 กองบริหารงานวิชาการจึงเสนอที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย
ศิลปากร เรื่อง เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปีการศึกษา 2563 ฉบับที่ 2  
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง 
เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปีการศึกษา 2563 ฉบับที่ 2 แล้วให้นําเสนออธิการบดี
ลงนามประกาศใช้ต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.3.4 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์วิธีการ

ได้มา และวาระการดํารงตําแหน่งของผู้จัดการและรองผู้จัดการ ศูนย์ส่งเสริม
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์และดนตรี คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

 
สรุปเรื่อง 

ด้วยคณะดุริยางคศาสตร์ประสงค์กําหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์วิธีการได้มา และวาระการดํารง     
ตําแหน่งของผู้จัดการและรองผู้จัดการ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และดนตรี คณะดุริยางคศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร          

ในการน้ี คณะดุริยางคศาสตร์จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร 
เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์วิธีการได้มา และวาระการดํารงตําแหน่งของผู้จัดการและรองผู้จัดการ ศูนย์ส่งเสริม
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์และดนตรี คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยอาศัยอํานาจตามความใน
ข้อ 6 วรรคสอง ของระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการบริหารงานศูนย์หรือหน่วยงานภายในที่เรียกช่ือ
อย่างอ่ืนซึ่งจัดต้ังขึ้นตามภารกิจเฉพาะหรือตามยุทธศาสตร์ของคณะ พ.ศ. 2562 ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการอํานวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และดนตรี คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 และผ่านการพิจารณาจากกองกฎหมายแล้ว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง 
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์วิธีการได้มา และวาระการดํารงตําแหน่งของผู้จัดการและรองผู้จัดการ ศูนย์ส่งเสริม
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์และดนตรี คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร แล้วให้นําเสนออธิการบดีลงนาม
ประกาศใช้ต่อไป 
  
ระเบียบวาระท่ี  4.3.5 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการทดรองจ่าย

และการยืมเงินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... 
 
สรุปเรื่อง 

 ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2560 ข้อ 40 ได้กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการทดรองจ่าย การยืมเงิน ผู้มีสิทธิยืมเงิน แบบสัญญายืมเงิน      
แบบขอจัดสรร เงินทดรองจ่าย การส่งใช้ การควบคุมและติดตามหน้ีเงินยืมและเงินทดรองจ่าย ให้เป็นไปตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด โดยออกเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย และให้ส่วนงานและหน่วยงานคลังรายงาน
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เก่ียวกับสถานภาพการยืมเงินทดรองจ่ายแก่อธิการบดีทุกเดือนและให้อธิการบดีแจ้งให้ ก.บ.ม. ทราบ อย่าง
น้อยปีละสองคร้ังแล้ว น้ัน 

ในการน้ี กองกฎหมายจึงเสนอที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง 
หลักเกณฑ์ วิธีการทดรองจ่ายและการยืมเงินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... โดยให้ใช้บังคับต้ังแต่ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป   

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง 
หลักเกณฑ์ วิธีการทดรองจ่ายและการยืมเงินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... แล้วให้นําเสนออธิการบดีลงนาม
ประกาศใช้ต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.4 โครงสร้างส่วนงานและหน่วยงานภายใน 
 ไม่ม ี
   
ระเบยีบวาระที่  4.5 การบริหารการเงินและทรพัย์สิน 
ระเบียบวาระท่ี  4.5.1 การขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต 

ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี รุ่นที่ 1 ระยะที่ 2 
 
สรุปเรื่อง 

ด้วยคณะอักษรศาสตร์ประสงค์ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาให้แก่นักศึกษาระดับปริญญา
บัณฑิต ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี รุ่นที่ 1 ระยะที่ 2 จํานวน 1 ราย คือ นางสาวเสาวคนธ์ คุ้มเมือง นักศึกษา
ช้ันปีที่ 1 เน่ืองจากเป็นผู้ได้รับทุนต่อเน่ืองจากการจัดสรรทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี และให้นักศึกษาได้รับ
ทุนเดิมต่อเน่ืองจนกว่าจะสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต  

ในการน้ี กองกิจการนักศึกษาจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณายกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาให้แก่
นักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารีรายดังกล่าว ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ให้แก่นักศึกษาที่เคยได้รับทุนเฉลิมราชกุมารี ดังน้ี 

1. ค่าบํารุงมหาวิทยาลัย จํานวน 4,000 บาท 
2. ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษา จํานวน 1,000 บาท 
3. ค่าเบ้ียประกันของเสียหายมหาวิทยาลัย จํานวน 1,500 บาท 
4. ค่าธรรมเนียมการพัฒนาภาษาอังกฤษ จํานวน 500 บาท 
5. ค่าลงทะเบียนแบบเหมาจ่าย  
ทั้งน้ี ไม่ยกเว้นค่าเบ้ียประกันอุบัติเหตุ เน่ืองจากจะเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาเองหากได้รับ

อุบัติเหตุในขณะศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาและ
ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี รุ่นที่ 1 ระยะที่ 2 จํานวน 
1 ราย ตามรายการข้อ 1 - ข้อ 5 โดยไม่ยกเว้นค่าเบ้ียประกันอุบัติเหตุ เน่ืองจากจะเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาเอง
หากได้รับอุบัติเหตุในขณะศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร 
  
ระเบยีบวาระที่  4.6 เรื่องอ่ืนๆ ตามท่ีอธิการบดีปรึกษา 
ระเบียบวาระท่ี  4.6.1 โครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและ
ประถมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

สรุปเรื่อง 
ตามท่ีคณะศึกษาศาสตร์ได้ดําเนินโครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนช้ันอนุบาลปีที่ 1 และ    

ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ต้ังแต่ปีการศึกษา 2548 
เพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับเด็กที่มีอายุในช่วง 3-7 ปี ตามเกณฑ์การจัดการศึกษาปฐมวัยและการศึกษา            
ขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ อีกทั้งเป็นการเสริมศักยภาพของมหาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 
และให้บริการชุมชนในฐานะของศูนย์การศึกษาปฐมวัย น้ัน 
 ในการน้ี คณะศึกษาศาสตร์จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาโครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน        
ช้ันอนุบาลปีที่ 1 และช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัย
และประถมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยกําหนดจํานวนรับเข้าศึกษา ดังน้ี 

1.  ระดับช้ันอนุบาลปีที่ 1 จํานวน 56 คน ดังน้ี 
1.1  ประเภทบุตรของบุคลากรของมหาวิทยาลัยศิลปากรและบุคคลทั่วไป จํานวน 28 คน 
1.2  ประเภทผู้มีอุปการคุณกับโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและ

ประถมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 28 คน 
2.  ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 จํานวน 2 ห้องเรียน ห้องเรียนละ 37 คน รวมจํานวน 74 คน 

ดังน้ี 
2.1 รับจากนักเรียนของโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 

ระดับปฐมวัย บุตรของบุคลากรของมหาวิทยาลัยศิลปากร บุคคลทั่วไป และอ่ืนๆ จํานวน 69 คน 
2.2 ประเภทผู้มีอุปการคุณกับโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและ

ประถมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 5 คน 
3.  ระดับช้ันอนุบาลปีที่ 1-3 และช้ันประถมศึกษาปีที่ 1-6 ตามจํานวนที่น่ังว่างแต่ละระดับช้ัน 

รวมจํานวน 9 คน ดังน้ี 
3.1 อนุบาลปีที่ 2  จํานวน 1 คน 
3.2 ประถมศึกษาปีที่ 2  จํานวน 1 คน 
3.3 ประถมศึกษาปีที่ 3  จํานวน 1 คน 
3.4 ประถมศึกษาปีที่ 4  จํานวน 1 คน 
3.5 ประถมศึกษาปีที่ 6  จํานวน 5 คน 
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ทั้งน้ี คณะศึกษาศาสตร์ได้กําหนดรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกเข้าศึกษาไว้แล้ว        
ซึ่งกองกฎหมายได้ตรวจสอบค่าใช้จ่ายในส่วนของอัตราค่าตอบแทนแล้วมีความเห็นว่า เป็นการกําหนดอัตรา
ค่าตอบแทนไว้เป็นอย่างอ่ืนในโครงการ ตามความในข้อ 4 (8) ของระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
อัตราจ่าย เง่ือนไข และวิธีการในการเบิกค่าใช้จ่ายในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562 
ซึ่งโครงการดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดีโดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบโครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนช้ันอนุบาลปีที่ 
1 และช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและ
ประถมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ตามท่ีคณะศึกษาศาสตร์เสนอ แล้วให้นําเสนอ
อธิการบดีพิจารณาอนุมัติโครงการต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี  4.6.2 โครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
และ 2 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัย
และประถมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ตามหลักสูตร
ส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษ (ระดับปฐมวัย) (EP EDSU) 
 

สรุปเรื่อง 
ตามท่ีคณะศึกษาศาสตร์ได้ดําเนินโครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนช้ันอนุบาลปีที่ 1 และ    

ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ต้ังแต่ปีการศึกษา 2548 
เพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับเด็กที่มีอายุในช่วง 3-7 ปี ตามเกณฑ์การจัดการศึกษาปฐมวัยและการศึกษา            
ขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ อีกทั้งเป็นการเสริมศักยภาพของมหาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 
และให้บริการชุมชนในฐานะของศูนย์การศึกษาปฐมวัย และคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเมื่อวันที่ 30 
กันยายน 2559 ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษ (ระดับปฐมวัย) (EP EDSU) และ
ประกาศให้ใช้หลักสูตรต้ังแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป เพ่ือเป็นการสร้างความพร้อมในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน ซึ่งผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร และเพ่ือเป็นการ
ดําเนินการสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มาตรฐานที่ 
15 การจัดกิจกรรมตามนโยบายจุดเน้นแนวทางปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับ
คุณภาพสูงขึ้นการจัดกิจกรรมตามนโยบาย (สพฐ:2554) ซึ่งตรงกับยุทธศาสตร์ของคณะศึกษาศาสตร์ปี 2558 
ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตรเชิงสร้างสรรค์ให้ได้มาตรฐานสากลเน้นให้ผู้เรียนบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนางานบริการวิชาการเพ่ือความเข้มแข็งของชุมชนนําไปสู่การ
พัฒนาสังคมอย่างย่ังยืน และยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนานักเรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีคุณธรรมจริยธรรม
และมีความรับผิดชอบต่อสังคม น้ัน 
 ในการน้ี คณะศึกษาศาสตร์จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาโครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน        
ช้ันอนุบาลปีที่ 1 และช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร 
(ปฐมวัยและประถมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ตามหลักสูตรส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 
(ระดับปฐมวัย) (EP EDSU) โดยกําหนดจํานวนรับเข้าศึกษา ดังน้ี 
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1.  ระดับช้ันอนุบาลปีที่ 1 จํานวน 1 ห้องเรียน จํานวน 28 คน ดังน้ี 
1.1  ประเภทบุตรของบุคลากรของมหาวิทยาลัยศิลปากรและบุคคลทั่วไป จํานวน 18 คน 
1.2  ประเภทผู้มีอุปการคุณกับโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและ

ประถมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 10 คน 
2.  ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 จํานวน 1 ห้องเรียน จํานวน 35 คน ดังน้ี 

2.1 รับจากนักเรียนของโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 
ระดับปฐมวัย บุตรของบุคลากรของมหาวิทยาลัยศิลปากร บุคคลทั่วไป และอ่ืนๆ จํานวน 33 คน 

2.2 ประเภทผู้มีอุปการคุณกับโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและ
ประถมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 2 คน 

3.  ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 จํานวน 12 คน  
ทั้งน้ี คณะศึกษาศาสตร์ได้กําหนดรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกเข้าศึกษาไว้แล้ว        

ซึ่งกองกฎหมายได้ตรวจสอบค่าใช้จ่ายในส่วนของอัตราค่าตอบแทนแล้วมีความเห็นว่า เป็นการกําหนดอัตรา
ค่าตอบแทนไว้เป็นอย่างอ่ืนในโครงการ ตามความในข้อ 4 (8) ของระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
อัตราจ่าย เง่ือนไข และวิธีการในการเบิกค่าใช้จ่ายในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562 
ซึ่งโครงการดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดีโดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบโครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนช้ันอนุบาลปีที่ 
1 และช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและ
ประถมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ตามหลักสูตรส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษ (ระดับ
ปฐมวัย) (EP EDSU) ตามท่ีคณะศึกษาศาสตร์เสนอ แล้วให้นําเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมติัโครงการต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.6.3 โครงการรับนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสาธิต 

มหาวิทยาลัยศิลปากร (มัธยมศึกษา) พุทธศักราช 2555 (ฉบับปรับปรุง 
2561) ชั้น ม.1 และ ม.4 และการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.2 ม.3 
ม.5 และ ม.6 เพิ่มเติม (กรณีมีที่นั่งว่าง) ปีการศึกษา 2564 
 

สรุปเรื่อง 
ตามท่ีโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (มัธยมศึกษา) ได้เปิดรับนักเรียนเข้าเรียนต้ังแต่           

ปีการศึกษา 2517 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้เข้าเรียนในโรงเรียนที่มีคุณภาพ ด้วยกระบวนการรับนักเรียนอย่าง
โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นธรรม เสมอภาค และการพัฒนาเยาวชนของชาติตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) น้ัน 

ในการน้ี เพ่ือให้โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (มัธยมศึกษา) สามารถคัดสรรนักเรียนที่
มีคุณสมบัติและมีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการ คณะศึกษาศาสตร์จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาโครงการรับ
นักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (มัธยมศึกษา) พุทธศักราช 
2555 (ฉบับปรับปรุง 2561) ช้ัน ม.1 และ ม.4 และการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับช้ัน ม.2 ม.3 ม.5 และ 
ม.6 เพ่ิมเติม (กรณีมีที่น่ังว่าง) ปีการศึกษา 2564 ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร
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โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (มัธยมศึกษา) ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 ที่ประชุม
คณะกรรมการอํานวยการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (มัธยมศึกษา) ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 8 
ตุลาคม 2563 และที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 21/2563 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 
2563 โดยกําหนดจํานวนรับเข้าศึกษา ดังน้ี 

1. ระดับช้ัน ม.1 รวม 3 ห้องเรียน จํานวน 120 คน 
2. ระดับช้ัน ม.4 รวม 5 ห้องเรียน จํานวน 200 คน (รวมนักเรียนช้ัน ม.3 เดิม) 
3. ระดับช้ัน ม.2 ม.3 ม.5 และ ม.6 เพ่ิมเติม (กรณีมีที่น่ังว่าง) ช้ันละ 5 คน รวมจํานวน 20 คน 
ทั้งน้ี คณะศึกษาศาสตร์ได้กําหนดรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการรับเข้าศึกษาไว้แล้ว ซึ่ง         

กองกฎหมายได้ตรวจสอบค่าใช้จ่ายในส่วนของอัตราค่าตอบแทนแล้วมีความเห็นว่า อัตราค่าตอบแทนต่างๆ      
ไม่เกินอัตราที่กําหนดไว้ในข้อ 4 ของระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์ อัตราจ่าย เง่ือนไข และ
วิธีการในการเบิกค่าใช้จ่ายในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562 ซึ่งโครงการดังกล่าว
ต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดีโดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบโครงการรับนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตร
สถานศึกษาโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (มัธยมศึกษา) พุทธศักราช 2555 (ฉบับปรับปรุง 2561)         
ช้ัน ม.1 และ ม.4 และการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับช้ัน ม.2 ม.3 ม.5 และ ม.6 เพ่ิมเติม (กรณีมีที่น่ังว่าง) 
ปีการศึกษา 2564 ตามท่ีคณะศึกษาศาสตร์เสนอ แล้วให้นําเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติโครงการต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.6.4 (ร่าง) บันทึกความเข้าใจระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ Busan 

University of Foreign Studies สาธารณรัฐเกาหลี 
 
สรุปเรื่อง 

ด้วยคณะอักษรศาสตร์ประสงค์จัดทําข้อตกลงความร่วมมือกับ Busan University of 
Foreign Studies สาธารณรัฐเกาหลี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างสัมพันธภาพและความร่วมมือในด้าน
วิชาการและการวิจัย ข้อตกลงดังกล่าวเป็นข้อตกลงระดับมหาวิทยาลัย ระดับของผู้ลงนามของทั้งสองฝ่าย คือ 
อธิการบดี ข้อตกลงมีระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันลงนาม ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ 16/2563 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563 โดยคณะอักษรศาสตร์ได้เสนอเอกสารเพ่ือ
ประกอบการพิจารณา ดังน้ี     

1. แบบเสนอการทําข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันต่างประเทศ  
2. (ร่าง) ข้อตกลงฉบับภาษาอังกฤษ และฉบับแปลเป็นภาษาไทย โดยมีผู้รับรองการแปล  
3. ประวัติของ Busan University of Foreign Studies สาธารณรัฐเกาหลี 
ทั้งน้ี เน่ืองจากข้อตกลงดังกล่าวเป็นข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ 

ดังน้ัน เพ่ือให้การดําเนินการเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางความตกลงร่วมมือทาง
วิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ พ.ศ. 2550 โดยมีสาระสําคัญข้อ 6 
ขอบเขตความร่วมมือ และข้อ 6.1 การเรียน การสอน ซึ่งจะครอบคลุมถึงการแลกเปลี่ยนคณาจารย์ นักศึกษา 
และการจัดการเรียนการสอนร่วมกันเพ่ือให้ปริญญาการจัดหลักสูตรร่วม จึงเห็นควรเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาก่อนที่จะดําเนินการต่อไป 
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกความเข้าใจระหว่างมหาวิทยาลัย
ศิลปากรกับ Busan University of Foreign Studies สาธารณรัฐเกาหลี แล้วให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.6.5 (ร่าง) บันทึกความเข้าใจระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ Beijing 

Language and Culture University สาธารณรัฐประชาชนจีน และ (ร่าง) 
บันทึกเก่ียวกับการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ 
Beijing Language and Culture University สาธารณรัฐประชาชนจีน 

 
สรุปเรื่อง 

ด้วยคณะอักษรศาสตร์ประสงค์จัดทําข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ Beijing Language 
and Culture University สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างสัมพันธภาพและ          
ความร่วมมือในด้านวิชาการและการวิจัย ข้อตกลงดังกล่าวเป็นข้อตกลงระดับมหาวิทยาลัย ระดับของผู้ลงนาม
ของทั้งสองฝ่าย คือ อธิการบดี ข้อตกลงมีระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันลงนาม ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ 16/2563 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563 จํานวน 2 ฉบับ ดังน้ี 

1. (ร่าง) บันทึกความเข้าใจระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ Beijing Language and 
Culture University สาธารณรัฐประชาชนจีน  

2. (ร่าง) บันทึกเก่ียวกับการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ Beijing 
Language and Culture University สาธารณรัฐประชาชนจีน 

โดยคณะอักษรศาสตร์ได้เสนอเอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณา ดังน้ี       
1. แบบเสนอการทําข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันต่างประเทศ  
2. (ร่าง )  MOU ฉบับภาษาอังกฤษ ฉบับแปลเป็นภาษาไทย และ (ร่าง )  MOA ฉบับ

ภาษาอังกฤษ ฉบับแปลเป็นภาษาไทย โดยมีผู้รับรองการแปล   
3. ประวัติของ Beijing Language and Culture University สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ทั้งน้ี เน่ืองจากข้อตกลงดังกล่าวเป็นข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ 

ดังน้ัน เพ่ือให้การดําเนินการเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางความตกลงร่วมมือทาง
วิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ พ.ศ. 2550 โดยมีสาระสําคัญข้อ 6 
ขอบเขตความร่วมมือ และข้อ 6.1 การเรียน การสอน ซึ่งจะครอบคลุมถึงการแลกเปลี่ยนคณาจารย์ นักศึกษา 
และการจัดการเรียนการสอนร่วมกันเพ่ือให้ปริญญาการจัดหลักสูตรร่วม จึงเห็นควรเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาก่อนที่จะดําเนินการต่อไป 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกความเข้าใจระหว่างมหาวิทยาลัย
ศิลปากรกับ Beijing Language and Culture University สาธารณรัฐประชาชนจีน และ (ร่าง) บันทึกเก่ียวกับ
การแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ Beijing Language and Culture University 
สาธารณรัฐประชาชนจีน แล้วให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.6.6 (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

สาขาวิชาการสอนภาษาจีน ระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ Yunnan 
University สาธารณรัฐประชาชนจีน 

 
สรุปเรื่อง 

ด้วยคณะศึกษาศาสตร์ประสงค์จะต่ออายุข้อตกลงความร่วมมือกับ Yunnan University 
สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างจีนและไทย และ
พัฒนาการสอนภาษาจีนร่วมกัน ข้อตกลงดังกล่าวเป็นข้อตกลงระดับมหาวิทยาลัย ระดับของผู้ลงนามของทั้ง
สองฝ่าย คือ อธิการบดี ข้อตกลงมีระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันลงนาม ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 16/2563 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 โดยคณะศึกษาศาสตร์ได้
เสนอเอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณา ดังน้ี     

1. แบบเสนอการทําข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันต่างประเทศ  
2. (ร่าง) ข้อตกลงฉบับภาษาอังกฤษ ฉบับภาษาจีน และฉบับแปลเป็นภาษาไทย โดยมี                 

ผู้รับรองการแปล  
3. ประวัติของ Yunnan University สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ทั้งน้ี เน่ืองจากข้อตกลงดังกล่าวเป็นข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ 

ดังน้ัน เพ่ือให้การดําเนินการเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางความตกลงร่วมมือทาง
วิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ พ.ศ. 2550 โดยมีสาระสําคัญข้อ 6 
ขอบเขตความร่วมมือ และข้อ 6.1 การเรียน การสอน ซึ่งจะครอบคลุมถึงการแลกเปลี่ยนคณาจารย์ นักศึกษา 
และการจัดการเรียนการสอนร่วมกันเพ่ือให้ปริญญาการจัดหลักสูตรร่วม จึงเห็นควรเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาก่อนที่จะดําเนินการต่อไป 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเปิด
หลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการสอนภาษาจีน ระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ Yunnan University 
สาธารณรัฐประชาชนจีน แล้วให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.6.7 โครงร่างองค์กร (OP) ระดับสถาบัน ตามเกณฑ์ EdPEx 
 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยต้องรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา
เพ่ือการดําเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2563 เพ่ือยกระดับคุณภาพองค์กรสู่
มาตรฐานสากล น้ัน  
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ในการน้ี เพ่ือให้การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (EdPEx-SAR) ระดับสถาบัน ตามเกณฑ์ 
EdPEx เป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองประกันคุณภาพการศึกษาจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาโครงร่างองค์กร 
(OP) ระดับสถาบัน ตามเกณฑ์ EdPEx โดยประกอบด้วยข้อมูล ดังน้ี 

P1 ลักษณะองค์กร  
ก. สภาพแวดล้อมขององค์กร   
ข. ความสัมพันธ์ระดับองค์กร 
P2 สภาวการณ์ขององค์กร 
ก. สภาพด้านการแข่งขัน 
ข. บริบทเชิงกลยุทธ์ 
ค. ระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการ 
ทั้งน้ี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพ่ิมเติมว่า 

มหาวิทยาลัยได้กําหนดจัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์รายงานป้อนกลับ (feedback 
report) เพ่ือนําไปสู่การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพองค์กรของคณะวิชา/ส่วนงาน ระหว่างวันที่ 17-18, 24-25  
ธันวาคม 2563 และระหว่างวันที่ 7-8, 14-15 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุม 314-315 สํานักงานอธิการบดี 
ตลิ่งชัน จึงขอให้ผู้ประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวแจ้งรายช่ือไปยังกองประกันคุณภาพการศึกษา 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบโครงร่างองค์กร (OP) ระดับสถาบัน ตามเกณฑ์ 
EdPEx ตามท่ีกองประกันคุณภาพการศึกษาเสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.6.8 (ร่าง) แนวทางการดําเนินงานโครงการร่วมสร้างงานวิจัยกับมหาวิทยาลัย

ศิลปากรและสถาบันวิจัยต่างประเทศ ภายใต้แผนงานโครงการพลิกโฉม
ระบบอุดมศึกษาของประเทศ (Reinventing University System) 

 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยศิลปากรได้รับงบประมาณสนับสนุนโครงการยกระดับการวิจัยและ
สร้างสรรค์ด้านศิลปะและการออกแบบโดยบูรณาการศาสตร์และศิลป์ และปฏิรูปมหาวิทยาลัยศิลปากรสู่
มหาวิทยาลัยช้ันนําแห่งการสร้างสรรค์ในระดับสากล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภายใต้แผนงานโครงการ
พลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศ (Reinventing University System) และสํานักงานบริหารการวิจัย 
นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยให้รับผิดชอบกิจกรรม : 1.3.3-1 โครงการร่วม
สร้างงานวิจัยกับมหาวิทยาลัยศิลปากรและสถาบันวิจัยต่างประเทศ วงเงิน 4,500,000 บาท น้ัน 

ในการน้ี เพ่ือให้การเตรียมการดําเนินงานโครงการดังกล่าวเกิดความชัดเจนและเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย สํานักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา (ร่าง)             
แนวทางการดําเนินงานโครงการร่วมสร้างงานวิจัยกับมหาวิทยาลัยศิลปากรและสถาบันวิจัยต่างประเทศ ภายใต้
แผนงานโครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศ (Reinventing University System) ที่ครอบคลุมและ
สอดคล้องกับตัวช้ีวัดของโครงการ โดยกําหนดผลลัพธ์ในการดําเนินการ ดังน้ี 
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1. ให้ทุนสนับสนุนการวิจัย จํานวน 9 ทุน ทุนละ 500,000 บาท 
2. โครงการมีนักวิจัยร่วม มาจากสถาบันในต่างประเทศ (จํานวน 9 สถาบัน) ที่ติดอันดับ             

1-500 ของโลก 
3. โครงการมีการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน

ฐานข้อมูล SCOPUS ที่มีคุณภาพสูงระดับ Quartile 1 (Q1) อย่างน้อย 2 เรื่อง 
4. ส่งรายงานความก้าวหน้าและบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏ

ในฐานข้อมูล SCOPUS ที่มีคุณภาพสูงระดับ Quartile 1 (Q1) ครั้งแรกไม่เกินวันที่ 15 เมษายน 2563 
5. มีนักศึกษาระดับปริญญาโท-เอก นักวิจัยหลังปริญญาเอก (post-doc) 
6. ผู้สนใจส่งโครงการผ่านคณบดี มายังสํานักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการ

สร้างสรรค์ เพ่ือให้คณะกรรมการคัดเลือก 
7. คณะกรรมการคัดเลือกและติดตามโครงการ แต่งต้ังโดยอธิการบดี ประกอบด้วย          

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย คณบดีคณะวิชาของผู้ส่งโครงการ และผู้อํานวยการสํานักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรม
และการสร้างสรรค์ 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) แนวทางการดําเนินงานโครงการร่วมสร้าง
งานวิจัยกับมหาวิทยาลัยศิลปากรและสถาบันวิจัยต่างประเทศ ภายใต้แผนงานโครงการพลิกโฉมระบบ
อุดมศึกษาของประเทศ (Reinventing University System) ตามท่ีสํานักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและ
การสร้างสรรค์เสนอ 
 ทั้งน้ี คณะวิชาได้แจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการดังกล่าวในที่ประชุมแล้ว จํานวน 5 คณะวิชา 
ได้แก่ คณะโบราณคดี คณะมัณฑนศิลป์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์           
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จึงขอให้คณะวิชาดังกล่าวแจ้งยืนยันความประสงค์การเข้าร่วมโครงการไปยัง              
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย เพ่ือจะได้แต่งต้ังคณะกรรมการคัดเลือกและติดตามโครงการต่อไป 
 
ระเบยีบวาระที่  5 เรื่องอ่ืนๆ 
ระเบียบวาระท่ี  5.1   กําหนดวันฝึกซ้อมและวันพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 
 
สรุปเรื่อง 

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเก่ียวกับกําหนดวันฝึกซ้อมและวัน
พระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 ดังน้ี 

1. วันฝึกซ้อมย่อยคณะวิชา วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2563 
  วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2563 
  วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563  

2. วันฝึกซ้อมย่อยและถ่ายภาพหมู่  วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 
3. วันฝึกซ้อมใหญ่ วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563 
4. วันพระราชทานปริญญาบัตร วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563 
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ทั้งน้ี สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี           
จะได้พระราชทานปริญญาบัตรแก่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี              
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในวันพระราชทานปริญญาบัตร ซึ่งสําเร็จการศึกษาหลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 

            
เลิกประชุมเวลา 11.25 น. 
 
 
 

(นางสาวเพรียว  บางเขม็ด) 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 
 

(นางสาวสิริวัลลิ์  พฤกษาอุดมชัย) 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 
 

(นางสาวเอมอร  ชีราวุฒธิพันธ์) 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 

 
รายงานการประชุมฉบับน้ี 
ได้รับรองโดยไม่มีการแก้ไข 
 
 


