
รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ครั้งท่ี 11/2559 

วันอังคารท่ี 13 ธันวาคม 2559 
ณ  ห้องประชุมสํานักงานอธิการบดี  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 

…………….……………….. 
 

ผู้มาประชุม 

1. ผศ.ชัยชาญ   ถาวรเวช อธิการบดี ประธานกรรมการ 
2. รศ.ดร.คณิต เขียววิชัย รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร ์ กรรมการ 
3. ผศ.ดร.เชาวรีย์ อรรถลังรอง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ 
4. อ.ปัญจพล เหล่าพูนพัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา กรรมการ 
5. รศ.ดร.วศิน อิงคพัฒนากุล รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการ 
6. รศ.วัฒนา เกาศัลย์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กรรมการ 
7. รศ.ดร.ปานใจ   ธารทัศนวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ 
8. อ.อํามฤทธ์ิ   ชูสุวรรณ  คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ กรรมการ 
9. ผศ.ชวลิต ขาวเขียว คณบดีคณะโบราณคดี กรรมการ 

10. อ.ดร.ธนาทร  เจียรกุล คณบดีคณะมณัฑนศิลป์ กรรมการ 
11. ผศ.ดร.วรางคณา นิพัทธ์สุขกิจ คณบดีคณะอักษรศาสตร ์ กรรมการ 
12. ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธ์ุ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กรรมการ 
13. รศ.ดร.สืบสกุล อยู่ยืนยง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 
14. รศ.ดร.ธนะเศรษฐ ์ ง้าวหิรัญพัฒน์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กรรมการ 
15. ผศ.ดร.ปาเจรา    พัฒนถาบุตร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ 

  และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
16. ผศ.สมศักด์ิ ชาตินํ้าเพ็ชร คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ 
17. อ.จอมภัค  คลังระหัด รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติฝ่ายวิชาการ กรรมการ 

  รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 
18. ผศ.ดร.อริศร์   เทียนประเสริฐ ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  กรรมการ 
19. ผศ.ดร.ศักดิพันธ์ ตันวิมลรัตน์ ผู้อํานวยการสํานักหอสมุดกลาง กรรมการ 
20. ผศ.ฉัตรชัย  เผ่าทองจีน ผู้อํานวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ กรรมการ 
21. รศ.ดร.บุญศรี   จงเสรีจิตต์ ประธานสภาคณาจารย์ กรรมการ 
22. อ.ดร.คุณัตว์   พิธพรชัยกุล ผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ กรรมการ 
23. อ.ดร.นิรุทธ์  วัฒโนภาส ผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ กรรมการ 
24. นายกฤษดา   ไพรวรรณ์ ผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน กรรมการ 
25. ผศ.ดร.จรุงแสง   ลักษณบุญส่ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กรรมการและเลขานุการ 
26. นางสาวอัปสร กิจเจริญค้า ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี ผู้ช่วยเลขานุการ 
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ผู้มาประชุมผา่นระบบ VDO-Conference 

1. ผศ.ดาวลอย กาญจนมณีเสถียร รองอธิการบดี เพชรบุรี  กรรมการ 
2. อ.ดร.ภวพล คงชุม คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการ 
3. ผศ.ดร.พีรพัฒน์ ยางกลาง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 

ผู้เขา้ร่วมประชุม 

1. ผศ.ดร.ธงชัย เตโชวิศาล รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา   
  พระราชวังสนามจันทร ์

2. อ.นภดล วิรุฬห์ชาตะพันธ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  วังท่าพระ 
3. ผศ.สยุมพร กาษรสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม 
4. อ.ดร.สุภาพ เกิดแสง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
5. นางอัจฉรา   ทองส่งโสม ผู้อํานวยการกองกลาง   
6. นางสุกัญญา   ต่อทรัพย์สิน ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่  
7. นายสหรัฐ   มณีจันทร ์ ผู้อํานวยการกองนิติการ 
8. นางสุมณฑา   เสรีวัตตนะ ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน 

ผู้ไม่มาประชุม 

1. รศ.ดร.ชัยสิทธ์ิ  ด่านกิตติกุล คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ติดราชการ 
2. อ.ดําริห์   บรรณวิทยกิจ คณบดีคณะดุริยางคศาสตร์ ติดราชการ 
3. ผศ.ดร.สมพิศ   ขัตติยพิกุล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ และรักษาราชการแทน ติดราชการ 

    รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ 
4. อ.ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท ์ ผู้อํานวยการหอศิลป์ ติดราชการ 

เปิดประชุมเวลา 09.30 น. 

 เมื ่อกรรมการครบเป็นองค์ประชุมแล้ว ประธานกล่าวเปิดประชุมและขอให้ที ่ประชุม
พิจารณาเรื่องต่างๆ ดังน้ี 
 
ระเบยีบวาระที่  1    เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี 1.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร           

ครั้งที่ 10/2559 เม่ือวันอังคารท่ี 29 พฤศจิกายน 2559  
 

สรุปเรื่อง 
 ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ครั้งที่ 10/2559 เมื่อวันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2559   
 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
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ระเบียบวาระท่ี 1.2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร           
ครั้งที่ 10/2559 เม่ือวันอังคารท่ี 29 พฤศจิกายน 2559 (วาระลับ) 

 
สรุปเรื่อง 
 ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ครั้งที่ 10/2559 เมื่อวันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2559 (วาระลับ) 
 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบยีบวาระที่  2     เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
ระเบยีบวาระที่ 2.1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2.1.1 การดําเนินโครงการของมหาวิทยาลัยในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ 
 
สรุปเรื่อง  

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่รัฐบาลได้ให้ความสําคัญกับการจัดทํางบประมาณ
ในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ต่อเน่ืองมาสู่การจัดทํางบประมาณใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และมหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรงบประมาณสําหรับแผนงานบูรณาการส่งเสริม    
การวิจัยและพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จากสํานักงบประมาณแล้ว น้ัน 

ในการน้ี มหาวิทยาลัยจึงขอความร่วมมือให้คณะวิชา/หน่วยงานดําเนินโครงการที่มีความ
สอดคล้องกับแผนงานบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภายนอก สามารถนําไปใช้ในการแก้ไขปัญหาของชุมชนหรือ
สังคมได้อย่างเป็นรูปธรรม และเป็นไปตามกรอบระยะเวลาท่ีสํานักงบประมาณกําหนด โดยเฉพาะในส่วนของ
จังหวัดเพชรบุรี มหาวิทยาลัยโดยผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัด
เพชรบุรีให้จัดทําโครงการเก่ียวกับการศึกษาสาเหตุการลดจํานวนลงของผู้เข้าศึกษาเรียนรู้โครงการศูนย์ศึกษา
การพัฒนาห้วยทราย อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ เพ่ือเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีพิจารณา พร้อมน้ีขอให้
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรและคณะวิทยาการจัดการดําเนินโครงการในลักษณะบูรณาการอ่ืนๆ 
ร่วมกับจังหวัดเพชรบุรีด้วย 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบยีบวาระที่ 2.1.2 ความคบืหนา้การรับบริจาคที่ดินจากคุณเกษม อริยะวุฒิพันธ์  
 
สรุปเรื่อง 

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่คุณเกษม อริยะวุฒิพันธ์ ประธานบริษัทไทยยนตร์
แทรกเตอร์ จํากัด มีความประสงค์ที่จะมอบที่ดิน ณ บริเวณรอยต่อคลองวังตะกูและคลองหนองดินแดง ตําบล
โพรงมะเด่ือ อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ให้กับมหาวิทยาลัยศิลปากรโดยไม่คิดมูลค่าเป็นจํานวน 50 ไร่ แต่มี
เง่ือนไขต้องดําเนินการก่อสร้างทันทีจึงจะทําการโอนสิทธ์ิให้มหาวิทยาลัย น้ัน 

ในการน้ี ประธานได้มีการเจรจาหารือรายละเอียดเกี่ยวกับการรับบริจาคที่ดินอย่างต่อเน่ือง
กับคุณเกษม อริยะวุฒิพันธ์ โดยมีรายละเอียดเพ่ิมเติมดังน้ี 
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1. ในระยะแรกมหาวิทยาลัยจะได้รับบริจาคที่ดินเพ่ือดําเนินการก่อสร้าง จํานวน 5-10 ไร่ 
ตามที่มหาวิทยาลัยได้แจ้งความประสงค์และความพร้อมในการเข้าดําเนินการก่อสร้างอาคารถาวรสําหรับใช้
ประโยชน์ในการจัดการศึกษาหรือกิจกรรมที่เก่ียวเน่ืองกับการจัดการศึกษา  

2. เมื่อมหาวิทยาลัยดําเนินการก่อสร้างอาคารเรียบร้อยแล้ว จะได้รับบริจาคที่ดินเพ่ิมเติมอีก
จํานวน 40 ไร่ ตามท่ีตกลงไว้แต่แรก 

3. สําหรับที่ดินในบริเวณพ้ืนที่ต่อเน่ืองติดกันจํานวน 50 ไร่ มหาวิทยาลัยสามารถเช่าเพ่ือให้
คุณเกษม อริยะวุฒิพันธ์ ได้นําดอกผลใช้เพ่ือการบํารุงรักษาที่ดิน ซึ่งต้องเจรจาตกลงอีกคร้ังในภายหลัง 

ทั้งน้ี เพ่ือให้การรับมอบที่ดินจากคุณเกษม อริยะวุฒิพันธ์ เป็นประโยชน์ต่อการขยายตัวและ
เพ่ือความเจริญก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยศิลปากรในอนาคต ประธานจึงขอให้คณะวิชาแจ้งความประสงค์ขอใช้
พ้ืนที่มายังมหาวิทยาลัยภายในวันที่ 23 ธันวาคม 2559 โดยคณะวิชาจะต้องมีความพร้อมสําหรับดําเนินการ
ก่อสร้างอาคารได้ทันที เพ่ือจะได้ดําเนินการจัดทําผังแม่บทประกอบการเจรจากับคุณเกษม อริยะวุฒิพันธ์ 
ต่อไป 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบยีบวาระที่ 2.2 รายชื่อกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์จากผู้ทรงคณุวุฒิซ่ึงเป็นบุคคลภายนอก 

ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดีขอถอนเร่ือง 
 
ระเบียบวาระท่ี 2.3 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาในต่างประเทศ

ของสถาบันอุดมศึกษาไทย พ.ศ. 2559 
 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยคําแนะนําของที่ประชุมคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559 ได้เห็นสมควรกําหนดแนวทางการส่งเสริมให้
สถาบันอุดมศึกษาไทยที่มีความพร้อมด้านวิชาการ ดําเนินการจัดการศึกษาในต่างประเทศได้อย่างมีมาตรฐาน
และคุณภาพในระดับนานาชาติ รวมทั้งเพ่ือส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยกับ
สถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ น้ัน 

ในการน้ี กองนิติการจึงเสนอที่ประชุมทราบประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการ
จัดการศึกษาในต่างประเทศของสถาบันอุดมศึกษาไทย พ.ศ. 2559 ซึ่งมีผลใช้บังคับต้ังแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 
2559 เป็นต้นไป 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ  
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ และมอบหมายให้กองนิติการแจ้งไปยังคณะวิชา บัณฑิตวิทยาลัย และ        
กองบริการการศึกษาเพ่ือทราบต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี 2.4 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประหยัดน้ํามหาวิทยาลัย
ศิลปากรและระบบรายงานตัวชี้วัดประหยัดน้ํา 

 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 ได้รับทราบแนวทางการ
ประหยัดนํ้าตามที่คณะกรรมการทรัพยากรน้ําแห่งชาติเสนอ และขอความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมกันประหยัดนํ้า          
ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้กําหนดเป็นตัวช้ีวัดในการจัดทําคํารับรองและ          
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตัวช้ีวัดที่ 4 การ
ประหยัดนํ้า (ฉบับปรับปรุงวันที่ 5 เมษายน 2559) โดยให้มหาวิทยาลัยดําเนินการตามรายละเอียดตัวช้ีวัดและ
กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ทั้งน้ี ให้รวบรวมข้อมูลและรายงานข้อมูลผลการดําเนินงานผ่านระบบ
รายงานตัวช้ีวัดประหยัดนํ้าที่เว็บไซต์ www.dwr.go.th น้ัน 

ในการนี้ กองกลางจึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประหยัดนํ้ามหาวิทยาลัยศิลปากรและระบบรายงานตัวช้ีวัดประหยัดนํ้า โดยมหาวิทยาลัยสามารถลดปริมาณ
การใช้นํ้าลงเทียบกับประมาณการใช้นํ้าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ได้ร้อยละ 10 จึงมีผลการประเมินใน
ภาพรวมทั้งมหาวิทยาลัย เท่ากับ 5 คะแนน จากคะแนนทั้งหมด 5 คะแนน  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ ทั้งน้ี ประธานขอขอบคุณวิทยาเขต/คณะวิชา/หน่วยงาน ที่ได้ร่วมกัน
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประหยัดนํ้ามหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
ระเบียบวาระท่ี 2.5 การมาเยือนมหาวิทยาลัยศิลปากรของอธิการบดี Guangxi University of 

Foreign Languages สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประธานขอถอนเร่ือง 

 
ระเบียบวาระท่ี  2.6 รายงานข้อมูลผลการประหยัดพลังงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2559               
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่กองกลางได้รับมอบหมายให้รายงานข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าและพลังงานน้ํามัน
เช้ือเพลิง โดยกรอกข้อมูลลงในเว็บไซต์ www.e-report.energy.go.th ของสํานักงานนโยบายและแผน
พลังงาน กระทรวงพลังงาน ในตัวช้ีวัดที่ 3 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการการประหยัด
พลังงานของสถาบันอุดมศึกษา กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) น้ัน 

 ในการน้ี กองกลางได้รายงานข้อมูลผลการประหยัดพลังงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2558 - กันยายน 2559) ในส่วนของพลังงานไฟฟ้าและ
พลังงานนํ้ามันเช้ือเพลิง ทั้ง 3 วิทยาเขต ได้แก่ มหาวิทยาลัยศิลปากร พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร (วังท่าพระ-ตลิ่งชัน) 
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ และวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี โดยมีผลการประเมินตัวช้ีวัดดังกล่าวใน
ภาพรวมท้ังมหาวิทยาลัย เท่ากับ 3.000 คะแนน จากคะแนนทั้งหมด 5.000 คะแนน และมีรายละเอียดแยก
ตามวิทยาเขต ดังน้ี   
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กรุงเทพมหานคร (วังท่าพระ-ตลิ่งชัน) 

                       
 
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 

                       
 
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

                       
 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ ทั้งน้ี ประธานขอขอบคุณวิทยาเขต/คณะวิชา/หน่วยงาน ที่ได้ร่วมกัน
ดําเนินการตามมาตรการการประหยัดพลังงาน พร้อมทั้งขอความร่วมมือให้ประหยัดพลังงานตามแผนการ
ดําเนินงานในปีต่อๆ ไป 
 
ระเบยีบวาระที่  3    เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน  
 ไม่ม ี
 
ระเบยีบวาระที่  4     เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
ระเบยีบวาระที่  4.1 การบริหารงานบุคคล 
ระเบยีบวาระที่  4.1.1 การสอบแข่งขนั / คัดเลือก 
 ไม่ม ี
 
ระเบยีบวาระที่  4.1.2 การขออนุมัติบรรจุบุคคล / การโอนย้าย 
ระเบียบวาระที่  4.1.2.1 คณะอักษรศาสตร์ขออนุมัติจ้าง นายฟรานซีส  นันตะสุคนธ์ เพื่อบรรจุเป็น

พนักงานมหาวิทยาลัย ซ่ึงจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน  ตําแหน่งอาจารย์ 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่คณะอักษรศาสตร์มีอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน 

ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-06-234 สังกัดภาควิชานาฏยสังคีต น้ัน  
คณะฯ ได้ดําเนินการตามข้ันตอนแล้ว ผู้ได้รับการคัดเลือกคือ นายฟรานซีส นันตะสุคนธ์              

วุฒิศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมีผลการสอบคะแนนภาษาอังกฤษ  TOEIC 
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810 คะแนน (เป็นไปตามมติที่ประชุม ก.บ.พ. ครั้งที่ 25/2558 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558 กําหนดให้มีผลการสอบ
คะแนนภาษาอังกฤษ TOEIC  ไม่ตํ่ากว่า 625 คะแนน) คณะฯ จึงประสงค์ขออนุมัติจ้าง นายฟรานซีส นันตะสุคนธ์ 
เพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 
1-2-06-234 อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท สังกัดภาควิชานาฏยสังคีต คณะอักษรศาสตร์ พร้อมทั้ง         
ขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังน้ี 

1. คณบดีคณะอักษรศาสตร์    ประธานกรรมการ 
2. หัวหน้าภาควิชานาฏยสังคีต คณะอักษรศาสตร์  กรรมการ 
3. ศาสตราจารย์พงษ์ศิลป์  อรุณรัตน์   กรรมการ 
4. นางสาวประภาพร  ถึกกวย    เลขานุการ 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จ้าง นายฟรานซีส นันตะสุคนธ์ เพ่ือบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-06-234 อัตรา
เงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท สังกัดภาควิชานาฏยสังคีต คณะอักษรศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ ก.บ.ม. อนุมัติ               
แต่ไม่ก่อนวันรายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน พร้อมทั้งอนุมัติให้แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลอง
ปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าวตามรายช่ือที่คณะฯ เสนอ ทั้งน้ี การจ้างคร้ังแรกให้จ้างเป็นพนักงานประจํา
สถานภาพทดลองงาน มีระยะเวลาการจ้าง 1 ปี ต้ังแต่วันที่รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.2.2 คณะวิทยาศาสตร์ขออนุมัติกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ซ่ึงจ้างด้วยเงิน

งบประมาณแผ่นดิน  ประจําปี งบประมาณ  พ .ศ .  2561 เพื่ อบรรจุ                
นางสาวสุชารัตน์ สนองเกียรติ นักเรียนทุนฯ 

  
สรุปเรื่อง 

ตามที่ นางสาวสุชารัตน์ สนองเกียรติ นักเรียนทุนรัฐบาล โครงการ พสวท. สถาบันส่งเสริม         
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก วุฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ชีวเคมี) 
มหาวิทยาลัยมหิดล และนักเรียนทุนดังกล่าวได้เข้าปฏิบัติราชการชดใช้ทุนที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร แต่เน่ืองจากคณะวิทยาศาสตร์ยังไม่มีคําขอจัดต้ังงบประมาณเพ่ือรองรับกรอบอัตราพนักงาน
มหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
  คณะวิทยาศาสตร์จึงประสงค์ขออนุมัติ ดังน้ี 
  1. ขออนุมั ติกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย  ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน                
ประจําปีงบประมาณ  พ .ศ. 2560 จํานวน   1  อัตรา  เพ่ือรองรับนักเรียนทุนฯ  ราย  นางสาวสุชารัตน์ สนองเกียรติ 
ตําแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 

2. ขออนุมั ติจ้าง นางสาวสุชารัตน์ สนองเกียรติ ด้วยวุฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ชีวเคมี) 
มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งมีผลการสอบคะแนนภาษาอังกฤษ TOEIC 750 คะแนน (เป็นไปตามมติที่ประชุม ก.บ.พ. 
ครั้งที่ 25/2558 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558 กําหนดให้มีผลการสอบคะแนนภาษาอังกฤษ TOEIC ไม่ตํ่ากว่า       
625 คะแนน )  ดํ ารงตําแหน่งอาจารย์  อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท สั ง กัดภาควิชาเคมี                 
คณะวิทยาศาสตร์ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2559 ซึ่งเป็นวันที่รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน  
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  3. ขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังน้ี 
     1. หัวหน้าภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์     ประธานกรรมการ 

   2. รองศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์  ชัยมณี   กรรมการ 
   3. รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิต  ผิวน่ิม   กรรมการ 
   4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรนาถ  สุนทรวัฒน์  กรรมการ 
   5. นางพจนีย์  จันทรกัษา    เลขานุการ 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มมีติดังน้ี 
  1. อนุมัติกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวน 1 อัตรา ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-07-1224 เพ่ือรองรับนักเรียนทุนฯ 
ราย นางสาวสุชารัตน์ สนองเกียรติ นักเรียนทุนฯ ทั้ ง น้ี ให้คณะฯ ต้ังคําของบประมาณเพ่ือรองรับ            
นางสาวสุชารัตน์ สนองเกียรติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ือทดแทนอัตราคืนให้ส่วนกลาง 

2. อนุมัติให้บรรจุ นางสาวสุชารัตน์ สนองเกียรติ ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่              
1-2-07-1224 อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท สังกัดภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่              
21 ตุลาคม 2559 ซึ่งเป็นวันที่รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน 

3. อนุมัติให้แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าว         
ตามรายช่ือที่คณะฯ เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.2.3 คณะวิทยาศาสตร์ขออนุมัติกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ซ่ึงจ้างด้วยเงิน

งบประมาณแผ่นดิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อบรรจุ นายวิทวัส  
หาญดี  นักเรียนทุนฯ 

  
สรุปเรื่อง 

ตามท่ี นายวิทวัส หาญดี นักเรียนทุนรัฐบาล โครงการ พสวท. สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก วุฒิ Doctor of Philosophy สาขาวิชา 
Cell and Molecular Biology ณ Michigan State University ประเทศสหรัฐอเมริกา และนักเรียนทุน
ดังกล่าวได้เข้าปฏิบัติราชการชดใช้ทุนที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร แต่เน่ืองจากคณะวิทยาศาสตร์
ยังไม่มีคําขอจัดต้ังงบประมาณเพ่ือรองรับกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
  คณะวิทยาศาสตร์จึงประสงค์ขออนุมัติ ดังน้ี 
  1. ขออนุมั ติกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย  ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน                
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวน  1 อัตรา เพ่ือรองรับนักเรียนทุนฯ ราย นายวิทวัส  หาญดี  ตําแหน่งอาจารย์ 
สังกัดภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 
  2. ขออนุมัติจ้าง นายวิทวัส  หาญดี ด้วยวุฒิ Doctor of Philosophy สาขาวิชา Cell and 
Molecular Biology ณ Michigan State University ประเทศสหรัฐอเมริกา ดํารงตําแหน่งอาจารย์         
อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท สังกัดภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2559           
ซึ่งเป็นวันที่รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน โดยขอยกเว้นเกณฑ์ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ เนื่องจากได้สําเร็จ
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยของประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ซึ่งตามมติ ก.บ.พ. ครั้งที่ 25/2558            
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เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558 ได้พิจารณายกเว้นเกณฑ์ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยของประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร 
  3. ขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังน้ี 
     1. หัวหน้าภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์     ประธานกรรมการ 

   2. รองศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์  ชัยมณี   กรรมการ 
   3. รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิต  ผิวน่ิม   กรรมการ 
   4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรนาถ  สุนทรวัฒน์  กรรมการ 

    5. นางพจนีย์  จันทรกัษา    เลขานุการ 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มมีติดังน้ี 
1. อนุมัติกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวน 1 อัตรา ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-07-1225 เพ่ือรองรับนักเรียนทุนฯ 
ราย นายวิทวัส  หาญดี นักเรียนทุนฯ ทั้งน้ี ให้คณะฯ ต้ังคําของบประมาณเพ่ือรองรับ นายวิทวัส  หาญดี           
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ือทดแทนอัตราคืนให้ส่วนกลาง 

2. อนุมัติให้บรรจุ นายวิทวัส  หาญดี ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-07-1225 
อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท สังกัดภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2559            
ซึ่งเป็นวันที่รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน 

3. อนุมัติให้แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าว            
ตามรายช่ือที่คณะฯ เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.2.4 วิทยาลัยนานาชาติขออนุมัติจ้าง นางสาวธัญญา ลัญฉประสิทธิ์ นักเรียนทุนฯ 

เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ซ่ึงจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน 
ตําแหน่งอาจารย์ 

 

สรุปเรื่อง 
ตามท่ี  นางสาวธัญญา ลัญฉประสิทธ์ิ  นักเรียนทุนรัฐบาล  โครงการพัฒนากําลังคน                

ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย) ได้ศึกษาใน
ระดับปริญญาเอก วุฒิ Doctor of Philosophy in Interdisciplinary Studies ณ University of Glasgow  
ประเทศสหราชอาณาจักร น้ัน 

บัดน้ี นางสาวธัญญา ลัญฉประสิทธ์ิ ได้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก ได้รับวุฒิ            
Doctor of Philosophy in Interdisciplinary Studies ณ University of Glasgow  ประเทศสหราชอาณาจักร  
และขอยกเว้นเกณฑ์ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ เนื่องจากได้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยของประเทศ         
ที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ซึ่งตามมติ ก.บ.พ. ครั้งที่ 25/2558 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558 ได้พิจารณา
ยกเว้นเกณฑ์ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยของประเทศที่ใช้
ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร วิทยาลัยนานาชาติจึงประสงค์ขออนุมัติจ้าง นางสาวธัญญา ลัญฉประสิทธ์ิ ด้วยวุฒิ 
Doctor of Philosophy in Interdisciplinary Studies ณ University of Glasgow  ประเทศสหราชอาณาจักร                 
ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-26-651 อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ 
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ต้ังแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559 ซึ่งเป็นวันที่รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน พร้อมทั้งขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการ
ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังน้ี 
  1. คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ      ประธานกรรมการ 

2. รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติฝ่ายบริหาร     กรรมการ 
3. รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติฝ่ายวิชาการ    กรรมการ 
4. รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติฝ่ายวิเทศสมัพันธ์และกิจการพิเศษ  กรรมการ 
5. รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติฝ่ายสื่อสารองค์กรและพัฒนานักศึกษา กรรมการ 

 6. นางสาวโกลัญญา  สุขประสม       เลขานุการ 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จ้าง นางสาวธัญญา ลัญฉประสิทธ์ิ  เพ่ือบรรจุเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-26-651 
อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ ต้ังแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559 ซึ่งเป็นวันที่รายงานตัว
เข้าปฏิบัติงาน พร้อมทั้งอนุมัติให้แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าว 
ตามรายช่ือที่หน่วยงานเสนอ ทั้งน้ี การจ้างคร้ังแรกให้จ้างเป็นพนักงานประจําสถานภาพทดลองงาน                 
มีระยะเวลาการจ้าง 1 ปี ต้ังแต่วันที่รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน 
 
ระเบยีบวาระที่  4.1.3 การประเมินการปฏิบัติงาน  
ระเบียบวาระท่ี 4.1.3.1 รายงานผลการประเมินทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน         

2 ราย 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรได้มีคําสั่งบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยให้ทดลอง

ปฏิบัติงานในตําแหน่งเป็นเวลา 6 เดือน จํานวน 2 ราย คือ 
1. นางสาวนพรัตน์ บุญเพียรผล วุฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยว

และบริการ) จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-3-23-746 อัตราเงินเดือน เดือนละ 
30,450 บาท สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ต้ังแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2559 

2. นางสาววิล์ ลญา สงค์ อ่ิม วุ ฒิ ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรภูมิ                  
สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-03-664   
อัตราเงินเดือน เดือนละ 26,840 บาท สังกัดภาควิชาการออกแบบและวางผังชุมชนเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
ต้ังแต่วันที่ 10 มีนาคม 2559 

บัดน้ี คณะกรรมการประเมินฯ ได้ดําเนินการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาว ิทยาล ัยดังกล่าวแล้ว เห็นว่าพนักงานมหาว ิทยาล ัย  ทั้ง 2 ราย เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ             
ความรับผิดชอบและความประพฤติเหมาะสม เห็นควรให้ปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าวต่อไป 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มติ     ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบรายงานผลการประเมินทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัย จํานวน 2 ราย และให้ปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าวต่อไป  
 
ระเบยีบวาระที่  4.1.4 การขอเปลี่ยน / เพิ่มเง่ือนไขการบรรจุ 

ไม่ม ี
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.5 การพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ ชํานาญงาน ชํานาญงานพิเศษ ชํานาญการ 

ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษฯ 
ไม่ม ี

 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6 เรื่องอ่ืนๆ 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.1 การขอเพิ่มวุฒิการศึกษาไว้ในทะเบียนประวัติ 
  
สรุปเรื่อง 

ตามที่ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือนตาม
คุณวุฒิและการเพ่ิมวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติ พ.ศ.2553 ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน 2553 ข้อ 4 และ
ข้อ 5 กําหนดว่าการปรับเงินเดือนตามคุณวุฒิหรือการเพ่ิมคุณวุฒิไว้ในทะเบียนประวัติน้ัน ข้าราชการ และ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ที่ได้รับคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นน้ันจะต้องเป็นคุณวุฒิที่ตรงกับลักษณะการสอน
ของภาควิชา หรือของคณะหรือหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 

และสําหรับข้าราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายบริหารและปฏิบัติงานทั่วไป           
ที่ได้รับคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นน้ันจะต้องเป็นคุณวุฒิที่ตรงกับมาตรฐานกําหนดตําแหน่งซึ่งบุคคลน้ันดํารงตําแหน่งอยู่ 
ในขณะนั้น ส่วนการกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ ให้คํานึงถึงความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบ            
ความประพฤติและความเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างย่ิงต้องพิจารณาถึงลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ผลประโยชน์               
ที่หน่วยงานจะได้รับเป็นสําคัญ   

นอกจากน้ี  ที่ประชุม ก.บ.พ. มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 10/2551 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 
2551 ได้วางแนวปฏิบัติว่า การเสนอขอกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิของผู้ได้รับอนุญาตให้ลาศึกษา หรือผู้ที่
ได้รับ วุฒิก่อนบรรจุแต่งต้ัง จะต้องเสนอเรื่องให้หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ของคณะหรือมหาวิทยาลัย ภายใน 60 วัน 
นับแต่วันรายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการ (กรณีได้รับวุฒิเพ่ิมขึ้นก่อนวันรายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการ) หรือ ภายใน 
60 วัน นับแต่วันที่สําเร็จการศึกษา (กรณีรายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการก่อนวันที่มีหลักฐานว่าสําเร็จการศึกษา) 
หากเสนอเรื่องขอกําหนดภายหลังเวลาดังกล่าวให้กําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิได้ไม่ก่อนวันที่หน่วยงาน          
การเจ้าหน้าที่ของคณะหรือมหาวิทยาลัยได้รับเรื่อง 

เน่ืองจาก มหาวิทยาลัยได้มีคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 816/2554 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 
2554 และที่ 1538/2556 ลงวันที่ 17 กันยายน 2556 สั่งอนุญาตให้ นางสาวพิมพ์ใจ  มีตุ้ม พนักงาน
มหาวิทยาลัย ตําแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-10-622 สังกัดคณะสัตวศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร (ปัจจุบันสังกัดงานสนับสนุนด้านปฏิบัติการ สํานักงานคณบดี คณะสัตวศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร) ลาศึกษาในระดับปริญญาโท สาขาวิชาโรคพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีกําหนด 
3 ปี ต้ังแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2554 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2557 และที่ 940/2557 ลงวันที่10 มิถุนายน 2557  
สั่งอนุญาตให้ นางสาวพิมพ์ใจ  มีตุ้ม ซึ่งได้ศึกษาครบตามกําหนดเวลาและรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการ 
ต้ังแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2557 และนางสาวพิมพ์ใจ  มี ตุ้ม ได้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท               
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วุฒิวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (โรคพืช) จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2559           
โดยรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการที่คณะฯ ต้ังแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2557 
 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรประสงค์ขออนุมัติเพ่ิมวุฒิการศึกษาไว้ในทะเบียน
ประวัติพนักงานมหาวิทยาลัย ราย นางสาวพิมพ์ใจ  มีตุ้ม ตําแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ  ตําแหน่งเลขท่ี 
2-3-10-622 อัตราเงินเดือน เดือนละ 23,880 บาท สังกัดงานสนับสนุนด้านปฏิบัติการ สํานักงานคณบดี   
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ได้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท วุฒิวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
(โรคพืช) จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพ่ิมขึ้น โดยให้มีผลต้ังแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2559 ซึ่งเป็นวันที่สําเร็จ
การศึกษา (เน่ืองจากอัตราเงินเดือน เดือนละ 23,880 บาท เกินกว่าอัตราการบรรจุคุณวุฒิปริญญาโท) 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้เพ่ิมวุฒิการศึกษาไว้ในทะเบียนประวัติพนักงาน
มหาวิทยาลัย ราย นางสาวพิมพ์ใจ  มีตุ้ม ตําแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ  ตําแหน่งเลขที่ 2-3-10-622 
อัตราเงินเดือน เดือนละ 23,880 บาท สังกัดงานสนับสนุนด้านปฏิบัติการ สํานักงานคณบดี คณะสัตวศาสตร์
และเทคโนโลยีการเกษตร ได้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท วุฒิวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (โรคพืช) จาก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพ่ิมขึ้น โดยให้มีผลต้ังแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2559 ซึ่งเป็นวันที่สําเร็จการศึกษา 
(เน่ืองจากอัตราเงินเดือน เดือนละ 23,880 บาท เกินกว่าอัตราการบรรจุคุณวุฒิปริญญาโท) 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.2 ขอปรับวุฒิและอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย 
  
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้มีหนังสือมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่  ศธ 6801/8870 ลงวันที่               
30 กันยายน 2559 ขอให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาคุณวุฒิของ นายทศพร เพ่งดี วุฒิ 
Master of Arts in Korean Language and Literature จาก Yonsei University ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี 
ว่าหากกรณีเป็นข้าราชการสมควรได้รับเงินเดือนในอันดับ และขั้นใด เพ่ือมหาวิทยาลัยจะได้นําไปใช้เป็นข้อมูล
ในการเทียบเคียงเงินเดือนสําหรับการปรับวุฒิและอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย น้ัน  

บัดน้ี สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีหนังสือ ที่ ศธ 0506(2)/12840 ลงวันที่         
16 พฤศจิกายน 2559 แจ้งให้มหาวิทยาลัยศิลปากรทราบว่า ได้พิจารณาแล้วมีมติว่าคุณวุฒิของ อาจารย์ทศพร  
เพ่งดี  วุฒิ Master of Arts in Korean Language and Literature จาก Yonsei University ประเทศ
สาธารณรัฐเกาหลี  เป็นคุณวุฒิของต่างประเทศที่เทียบได้เท่ากับคุณวุฒิระดับปริญญาโท ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 ของกระทรวงศึกษาธิการ  

นอกจากน้ี ที่ประชุม ก.บ.พ. มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 10/2551 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 
2551 ได้วางแนวปฏิบัติว่า การเสนอขอกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิของผู้ได้รับอนุญาตให้ลาศึกษา หรือ 
ผู้ที่ได้รับวุฒิก่อนบรรจุแต่งต้ัง จะต้องเสนอเร่ืองให้หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ของคณะหรือมหาวิทยาลัย ภายใน   
60 วัน นับแต่วันรายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการ (กรณีได้รับวุฒิเพ่ิมขึ้นก่อนวันรายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการ) หรือ 
ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่สําเร็จการศึกษา (กรณีรายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการก่อนวันที่มีหลักฐานว่าสําเร็จ
การศึกษา) หากเสนอเร่ืองขอกําหนดภายหลังเวลาดังกล่าวให้กําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิได้ไม่ก่อนวันที่
หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ของคณะหรือมหาวิทยาลัยได้รับเรื่อง 
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เน่ืองจาก มหาวิทยาลัยได้มีคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 1364/2556 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 
2556 สั่งอนุญาตให้ นายทศพร  เพ่งดี  พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-3-06-512    
สังกัดภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออก คณะอักษรศาสตร์ ลาศึกษาในระดับปริญญาโท สาขาวิชาการสอน
ภาษาเกาหลีในฐานะภาษาต่างประเทศ ณ Yonsei University ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี มีกําหนด 3 ปี 
ต้ังแต่วันที่ 1 กันยายน 2556 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2559 และที่ 1244/2559 ลงวันที่ 16 กันยายน 2559          
สั่งอนุญาตให้ นายทศพร  เพ่งดี  ซึ่งได้สิ้นสุดระยะเวลาลาศึกษาแล้วและรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการ 
ที่คณะฯ ต้ังแต่วันที่ 1 กันยายน 2559 และนายทศพร  เพ่งดี ได้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท วุฒิ Master 
of Arts in Korean Language and Literature จาก Yonsei University ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ต้ังแต่
วันที่ 26 สิงหาคม 2559 ซึ่งรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการที่คณะฯ ต้ังแต่วันที่ 1 กันยายน 2559  

คณะอักษรศาสตร์ประสงค์ขออนุมัติให้ปรับวุฒิและอัตราเงินเดือน ราย นายทศพร เพ่งดี 
พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-3-06-512 สังกัดภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออก 
คณะอักษรศาสตร์ ซึ่งสําเร็จการศึกษาวุฒิ Master of Arts in Korean Language and Literature จาก 
Yonsei University ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีเพ่ิมขึ้น ต้ังแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2559 โดยรายงานตัวเข้า
ปฏิบัติงานที่คณะฯ ต้ังแต่วันที่ 1 กันยายน 2559 สมควรได้รับการปรับวุฒิและอัตราเงินเดือน จากตําแหน่ง
อาจารย์ วุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือน เดือนละ 24,430 บาท เป็นตําแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท อัตรา
เงินเดือน เดือนละ 25,380 บาท (ระดับอาจารย์คุณวุฒิระดับปริญญาโทขึ้นไป ช่วงเงินเดือน 25,380 - 44,300 
ฐานในการคํานวณ 34,840) ได้ต้ังแต่วันที่ 1 กันยายน 2559 ซึ่งเป็น วันที่รายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการที่คณะฯ  
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้ปรับวุฒิและอัตราเงินเดือน ราย นายทศพร เพ่งดี 
พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่  1-3-06-512 สังกัดภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออก             
คณะอักษรศาสตร์ จากตําแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือน เดือนละ 24,430 บาท เป็นตําแหน่ง
อาจารย์ วุฒิปริญญาโท อัตราเงินเดือน เดือนละ 25,380 บาท (ระดับอาจารย์คุณวุฒิระดับปริญญาโทข้ึนไป 
ช่วงเงินเดือน 25,380 - 44,300 ฐานในการคํานวณ 34,840) ได้ต้ังแต่วันที่ 1 กันยายน 2559 ซึ่งเป็นวันที่รายงานตัว
เข้าปฏิบัติราชการที่คณะฯ 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.3 ขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการเพื่อประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดํารง

ตําแหน่งหัวหน้างาน 
 

สรุปเรื่อง 
ด้วย กองกิจการนักศึกษา สํานักงานอธิการบดี ประสงค์ขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการ

ประเมินเพ่ือแต่งต้ัง นางสาวนรีรัตน์ ทับทองกุล พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งนักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ 
(รักษาการในตําแหน่งหัวหน้างานกิจการนักศึกษา วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์) ตําแหน่งเลขที่ 2-2-06-939 
อัตราเงินเดือน เดือนละ 56,020 บาท สังกัดกองกิจการนักศึกษา สํานักงานอธิการบดี ให้ดํารงตําแหน่งหัวหน้า
งานกิจการนักศึกษา วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ กองกิจการนักศึกษา สํานักงานอธิการบดี 
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โดยมาตรา 88 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 ประกอบกับประกาศ
มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพ่ือแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน 
ระดับงานและระดับฝ่ายหรือเทียบเท่า พ.ศ. 2555 ข้อ 5 กําหนดให้แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินบุคคล            
เพ่ือแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าหน่วยงานระดับงานและระดับฝ่ายหรือเทียบเท่าจํานวน 3 คน ดังต่อไปน้ี  
       1. ผู้แทน ก.บ.ม. ซึ่งอยู่ต่างสังกัดกับผู้รับการประเมิน จํานวนหน่ึงคน  เป็นประธานกรรมการ  
       2. คณบดีหรือหัวหน้าหน่วยงานที่ เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ซึ่ งเป็น
ผู้บังคับบัญชาของผู้รับการประเมิน เป็นกรรมการ  
           3. ผู้ที่ดํารงตําแหน่งหัวหน้างานหรือหัวหน้าหน่วยงานท่ีเทียบเท่าขึ้นไป ซึ่งมีระดับตําแหน่ง      
ไม่ตํ่ากว่าระดับตําแหน่งที่จะแต่งต้ังและอยู่ต่างสังกัดกับผู้รับการประเมิน จํานวนหน่ึงคน เป็นกรรมการ  
           4. ผู้รับผิดชอบด้านบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของผู้รับการประเมิน เป็นเลขานุการ  
 กองการเจ้าหน้าที่ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติ นางสาวนรีรัตน์ ทับทองกุล เรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่า 
มีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน 
คือ “ต้องดํารงตําแหน่งในสายงานที่ใช้วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ตํ่ากว่าวุฒิปริญญาตรี และต้องเป็นพนักงาน    
มหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา” 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ     ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติอนุมั ติ ให้แต่งต้ังคณะกรรมการประเมิน เพ่ือแต่งต้ังให้                 
นางสาวนรีรัตน์ ทับทองกุล ดํารงตําแหน่งหัวหน้างานกิจการนักศึกษา วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์                
กองกิจการนักศึกษา สํานักงานอธิการบดี โดยประกอบด้วยผู้มีตําแหน่งและนาม ดังต่อไปน้ี 

1. รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์       ประธานกรรมการ 
2. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา                        กรรมการ 
3. หัวหน้างานการเจ้าหน้าที่ กองงานวิทยาเขต         กรรมการ 

 4. นางสาวเจิมทิพย  ปฐมกนก       เลขานุการ 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.4 วิทยาลัยนานาชาติขออนุมัติค่าตอบแทนเพิ่มพิเศษ 
 
สรุปเรื่อง  

ตามที่วิทยาลัยนานาชาติได้บรรจุบุคลากรโดยตกลงเรื่องเงินเดือนและค่าตอบแทนเพ่ิมเติม 
โดยพิจารณาตามคุณวุฒิและประสบการณ์ของแต่ละบุคคลต้ังแต่เริ่มบรรจุถึงปัจจุบัน เพ่ือให้การดําเนินงาน
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย วิทยาลัยนานาชาติขออนุมัติค่าตอบแทนเพ่ิมสําหรับบุคลากรวิทยาลัยนานาชาติ   
ขอกําหนดกรอบตําแหน่งและค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัยเพ่ิมเติมนอกเหนือจากเงินเดือน เน่ืองจากเดิม
ก่อนที่มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ มหาวิทยาลัยมีคณะและส่วนงาน        
ที่เป็นส่วนราชการและหน่วยงานในกํากับที่สภามหาวิทยาลัยให้จัดต้ัง การบริหารจัดการของคณะที่เป็น
หน่วยงานในกํากับมีข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการจัดต้ังและการบริหารงานหน่วยงานในกํากับของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2546 และระเบียบฯ ดังกล่าว ข้อ 8 กําหนดให้คณะกรรมการอํานวยการ              
วางนโยบายในการกําหนดค่าตอบแทนเงินสมนาคุณ หรือสวัสดิการอ่ืนใดเพ่ิมเติมให้แก่บุคลากรในสังกัด            
เพ่ือประโยชน์ในการรักษาคุณภาพ มาตรฐาน และความสามารถในการแข่งขันของคณะได้ 
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วิทยาลัยนานาชาติในระยะเริ่มแรกการก่อต้ังสภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้จัดต้ังเป็นหน่วยงาน
ในกํากับ การบริหารงานของคณะอยู่ภายใต้ข้อบังและระเบียบดังกล่าวข้างต้น คณะฯ ได้อาศัยข้อบังคับและ
ระเบียบดังกล่าวในการออกประกาศวิทยาลัยนานาชาติ เรื่อง ค่าตอบแทน เงินสมนาคุณ และค่าใช้จ่ายใน           
การดําเนินงานของวิทยาลัยนานาชาติ ลงวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2547 ซึ่งตามข้อ 2 กําหนดว่า “นอกเหนือจาก
เงินเดือนและค่าจ้างตามวรรคแรกแล้ว ให้จ่ายค่าตอบแทนเพ่ิมพิเศษตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึง
ประสบการณ์ ความสามารถและความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน ทั้งน้ี ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัยนานาชาติ” ปรากฏรายช่ือและอัตราค่าตอบแทนเพ่ิมพิเศษตามเอกสารที่แนบ โดยเร่ิมจ่ายต้ังแต่ปี 
พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา แต่การเบิกจ่ายเงินดังกล่าว คณะฯ ดําเนินการเองโดยไม่ได้เข้าระบบของมหาวิทยาลัย 
ซึ่งปัจจุบันเมื่อมหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ การจ่ายเงินเดือนและค่าตอบแทนที่เก่ียวเน่ืองกับ
เงินเดือนจะต้องเบิกจ่ายผ่านระบบส่วนกลางของมหาวิทยาลัย จึงส่งผลให้คณะฯ  ไม่สามารถเบิกจ่ายเงิน
ดังกล่าวได้ 

ปัจจุบันเมื่อเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ต้ังแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2559 เป็นต้นมา 
มหาวิทยาลัยได้ออกข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ซึ่งตามข้อ          
22 วรรคสอง กําหนดให้มหาวิทยาลัยโดยมติ ก.บ.ม. อาจจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนเพ่ิมเติมตามประสบการณ์ 
แยกต่างหากจากเงินเดือนก็ได้ ประกอบกับบทเฉพาะกาล ข้อ 77 กําหนดว่า “ในระหว่างที่ยังไม่ได้กําหนด
ข้อบังคับหรือระเบียบเกี่ยวกับเงินประจําตําแหน่ง เงินค่าตอบแทน หรือเงินอ่ืนใด ให้ผู้ที่ได้รับเงินประจํา
ตําแหน่งเงินค่าตอบแทน หรือเงินอ่ืนใดที่ได้รับอยู่ก่อนยังคงให้ได้รับเงินดังกล่าวตามเง่ือนไขและอัตราเดิมต่อไป
จนกว่าจะมีการกําหนดเป็นอย่างอ่ืน” ดังน้ัน จึงเห็นควรเสนอ ก.บ.ม. พิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าว
ต่อไป 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมั ติให้ปรับเปลี่ยนการจ่ายจากการจ่ายค่าตอบแทน           
เพ่ิมพิเศษ เป็นอนุมัติให้จ่ายค่าประสบการณ์โดยไม่รวมเข้าในฐานเงินเดือนแก่พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท
พนักงานประจํา จํานวน 26 ราย พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานช่ัวคราว จํานวน 3 ราย และลูกจ้าง
มหาวิทยาลัย จํานวน 5 ราย สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ โดยให้จ่ายจากเงินรายได้ของวิทยาลัยนานาชาติ ทั้งน้ี             
ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.5 การขออนุมัติเปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยและ

จากลูกจ้างประจําเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัยด้วยเหตุทางราชการเลิกหรือ         
ยุบตําแหน่ง 

 
สรุปเรื่อง 

ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 บทเฉพาะกาล มาตรา 83 ได้กําหนดให้
ข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้าง
มหาวิทยาลัยตามระยะเวลาและเง่ือนไขตามท่ีกําหนดไว้ในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ซึ่งสภามหาวิทยาลัย           
ได้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการเปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการเปลี่ยนสถานภาพจาก
ลูกจ้างประจําเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ไว้แล้ว โดยในระยะแรกได้กําหนดระยะเวลาในการแสดง
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เจตนาเพ่ือขอเปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย หรือจากลูกจ้างประจําเป็นลูกจ้าง
มหาวิทยาลัย ในการแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพตามมาตรา 83 (1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร 
พ.ศ. 2559 กําหนดให้แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพฯ ภายในหน่ึงปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ศิลปากร พ.ศ. 2559  มีผลใช้บังคับ ให้มหาวิทยาลัยดําเนินการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้าง
มหาวิทยาลัยแล้วแต่กรณี โดยไม่ต้องทําการประเมินความรู้ความสามารถ ประกอบกับข้อบังคับเก่ียวกับ           
การเปลี่ยนสถานภาพตามที่กล่าวอ้างถึงข้างต้นได้กําหนดให้ผู้แสดงเจตนาระบุเลือกวันที่ประสงค์จะเปลี่ยน
สถานภาพได้ ดังน้ี 

(1) วันที่ 1 กันยายน 2559 เป็นวันพ้นสภาพการเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจํา และเป็น
วันเริ ่มต้นของการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างมหาวิทยาลัย
แล้วแต่กรณี 

(2) วันที่ 3 ตุลาคม 2559 เป็นวันพ้นสภาพการเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจํา  และเป็น
วันเริ ่มต้นของการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างมหาวิทยาลัย
แล้วแต่กรณี 

(3) วันที่ 4 มกราคม 2560 เป็นวันพ้นสภาพการเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจํา  และเป็น
วันเริ ่มต้นของการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างมหาวิทยาลัย
แล้วแต่กรณี 

(4) วันที่ 3 เมษายน 2560 เป็นวันพ้นสภาพการเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจํา  และเป็น
วันเริ่มต้นของการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างมหาวิทยาลัย
แล้วแต่กรณี 

(5) วันที่ 30 มิถุนายน 2560 เป็นวันพ้นสภาพการเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจํา  และ
เป็นวันเริ่มต้นของการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างมหาวิทยาลัย
แล้วแต่กรณี 

ซึ่งมหาวิทยาลัยได้มีบันทึกเวียนแจ้งคณะและหน่วยงาน รวมทั้งข้าราชการและลูกจ้างประจําเป็นรายบุคคล 
เพ่ือพิจารณาการเปล่ียนสถานภาพดังกล่าว เมื่อครบกําหนดระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยได้แจ้งให้แสดงเจตนา
เปลี่ยนสถานภาพไปแล้ว น้ัน เน่ืองจาก ในวันที่ 4 มกราคม 2560 มีผู้แสดงเจตนา ดังน้ี  

1. ข้าราชการท่ีแสดงเจตนาขอเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย มีดังน้ี 
(1) ผู้ดํารงตําแหน่งคณบดีหรือผูอํ้านวยการหรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนทีม่ีฐานะ

เทียบเท่าคณะ จํานวน 1 ราย ตามรายช่ือแนบมาพร้อมน้ี  ที่ประสงค์เปลี่ยนสถานภาพ
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นอํานาจอธิการบดีในการอนุมัติเปลี่ยนสถานภาพและ
ให้ผู้น้ันคงดํารงตําแหน่งคณบดีต่อไปจนกว่าจะครบวาระตามที่กําหนดไว้ในมาตรา 78 
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 

(2) ข้าราชการที่ประสงค์เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย มีจํานวน 39 ราย   
2. ลูกจ้างประจําที่ประสงค์เปลีย่นสถานภาพเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย มีจํานวน 1 ราย   

 ทั้งน้ี  มหาวิทยาลัยจะได้ดําเนินการออกคําสั่งให้ข้าราชการและลูกจ้างประจําดังกล่าวออกจาก
ราชการ ในวันที่ 4 มกราคม 2560 ด้วยเหตุทางราชการเลิกหรือยุบตําแหน่งก่อน แล้วจึงออกคําสั่งการเปลี่ยน
สถานภาพให้มีผลในวันที่ 4 มกราคม 2560 ต่อไป 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังน้ี            
1. รับทราบการเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยของผู้ดํารงตําแหน่งคณบดีหรือ

ผู้อํานวยการหรือหัวหน้าส่วนงาน ที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ จํานวน  1 ราย 
2. อนุมัติการเปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 39 ราย 

และอนุมัติการเปลี่ยนสถานภาพจากลูกจ้างประจําเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย มีจํานวน 1 ราย 
 
ระเบยีบวาระที่  4.2 แผนและการติดตามผลการดําเนินงานตามแผน 
 ไม่ม ี
 
ระเบยีบวาระที่  4.3 ข้อบังคับ / ระเบียบ / ประกาศ 
 ไม่ม ี
 
ระเบียบวาระท่ี  4.4 โครงสร้างส่วนงานและหน่วยงานภายใน 
 ไม่ม ี
   
ระเบยีบวาระที่  4.5 การบริหารการเงินและทรพัย์สิน 
ระเบียบวาระท่ี  4.5.1 การขอเปลี่ยนแปลงวงเงินยืมทดรองจ่ายหมุนเวียน ประจําปีงบประมาณ        

พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม) 
 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันอังคารที่ 6 
กันยายน 2560 ได้ให้ความเห็นชอบวงเงินยืมทดรองจ่ายหมุนเวียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของ    
คณะวิชา/หน่วยงาน น้ัน  

ในการน้ี กองคลังได้สรุปการขอเปลี่ยนแปลงวงเงินยืมทดรองจ่ายหมุนเวียน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพ่ิมเติม) ตามท่ีหน่วยงานเสนอมา ดังน้ี 

กรุงเทพมหานคร 

กองคลัง     จากเดิม  จํานวน    400,000.00  บาท 
                เป็น จํานวน    500,000.00  บาท 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงวงเงินยืมทดรองจ่าย
หมุนเวียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพ่ิมเติม) ของหน่วยงานตามที่กองคลังเสนอ 
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ระเบียบวาระที่  4.6 เรื่องอ่ืนๆ ตามท่ีอธิการบดีปรึกษา 
ระเบียบวาระท่ี  4.6.1 โครงการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร โครงการโควตารับนักศึกษาเพิ่มพิเศษ 
ประจําปีการศึกษา 2561 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่มหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมดําเนิน

โครงการสอบคัดเลือกเพ่ือเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โครงการรับนักศึกษา
เพ่ิมพิเศษ ต้ังแต่ปีการศึกษา 2541 เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่จะให้มหาวิทยาลัยกระจายโอกาส
ทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้กว้างขวาง สร้างความเสมอภาคและลดปัญหาการขาดแคลนบุคลากรที่มี
ความรู้ความสามารถในท้องถิ่นที่ห่างไกลในทุกสาขาวิชา อีกทั้งเพ่ือเป็นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของ
นักศึกษาที่ศึกษาอยู่ตามโรงเรียนต่างๆ น้ัน 

ในการน้ี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมประสงค์ดําเนินโครงการสอบ
คัดเลือกเพ่ือเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร โครงการ
โควตารับนักศึกษาเพ่ิมพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2561 โดยจําแนกโควตาจํานวน 2 ประเภท คือ โควตา
นักเรียนค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (สําหรับโครงการรับนักศึกษาเพ่ิมพิเศษ) และโควตาโครงการพิเศษ 
(สําหรับโครงการรับนักศึกษาเพ่ิมพิเศษ) กําหนดรับนักศึกษาทั้งสิ้นจํานวน 455 คน จํานวน 11 สาขาวิชา ดังน้ี 

 

หลักสูตร/สาขาวิชา 
จํานวนรับ 
(รอบแรก) 

จํานวนรับ 
(รอบสอง) 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
1.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 
1.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

 
30 
50 

 
- 
- 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
1.3 สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ 
1.4 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
1.5 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
1.6 สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ 
1.7 สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ 
1.8 สาขาวิชาวัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี 
1.9 สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 

1.10 สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 

 
50 
20 
30 
30 
20 
35 
20 
30 

 
10 
10 
20 
20 
10 
10 
10 
- 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
1.11 สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม 

 
30 

 
20 

รวม 345 110 
หมายเหตุ : เน่ืองจากอยู่ระหว่างการดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลา ซึ่งอาจมีการ

ปรับเปลี่ยนรายช่ือหลักสูตรและจํานวนรับในภายหลัง 
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 ทั้งน้ี กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรที่เปิดรับและแผนการรับนักศึกษาแล้ว 
 อน่ึง กองนิติการได้รับแจ้งจากคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมว่า การ
ดําเนินการตามโครงการดังกล่าวไม่มีการกําหนดอัตราค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าตอบแทน เน่ืองจากไม่มีการ
เบิกจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือก ซึ่งโครงการดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดี
โดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ตามความในข้อ 23 ของระเบียบ
มหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2557 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบโครงการสอบคัดเลือกเพ่ือเข้าศึกษาในคณะ
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร โครงการโควตารับนักศึกษาเพ่ิมพิเศษ 
ประจําปีการศึกษา 2561 ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเสนอ และให้นําเสนอ
อธิการบดีพิจารณาอนุมัติโครงการต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.6.2 การแต่งต้ังคณะกรรมการกํากับดูแลการดําเนินการต่อสัตว์เพื่องานทาง

วิทยาศาสตร์ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และคณะกรรมการ
ความปลอดภัยทางชีวภาพระดับสถาบัน 
 

สรุปเรื่อง 
ตามท่ีมหาวิทยาลัยศิลปากรได้จัดส่งรายละเอียดการจดแจ้งสถานที่ดําเนินการต่อสัตว์เพ่ืองาน

ทางวิทยาศาสตร์ ตามมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558 และสํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ขอให้มหาวิทยาลัยโดยคณะกรรมการกํากับดูแลการดําเนินการต่อสัตว์เพ่ือ
งานทางวิทยาศาสตร์ของสถานที่ดําเนินการ (คกส.) จัดทํารายงานการดําเนินการต่อสัตว์เพ่ืองานทาง
วิทยาศาสตร์ของสถานที่ดําเนินการ ส่งให้ วช. ปีละ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ในเดือนเมษายน (รายงานส่งเดือนตุลาคม-
มีนาคม) และคร้ังที่ 2 ในเดือนตุลาคม (รายงานส่งเดือนเมษายน-กันยายน) น้ัน 

ในการน้ี เพ่ือให้การกํากับดูแลการดําเนินการต่อสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์สอดคล้องกับ
จรรยาบรรณ และเป็นไปตามที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการดําเนินการต่อสัตว์เพ่ือ
งานทางวิทยาศาสตร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการกํากับดูแลการ
ดําเนินการต่อสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ พร้อมทั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และ
คณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพระดับสถาบัน โดยได้เสนอให้คณะกรรมการแต่ละชุดมีองค์ประกอบ 
ดังน้ี 

1. ผู้ที่ ก.บ.ม. มอบหมาย จํานวน 1 คน ประธานกรรมการ 
2. ผู้เช่ียวชาญจากคณะที่เก่ียวข้อง คณะวิชาละ 1-2 คน กรรมการ 
3. อาจให้มีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จํานวน 1-2 คน กรรมการ 
4. ผู้ที่ ก.บ.ม. มอบหมาย จํานวน 1 คน เลขานุการ 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้แต่งต้ังคณะกรรมการ จํานวน 3 ชุด โดย
ประกอบด้วยผู้ดํารงตําแหน่งและผู้มีรายช่ือต่อไปน้ี 

1. คณะกรรมการกํากับดูแลการดําเนินการต่อสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์  
(1) อธิการบดี ประธานกรรมการ 
(2) คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร รองประธานกรรมการ 
(3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย เตโชวิศาล กรรมการ 
 คณะวิทยาศาสตร์ 
(4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิประภา หิริโอตป์ กรรมการ 
 คณะวิทยาศาสตร์ 
(5) รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะเภสัชศาสตร์ กรรมการ 
(6) อาจารย์ น.สพ.ดร.นรินทร์ ปริยวิชญภักดี กรรมการ 
 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
(7) นายโรเจอร์ โลหะนันท์  กรรมการ  
 เลขาธิการสมาคมพิทักษ์สัตว์ (ไทย)  
(8) ผู้กํากับดูแลสถานที่ดําเนินการ กรรมการและเลขานุการ 

2. คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  
(1) อธิการบดี ประธานกรรมการ 
(2) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองประธานกรรมการ 
(3) รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายวิชาการและวิจัย กรรมการ 
(4) รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  กรรมการ 

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
(5) รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  กรรมการ 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
(6) รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะโบราณคดี กรรมการ 
(7) รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะมัณฑนศิลป์ กรรมการ 
(8) รองคณบดีฝ่ายวิจัยและเอเชียศึกษา กรรมการ 

คณะอักษรศาสตร์ 
(9) รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  กรรมการ 

คณะศึกษาศาสตร์ 
(10) รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 
(11) รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะเภสัชศาสตร์ กรรมการ 
(12) รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  กรรมการ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
(13) ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและสร้างสรรค์ กรรมการ 

คณะดุริยางคศาสตร์ 
(14) รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ กรรมการ 

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
(15) รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  กรรมการ 

คณะวิทยาการจัดการ 
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(16) รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย กรรมการ 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

(17) รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติฝ่ายวิชาการ กรรมการ 
(18) เจ้าหน้าที่กองบริการการศึกษา เลขานุการ 

3. คณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพระดับสถาบัน 
(1) อธิการบดี ประธานกรรมการ 
(2) คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ รองประธานกรรมการ 
(3) รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายวิชาการและวิจัย กรรมการ 
(4) รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 
(5) รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะเภสัชศาสตร์ กรรมการ 
(6) รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  กรรมการ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
(7) รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ กรรมการ 

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
(8) หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 
(9) หัวหน้าภาควิชาชีวเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ กรรมการ 

(10) หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ กรรมการ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

(11) เจ้าหน้าที่คณะเภสัชศาสตร์ เลขานุการ 
โดยสําหรับผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกน้ัน ให้คณะกรรมการพิจารณาเสนอแต่งต้ังในภายหลัง 

และให้นําเสนออธิการบดีลงนามคําสั่งแต่งต้ังต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี  4.6.3 การยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตรให้แก่นักศึกษาผู้ได้รับ
ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ปีการศึกษา 2559 
 

สรุปเรื่อง 
ตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0508/ว1169 ลงวันที่ 8 กันยายน 

2559 ได้แจ้งรายช่ือนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี พร้อมทั้งขอความอนุเคราะห์มหาวิทยาลัย
พิจารณายกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตรให้แก่นักศึกษาผู้ได้รับทุนดังกล่าว เพ่ือเป็นการเฉลิม
ฉลองพระชนมายุครบ 48 พรรษา ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยส่งเสริมให้
เยาวชนที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลและจังหวัดที่มีอัตราการศึกษาต่อในระดับตํ่า ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาให้
สามารถเรียนต่อได้จนจบการศึกษาระดับอุดมศึกษา น้ัน 

ในการนี้ กองกิจการนักศึกษาจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณายกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ได้แก่ 
ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าบํารุงมหาวิทยาลัย เช่น ค่าบํารุงส่วนกลางมหาวิทยาลัย ค่าบํารุงห้องสมุด ค่าบํารุง
การให้บริการคอมพิวเตอร์ ค่าบํารุงกิจกรรมนักศึกษา ค่าบริการสุขภาพ เป็นต้น ตลอดหลักสูตรให้แก่นักศึกษา
ผู้ได้รับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ประจําปีการศึกษา 2559 ดังรายช่ือต่อไปน้ี 
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1. นางสาวพิณรัตน์ จันทเลิง นักศึกษาช้ันปีที่ 1  
สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ  คณะศึกษาศาสตร์ 

2. นางสาวสุจิตรา ยุตกิจ นักศึกษาช้ันปีที่ 1  
สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์ 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ได้แก่ 
ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าบํารุงมหาวิทยาลัย เช่น ค่าบํารุงส่วนกลางมหาวิทยาลัย ค่าบํารุงห้องสมุด ค่าบํารุง
การให้บริการคอมพิวเตอร์ ค่าบํารุงกิจกรรมนักศึกษา ค่าบริการสุขภาพ เป็นต้น ตลอดหลักสูตรให้แก่นักศึกษา
ผู้ได้รับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี จํานวน 2 ราย ตามท่ีกองกิจการนักศึกษาเสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.6.4 การยกเว้นค่าธรรมเนียมการบริการทางวิชาการ โครงการส่งเสริมให้บุคลากร

วิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบั ติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีด
ความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) 

 
สรุปเรื่อง 

ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การสนับสนุนกิจกรรมการดําเนินงานโครงการ Talent 
Mobility ในสถาบันอุดมศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ระหว่างสํานักงานคณะกรรมการ                 
การอุดมศึกษา (สกอ.) และสํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ          
(สวทน.) กับสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ รวม 13 แห่ง ดังน้ี  

1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
2. มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
7. มหาวิทยาลัยนเรศวร 
8. มหาวิทยาลัยมหิดล 
9. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

10. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
11. มหาวิทยาลัยศิลปากร 
12. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
13. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
โดย สกอ. และ สวทน. มีบทบาทหน้าที่ในการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการดําเนินการตาม

โครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพ่ือแก้ไขปัญหาและเพ่ิมขีดความสามารถใน
การผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ดังน้ี 
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1. สกอ. สนับสนุนงบประมาณในส่วนค่าตอบแทนบุคลากรและค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกับการ
วิจัย ซึ่ง สกอ. ได้ขอความอนุเคราะห์มายังมหาวิทยาลัยศิลปากรในการพิจารณายกเว้นการหักค่าใช้จ่าย
ทางอ้อม (Indirect or Overhead Cost) จากเงินงบประมาณดังกล่าว 

2. สวทน. สนับสนุนงบประมาณสําหรับสรรหาบุคลากรปฏิบัติงานทดแทนหรือการเพ่ิมเวลา
ปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมผู้เข้าร่วมโครงการนอกเหนือจากการทํางานปกติ 
และงบประมาณสนับสนุนผู้ช่วยนักวิจัยที่เข้าไปปฏิบัติงานร่วมกับสําหรับบุคลากรวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมผู้เข้าร่วมโครงการ  

ในการน้ี เพ่ือเป็นการส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจให้คณาจารย์สนใจเข้าร่วมโครงการมากขึ้น           
ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินกิจกรรมโครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพ่ือ
แก้ไขปัญหาและเพ่ิมขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ได้มีมติให้นําเสนอที่ประชุม ก.บ.ม. พิจารณายกเว้น
ค่าธรรมเนียมการบริการทางวิชาการ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการบริการทางวิชาการ พ.ศ. 2538 
ในส่วนของมหาวิทยาลัยและคณะวิชาต้นสังกัด เป็นระยะเวลา 2 ปี สําหรับงบประมาณสนับสนุนจาก สวทน. 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นควรให้คณะวิชา/หน่วยงานพิจารณายกเว้นค่าธรรมเนียม
การบริการทางวิชาการ โครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพ่ือแก้ไขปัญหาและ
เพ่ิมขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) เป็นกรณีไป 
 
ระเบยีบวาระที่  4.7 เรื่องที่ทาํหนา้ที่แทนสภาวิชาการ 
ระเบยีบวาระที่  4.7.1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  4.7.1.1 รายงานผลการศึกษาค้างส่ง ภาคการศึกษาปลายและภาคการศึกษาพิเศษ        

ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558 
 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 14/2556 เมื่อวันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2556 ได้รับทราบ
เรื่องการติดตามการค้างส่งเกรด โดยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการได้ขอความร่วมมือให้คณบดีทุกคณะวิชากําชับ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาส่งผลการศึกษาให้ทันตามปฏิทินที่มหาวิทยาลัยกําหนด รวมถึงผลการศึกษาท่ี      
ค้างส่งด้วย ทั้งน้ี หากไม่ส่งผลการศึกษาตามที่กําหนด มหาวิทยาลัยจะดําเนินการแจ้งเตือนในระบบทะเบียน
การศึกษาทุก 3 เดือน จากน้ันจะติดตามทวงถามไปยังคณบดีคณะวิชาและเสนอที่ประชุมคณบดีพิจารณา
เอกสารลับตามลําดับ ซึ่งอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาต้องทําหนังสือช้ีแจงเหตุผลความจําเป็นมายัง
มหาวิทยาลัยต่อไป ประกอบกับที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 1/2556              
เมื่อวันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2556 เห็นว่า การรายงานผลการศึกษาค้างส่งเป็นเรื่องที่สามารถเปิดเผยและ
รับรู้โดยทั่วไปได้ ซึ่งไม่จําเป็นต้องเสนอที่ประชุมพิจารณาเป็นวาระลับ จึงได้มีมติให้นําเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากรพิจารณาเรื่องการรายงานผลการศึกษาค้างส่งเป็นวาระปกติต้ังแต่
การประชุมครั้งน้ีเป็นต้นไป น้ัน 
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ในการน้ี กองบริการการศึกษาได้รายงานผลการศึกษาค้างส่งในรายวิชาที่คณะวิชารับผิดชอบ     
ซึ่งตามปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2558 กําหนดให้วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2559 
เป็นวันสุดท้ายที่คณะวิชาส่งรายงานผลการศึกษาของภาคการศึกษาปลาย และวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 
2559 เป็นวันสุดท้ายที่คณะวิชาส่งรายงานผลการศึกษาของภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน ดังน้ี  

1. ภาคการศึกษาปลาย จํานวน 3 รายวิชา  
2. ภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน จํานวน 1 รายวิชา 
โดยสํารวจ ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 ซึ่งอาจมีผลกระทบกับนักศึกษาในการจําแนก

สภาพนักศึกษา และการขอกลับเข้าศึกษาต่อของนักศึกษา  
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบยีบวาระที่  4.7.2 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
ระเบียบวาระท่ี  4.7.2.1 การปรับปรุงหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (6 ปี) ฉบับปี พ.ศ. 2559 ที่ไม่มี

ผลกระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร 
 
สรุปเรื่อง 

ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ประสงค์ขอปรับปรุงหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (6 ปี) ฉบับปี         
พ.ศ. 2559 โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายช่ืออาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังน้ี     

หมายเหตุ :  สัญลักษณ์  *   หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
โดยเริ่มใช้ต้ังแต่เดือนตุลาคม 2559 เป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 

21/2559 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และการปรับปรุงครั้งน้ีไม่กระทบต่อ
โครงสร้างหลักสูตร  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต         
(6 ปี) ฉบับปี  พ.ศ. 2559 ที่ไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร และให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติ
ต่อไป 
 

 อาจารย์ประจําหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจําหลักสูตร (ใหม่) 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวัฒน์  ณัฐพูลวัฒน์* 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวัฒน์  ณัฐพูลวัฒน์* 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนฤดี  สุขมา* 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนฤดี  สุขมา 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุชนาฏ  กิจเจริญ*   3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุชนาฏ  กิจเจริญ*   
4. รองศาสตราจารย์ ดร.จันคนา บูรณะโอสถ 4. รองศาสตราจารย์ลาวัลย์  ศรีพงษ์* 
5. อาจารย์ ดร.ปิยะนุช  จงสมัคร 5. อาจารย์ ดร.ปุรินทร์  เจริญสุขใส 
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ระเบียบวาระท่ี  4.7.2.2 การปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ 
ฉบับปี  พ.ศ. 2559 ที่ไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร 

 
สรุปเรื่อง 

ด้วยคณะโบราณคดีประสงค์ขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์
ศิลปะ ฉบับปี พ.ศ. 2559 โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไขคือ ขอเพ่ิมเติมเง่ือนไขเกี่ยวกับรายวิชาเอกเลือก 

โดยเริ่มใช้ต้ังแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการ ครั้งที่ 20/2559 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2559 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และการปรับปรุงครั้งน้ี
ไม่กระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ ฉบับปี พ.ศ. 2559 ที่ไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร และให้นําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติต่อไป  
 
ระเบียบวาระท่ี  4.7.2.3 การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ฉบับปี 

พ.ศ. 2558 ที่ไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร 
 
สรุปเรื่อง 

ด้วยคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรประสงค์ขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร-
มหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2558 โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไขคือ ขอเปลี่ยนแปลง
รายช่ืออาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังน้ี     

หมายเหตุ :  สัญลักษณ์  *   หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
**   หมายถึง  ปรับตําแหน่งทางวิชาการ 

โดยเริ่มใช้ต้ังแต่เดือนกันยายน 2559 เป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 
22/2559 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และการปรับปรุงครั้งน้ีไม่กระทบ
ต่อโครงสร้างหลักสูตร  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  

 อาจารย์ประจําหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจําหลักสูตร (ใหม่) 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี  มานะไตรนนท์* 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี  มานะไตรนนท์* 
2. อาจารย์ ดร.อนันท์  เชาว์เครือ* 2. อาจารย์ ดร.อรรถพล  เทยีนทอง* 
3. อาจารย์ ดร.กฤติยา  เลิศชุณหะเกียรติ* 3. อาจารย์ ดร.กฤติยา  เลิศชุณหะเกียรติ* 
4. อาจารย์ ดร.พรพรรณ  แสนภูมิ 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ  แสนภูมิ** 
5. อาจารย์ ดร.วรางคณา  กิจพิพิธ 5. อาจารย์ ดร.วรางคณา  กิจพิพิธ 
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มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2558 ที่ไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร และให้นําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.7.2.4 การปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงาน

นิทรรศการและงานอีเว้นท์ ฉบับปี พ.ศ. 2559 ที่ไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้าง
หลักสูตร 

 
สรุปเรื่อง 

ด้วยคณะวิทยาการจัดการประสงค์ขอปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการงานนิทรรศการและงานอีเว้นท์ ฉบับปี พ.ศ. 2559 โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไขคือ ขอเปลี่ยนแปลง
รายช่ืออาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังน้ี     

หมายเหตุ :  สัญลักษณ์  *   หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
โดยเริ่มใช้ต้ังแต่เดือนตุลาคม 2559 เป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 

22/2559 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และการปรับปรุงครั้งน้ีไม่กระทบ
ต่อโครงสร้างหลักสูตร  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการงานนิทรรศการและงานอีเว้นท์ ฉบับปี พ.ศ. 2559 ที่ไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร 
และให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.7.2.5 การปรับปรุงหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. 2559 ที่ไม่มีผลกระทบต่อ

โครงสร้างหลักสูตร 
 
สรุปเรื่อง 

ด้วยคณะวิทยาการจัดการประสงค์ขอปรับปรุงหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. 2559 โดยมี
สาระในการปรับปรุงแก้ไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายช่ืออาจารย์ประจําหลักสูตร ดังน้ี   

 
 
   

 อาจารย์ประจําหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจําหลักสูตร (ใหม่) 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกิดศิริ  เจรญิวิศาล* 1. อาจารย์นพดล  โตวิชัยกุล 
2. อาจารย์ธนพัฒน์  อินทวี* 2. อาจารย์ธนพัฒน์  อินทวี* 
3. อาจารย์กนกวรรณ  กิจชระภูมิ 3. อาจารย์กนกวรรณ  กิจชระภูมิ* 
4. อาจารย์พงศธร  ลมิปนเวทย์สกุล 4. อาจารย์ ดร.นพรัตน์  บุญเพียรผล 
5. อาจารย์ประพนธ์  เล็กสุมา 5. อาจารย์ ดร.ปรเมษฐ์  บุญนําศิริกิจ 
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หมายเหตุ :  สัญลักษณ์  *   หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
**   หมายถึง ปรับเพ่ิมคุณวุฒิการศึกษา 

โดยเริ่มใช้ต้ังแต่เดือนตุลาคม 2559 เป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 
22/2559 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และการปรับปรุงครั้งน้ีไม่กระทบ
ต่อโครงสร้างหลักสูตร  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ฉบับปี 
พ.ศ. 2559 ที่ไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร และให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.7.2.6 การปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม 

(หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. 2558 ที่ไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้าง
หลักสูตร 

 
สรุปเรื่อง 

ด้วยคณะวิทยาการจัดการประสงค์ขอปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา         
การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. 2558 โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไขคือ ขอ
เปลี่ยนแปลงรายช่ืออาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังน้ี     

หมายเหตุ :  สัญลักษณ์  *   หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
โดยเริ่มใช้ต้ังแต่เดือนตุลาคม 2559 เป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 

22/2559 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และการปรับปรุงครั้งน้ีไม่กระทบ
ต่อโครงสร้างหลักสูตร  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 อาจารย์ประจําหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจําหลักสูตร (ใหม่) 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพัชร์  อภิวัฒน์ไพศาล* 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพัชร์  อภิวัฒน์ไพศาล*,**
2. อาจารย์ ดร.ประไพพิมพ์  สุธีวสินนนท์* 2. อาจารย์ ดร.ประไพพิมพ์  สุธีวสินนนท์* 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภนนท์  หอมสุด 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภนนท์  หอมสุด 
4. อาจารย์สุกานดา  พรายอินทร์ 4. อาจารย์สุกานดา  พรายอินทร์ 
5. อาจารย์ดวงใจ  ทวีกิจเสถียร 5. อาจารย์คงฤทธ์ิ  ธานีรณานนท์ 

 อาจารย์ประจําหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจําหลักสูตร (ใหม่) 
1. อาจารย์ ดร.ปรเมษฐ์  บุญนําศิริกิจ* 1. อาจารย์ปภังกร  คงมั่นวัฒนา* 
2. อาจารย์นพรัตน์  บุญเพียรผล* 2. อาจารย์ณัฐภาณี  จริตไทย* 
3. อาจารย์ ดร.วรลักษณ์  สุเฌอ 3. อาจารย์อรนิช  สาลีวงษ ์
4. อาจารย์ชิษณุชา  ปานศิริ 4. อาจารย์สถริา  มะลาสิน 
5. อาจารย์เดือนรัชดา  ฉิมพาลี 5. อาจารย์เดือนรัชดา  ฉิมพาลี 



 28

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. 2558 ที่ไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร 
และให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.7.2.7 การปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

ฉบับปี พ.ศ. 2556 ที่ไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร 
 
สรุปเรื่อง 

ด้วยคณะวิทยาการจัดการประสงค์ขอปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2556 โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายช่ืออาจารย์
ประจําหลักสูตร ดังนี้     

หมายเหตุ :  สัญลักษณ์  *   หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
โดยเริ่มใช้ต้ังแต่เดือนตุลาคม 2559 เป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 

22/2559 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และการปรับปรุงครั้งน้ีไม่กระทบ
ต่อโครงสร้างหลักสูตร  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2556 ที่ไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร และให้นําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.7.2.8 การปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม  

ฉบับปี พ.ศ. 2556 ที่ไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร 
 
สรุปเรื่อง 

ด้วยคณะวิทยาการจัดการประสงค์ขอปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการโรงแรม ฉบับปี พ.ศ. 2556 โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจํา
หลักสูตร ดังน้ี     

 
 
 

 อาจารย์ประจําหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจําหลักสูตร (ใหม่) 
1. อาจารย์กิตติ  วิสารกาญจน* 1. อาจารย์กิตติ  วิสารกาญจน*  
2. อาจารย์วุฒิชัย  อารักษ์โพชฌงค์ 2. อาจารย์วุฒิชัย  อารักษ์โพชฌงค์ 
3. อาจารย์ฐิติรุจ  จันทร์มหา 3. อาจารย์ทิพากร  วิชิตาเลิศพงศ์ 
4. อาจารย์สุรภัทร์  พิไชยแพทย์* 4. อาจารย์สุรภัทร์  พิไชยแพทย์* 
5. อาจารย์วรพล  พินิจ 5. อาจารย์วรพล  พินิจ 
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หมายเหตุ :  สัญลักษณ์  *   หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
โดยเริ่มใช้ต้ังแต่เดือนตุลาคม 2559 เป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 

22/2559 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และการปรับปรุงครั้งน้ีไม่กระทบ
ต่อโครงสร้างหลักสูตร  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการโรงแรม ฉบับปี พ.ศ. 2556 ที่ไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร และให้นําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.7.2.9 การปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ฉบับปี           

พ.ศ. 2556 ที่ไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร 
 
สรุปเรื่อง 

ด้วยคณะวิทยาการจัดการประสงค์ขอปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การตลาด ฉบับปี พ.ศ. 2556 โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายช่ืออาจารย์ประจํา
หลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังน้ี     

หมายเหตุ :  สัญลักษณ์  *   หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
โดยเริ่มใช้ต้ังแต่เดือนตุลาคม 2559 เป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 

22/2559 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และการปรับปรุงครั้งน้ีไม่กระทบ
ต่อโครงสร้างหลักสูตร  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  

 อาจารย์ประจําหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจําหลักสูตร (ใหม่) 
1. อาจารย์พรหมมาตร  จินดาโชติ* 1. อาจารย์พรหมมาตร  จินดาโชติ* 
2. อาจารย์ชิษณุพงศ์  ศิริโชตินิศากร* 2. อาจารย์ชิษณุพงศ์  ศิริโชตินิศากร* 
3. อาจารย์บุษริน  วงศ์วิวัฒนา 3. อาจารย์บุษริน  วงศ์วิวัฒนา 
4. อาจารย์ระชานนท์  ทวีผล 4. อาจารย์ระชานนท์  ทวีผล 
5. อาจารย์พนัชกร  สิมะขจรบุญ 5. อาจารย์ภิญญาพัชญ์  มุณแีก้ว 

 อาจารย์ประจําหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจําหลักสูตร (ใหม่) 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาวิณี  กาญจนาภา* 1. อาจารย์ ดร.ศิระ  ศรีโยธิน* 
2. อาจารย์วิสวัส  ทองธีรภาพ* 2. อาจารย์วิสวัส  ทองธีรภาพ* 
3. อาจารย์ฐิติพร  สําราญศาสตร์ 3. อาจารย์ฐิติพร  สําราญศาสตร์ 
4. อาจารย์เกตุวดี  สมบูรณท์วี 4. อาจารย์เกตุวดี  สมบูรณท์วี 
5. อาจารย์จิตพนธ์  ชุมเกตุ 5. อาจารย์ ดร.ภฤศญา  ปิยนุสรณ ์
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มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการตลาด ฉบับปี พ.ศ . 2556 ที่ไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร และให้นําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.7.2.10 การปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป 

ฉบับปี พ.ศ. 2556 ที่ไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร 
 
สรุปเรื่อง 

ด้วยคณะวิทยาการจัดการประสงค์ขอปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการธุรกิจทั่วไป ฉบับปี พ.ศ. 2556 โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์
ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังน้ี     

หมายเหตุ :  สัญลักษณ์  *   หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
**   หมายถึง ปรับตําแหน่งทางวิชาการ 
***  หมายถึง ปรับเพ่ิมคุณวุฒิการศึกษา 

โดยเริ่มใช้ต้ังแต่เดือนตุลาคม 2559 เป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 
22/2559 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และการปรับปรุงครั้งน้ีไม่กระทบ
ต่อโครงสร้างหลักสูตร  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป ฉบับปี พ.ศ. 2556 ที่ไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร และให้นําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.7.2.11 การปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชน ฉบับปี 

พ.ศ. 2556 ที่ไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร 
 
สรุปเรื่อง 

ด้วยคณะวิทยาการจัดการประสงค์ขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการชุมชน ฉบับปี พ.ศ. 2556 โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายช่ืออาจารย์ประจํา
หลักสูตร ดังน้ี     

 

 อาจารย์ประจําหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจําหลักสูตร (ใหม่) 
1. อาจารย์อมรินทร์  เทวตา* 1. อาจารย์ธิดาทิพย์  ปานโรจน์* 
2. อาจารย์อริสสา  สะอาดนัก* 2. อาจารย์อริสสา  สะอาดนัก* 
3. อาจารย์ศศภิา  พจน์วาที 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิภา  พจน์วาที**,*** 
4. อาจารย์ ดร.ธนินท์รัฐ  รัตนพงศ์ภิญโญ 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนินท์รัฐ  รัตนพงศ์ภิญโญ** 
5. อาจารย์ ดร.ธีระวัฒน์  จันทึก 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระวัฒน์  จันทึก** 
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หมายเหตุ :  สัญลักษณ์  *   หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
โดยเริ่มใช้ต้ังแต่เดือนตุลาคม 2559 เป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 

22/2559 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และการปรับปรุงครั้งน้ีไม่กระทบ
ต่อโครงสร้างหลักสูตร  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการชุมชน ฉบับปี พ.ศ. 2556 ที่ไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร และให้นําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.7.2.12 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต 

ประจําปีการศึกษา 2560 
 
สรุปเรื่อง 

 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 10/2559 เมื่อวันอังคารที่ 
29 พฤศจิกายน 2559 ได้ให้นํา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญา
บัณฑิต ประจําปีการศึกษา 2560 เสนอคณะกรรมการวิชาการพิจารณาเกี่ยวกับวันเพ่ิม-ถอนรายวิชา/
ลงทะเบียนวิชาเรียนช้าด้วยตนเองผ่าน Web/พิมพ์ใบแจ้งยอดการชําระเงิน และชําระเงินที่งานคลัง แล้วให้
นําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากรพิจารณาอีกคร้ัง น้ัน 

ในการน้ี ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 23/2559 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ได้
พิจารณาแล้วเห็นว่า เน่ืองจากข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2551 
ในกรณีเก่ียวกับวันเพ่ิม-ถอนรายวิชา/ลงทะเบียนวิชาเรียนช้าด้วยตนเอง ผ่าน Web/พิมพ์ใบแจ้งยอดชําระเงิน 
และชําระเงินที่งานคลัง ไม่ได้กําหนดไว้ว่า หากวันสุดท้ายตรงกับวันหยุดราชการจะดําเนินการอย่างไร ทั้งน้ี  
เพ่ือเป็นประโยชน์แก่นักศึกษา จึงได้เสนอที่ประชุม ก.บ.ม. พิจารณากําหนดให้วันเพ่ิม-ถอนรายวิชา/
ลงทะเบียนวิชาเรียนช้าด้วยตนเองผ่าน Web/พิมพ์ใบแจ้งยอดการชําระเงิน และชําระเงินที่งานคลัง เป็น “หาก
วันสุดท้ายตรงกับวันหยุดราชการ กองบริการการศึกษาจะกําหนดให้วันสุดท้ายในปฏิทินการศึกษาเป็นวันทําการ
วันแรกถัดจากวันหยุดราชการ” โดยอาศัยอํานาจตามความในข้อ 5 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร         
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2551 กําหนดให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับน้ี ในกรณีที่
จะต้องมีการดําเนินการใดๆ ที่มิได้กําหนดไว้ในข้อบังคับน้ี หรือกําหนดไว้ไม่ชัดเจน ให้อธิการบดีมีอํานาจ
ตีความ วินิจฉัย สั่งการ และปฏิบัติหน้าที่ได้ตามท่ีเห็นสมควร พร้อมน้ีได้เสนอพิจารณา (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ประจําปีการศึกษา 2560  

 อาจารย์ประจําหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจําหลักสูตร (ใหม่) 
1. อาจารย์วันชัย  เจือบุญ* 1. อาจารย์วันชัย  เจือบุญ* 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์สุดา  พุฒจร* 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์สุดา  พุฒจร* 
3. อาจารย์ ดร.สวรรยา  ธรรมอภิพล 3. อาจารย์ ดร.สวรรยา  ธรรมอภิพล 
4. อาจารย์สไบทิพย์  มงคลนิมิตร์ 4. รองศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์  สังข์รักษา 
5. อาจารย์วราภรณ์  ศรีบุญ 5. อาจารย์รชกร  วชิรสิโรดม 
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติมอบหมายให้กองบริการการศึกษาตรวจสอบ (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ประจําปีการศึกษา 2560 ในส่วนของช่วง
ระยะเวลาการเปิดภาคการศึกษาให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต 
พ.ศ. 2551 พร้อมทั้งพิจารณาปรับแก้ไขกําหนดการในส่วนอ่ืนๆ ให้สอดคล้องกัน และให้นําเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากรพิจารณาอีกคร้ัง 
 
ระเบยีบวาระที่  5 เรื่องอ่ืนๆ 
ระเบียบวาระท่ี  5.1   การเร่งรัดดําเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ         

พ.ศ. 2559 งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น ตาม
มาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ 

 
สรุปเรื่อง 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้รับจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือ
จําเป็น ตามมาตรการกระตุ้นการลงทนุขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ น้ัน 

ในการน้ี กองคลังได้สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น ตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของ
รัฐบาลทั่วประเทศ ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2559 ดังน้ี 

1. ค่าครุภัณฑ์    
- คณะศึกษาศาสตร์ จํานวน 13 รายการ จํานวนเงิน 3,136,400 บาท เบิกจ่ายเงินแล้ว 

จํานวนเงิน 267,286 บาท คงเหลือจํานวนเงิน 2,869,114 บาท 
- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จํานวน 4 รายการ จํานวนเงิน 373,900 บาท ยังไม่ได้เบิก

จ่ายเงิน  
- คณะวิทยาศาสตร์ จํานวน 25 รายการ จํานวนเงิน 16,245,700 บาท เบิกจ่ายเงินแล้ว 

จํานวนเงิน 520,000 บาท คงเหลือจํานวนเงิน 15,725,700 บาท 
- คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จํานวน 33 รายการ จํานวนเงิน 

15,078,200 บาท ยังไม่ได้เบิกจ่ายเงิน 
- คณะเภสัชศาสตร์ จํานวน 14 รายการ จํานวนเงิน 5,465,400 บาท ยังไม่ได้เบิก

จ่ายเงิน 
2. สิ่งปรับปรุง 
 สํานักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

- ก่อสร้างที่จอดรถยนต์พร้อมหลังคาที่จอดรถยนต์ด้านหน้าอาคารที่พักบุคลากร ตําบล
สามพระยา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี จํานวน 1 งาน จํานวนเงิน 962,200 บาท ยังไม่ได้เบิกจ่ายเงิน 

- ปรับปรุงพ้ืนที่เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ตําบลสามพระยา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี จํานวน 1 งาน จํานวนเงิน 
968,000 บาท (คืนงบประมาณ) ยังไม่ได้เบิกจ่ายเงิน 
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หอศิลป์ 
- ปรับปรุงซ่อมแซมพ้ืนดาดฟ้าหลังคา ด้านหอพัก อาคารศิลป์ 3 ตําบลพระปฐมเจดีย์ 

อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม จํานวน 1 งาน จํานวนเงิน 870,000 บาท ยังไม่ได้เบิกจ่ายเงิน 
คณะมัณฑนศิลป์ 
- ปรับปรุงซ่อมแซมพ้ืนดาดฟ้าหลังคา ด้านหอพัก อาคารศิลป์ 3 ตําบลพระปฐมเจดีย์ 

อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม จํานวน 1 งาน จํานวนเงิน 106,800 บาท ยังไม่ได้เบิกจ่ายเงิน 
 ทั้งน้ี ขอให้คณะวิชา/หน่วยงานเร่งดําเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 ที่ได้รับจัดสรรเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของ
รัฐบาลให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสแรก  

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 
 
ปิดประชุมเวลา 11.00 น. 
 
 
 

(นางสาวกันย์พินันท์  สิริปัญญาธร) 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 
 

(นางสาวสิริวัลลิ์  พฤกษาอุดมชัย) 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 
 

(นางสาวเอมอร  ชีราวุฒธิพันธ์) 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 
 
รายงานการประชุมฉบับน้ี 
ได้รับรองโดยไม่มีการแก้ไข 

 
 
 


