
รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ครั้งท่ี 12/2559 

วันอังคารท่ี 20 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. ผศ.ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายวิชาการและวิจัย กรรมการ  

  รักษาราชการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
8. อ.อํามฤทธ์ิ   ชูสุวรรณ  คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ กรรมการ 
9. อ.ศศิธร ศิลป์วุฒยา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กรรมการ 

 รักษาราชการแทนคณบดีคณะโบราณคดี 
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. อ.ดําริห์   บรรณวิทยกิจ คณบดีคณะดุริยางคศาสตร์ กรรมการ 
17. ผศ.สมศักด์ิ ชาตินํ้าเพ็ชร คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ 
18. อ.จอมภัค  คลังระหัด รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติฝ่ายวิชาการ กรรมการ 

  รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 
19. ผศ.ดร.ศักดิพันธ์ ตันวิมลรัตน์ ผู้อํานวยการสํานักหอสมุดกลาง กรรมการ 
20. ผศ.ฉัตรชัย  เผ่าทองจีน ผู้อํานวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ กรรมการ 
21. อ.ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท ์ ผู้อํานวยการหอศิลป์ กรรมการ 
22. รศ.ดร.บุญศรี   จงเสรีจิตต์ ประธานสภาคณาจารย์ กรรมการ 
23. อ.ดร.คุณัตว์   พิธพรชัยกุล ผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ กรรมการ 
24. อ.ดร.นิรุทธ์  วัฒโนภาส ผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ กรรมการ 
25. นายกฤษดา   ไพรวรรณ์ ผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน กรรมการ 
26. ผศ.ดร.จรุงแสง   ลักษณบุญส่ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กรรมการและเลขานุการ 
27. 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.ศศิภา  พจน์วาที รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ กรรมการ 

  รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

ผู้เขา้ร่วมประชุม 

1. อ.นภดล วิรุฬห์ชาตะพันธ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  วังท่าพระ 
2. อ.ดร.สุภาพ เกิดแสง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
3. นางอัจฉรา   ทองส่งโสม ผู้อํานวยการกองกลาง   
4. นางสุกัญญา   ต่อทรัพย์สิน ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่  
5. นายสหรัฐ   มณีจันทร ์ ผู้อํานวยการกองนิติการ 
6. นางสุมณฑา   เสรีวัตตนะ ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน 

ผู้เขา้ร่วมประชุมผ่านระบบ VDO-Conference 

1. ผศ.ดร.ศุภรัตน์ แสงฉัตรแก้ว ผู้ช่วยอธิการบดี เพชรบุรี 

ผู้ไม่มาประชุม 

1. รศ.ดร.ปานใจ   ธารทัศนวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ติดราชการ 
2. รศ.ดร.ชัยสิทธ์ิ  ด่านกิตติกุล คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ติดราชการ 
3. ผศ.ชวลิต ขาวเขียว คณบดีคณะโบราณคดี ติดราชการ 
4. ผศ.ดร.พีรพัฒน์ ยางกลาง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ไปราชการต่างประเทศ 
5. ผศ.ดร.สมพิศ   ขัตติยพิกุล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ และรักษาราชการแทน ติดราชการ 

  รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ 
6. ผศ.ดร.อริศร์   เทียนประเสริฐ ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  ติดราชการ 

เปิดประชุมเวลา 09.30 น. 

เมื่อกรรมการครบเป็นองค์ประชุมแล้ว ประธานกล่าวเปิดประชุมและขอให้ที่ประชุมพิจารณา
เรื่องต่างๆ ดังน้ี 
 
ระเบยีบวาระที่  1    เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

ไม่มี 
 
ระเบยีบวาระที่  2     เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
ระเบยีบวาระที่ 2.1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ 

ไม่มี 
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ระเบียบวาระท่ี 2.2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรเก่ียวกับการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย 
กรรมการสภามหาวิทยาลัย และกรรมการประจําคณะและส่วนงาน 

 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2559 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559 ได้ให้ความ
เห็นชอบร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรในการเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ จํานวน 9 ฉบับ ตามที่
มหาวิทยาลัยศิลปากรเสนอ โดยให้มหาวิทยาลัยดําเนินการปรับแก้ไขร่างข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศิลปากร
ตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากรแล้ว น้ัน 

บัดน้ี มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการปรับแก้ไขร่างข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศิลปากรเสร็จสิ้นแล้ว 
และนายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากรได้ลงนามในข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 9 ฉบับ ดังน้ี 

1. ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม หลักเกณฑ์และ
วิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. .... 

2. ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม หลักเกณฑ์และ
วิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหารจากผู้ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดี คณบดี และหัวหน้า
ส่วนงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. .... 

3. ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม หลักเกณฑ์และ
วิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจํา พ.ศ. ….  

4. ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยคณะกรรมการประจําคณะ พ.ศ. …. 
5. ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. .... 
6. ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา 

พ.ศ. .... 
7. ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยคณะกรรมการประจําสํานักหอสมุดกลาง พ.ศ. .... 
8. ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยคณะกรรมการประจําศูนย์คอมพิวเตอร์ พ.ศ. .... 
9. ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยคณะกรรมการประจําหอศิลป์ พ.ศ. .... 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบยีบวาระที่ 2.3 กําหนดการพธิีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศกึษา 2558 
 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 11/2559 เมื่อวันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2559 ได้รับทราบ
ตามท่ีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ กําหนดวันเสด็จฯ 
แทนพระองค์มาพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู ้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปี
การศึกษา 2558 จํานวนประมาณ 7,108 คน ในวันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2559 ทั้งช่วงเช้าและช่วงบ่าย ณ อาคาร                
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวัง         
สนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม น้ัน 
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ในการน้ี กองพระราชพิธี สํานักพระราชวังได้ส่งกําหนดการฉบับแก้ไข ณ วันที่ 20 ธันวาคม 
2559 มายังมหาวิทยาลัย โดยได้กําหนดการฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับผู้ได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎี-
บัณฑิตกิตติมศักด์ิ เกียรติบัตรศาสตราจารย์เกียรติคุณ และผู้ได้รับประกาศเกียรติคุณผลงานดีเด่น (จํานวน 1 
ชุด) เช่นเดิม แต่ให้งดการจัดงานเลี้ยงรับรองภายหลังจากเสร็จสิ้นพิธีการ 

รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์ได้แจ้งเพ่ิมเติมในที่ประชุมเก่ียวกับการเตรียมความ
พร้อมของมหาวิทยาลัยในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2558 ดังน้ี  

1. ในวันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2559 ช่วงเช้าก่อนที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม            
บรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดําเนินมาถึง มหาวิทยาลัยจะอนุญาตเฉพาะรถยนต์ที่มีสติกเกอร์ของ
มหาวิทยาลัยผ่านเข้าออกได้เท่าน้ัน สําหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยและผู้ได้รับอนุญาตต้องแสดงบัตรที่ได้รับ
อนุญาตเข้า-ออก ทั้งน้ี จะเปิดประตูใหญ่ทั้ง 4 จุด ได้แก่ ประตูทรงพล ประตูเหนือวัง ประตูวิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประตูศึกษาศาสตร์ ในเวลาประมาณ 09.30 น. ซึ่งได้กําหนดจุดจอดรถไว้เรียบร้อย
แล้ว พร้อมทั้งมีบริการรถรับ-ส่งระหว่างจุดจอดรถและบริเวณอาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ            
6 รอบพระชนมพรรษา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

2. เพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อย มหาวิทยาลัยได้กําหนดนโยบายการงดขายของที่ระลึก
บริเวณทางเดินเท้าด้านหน้าและด้านหลังมหาวิทยาลัย ซึ่งได้รับความร่วมมือจากอาสาสมัครนักศึกษาวิชาทหาร
ในการดําเนินการดังกล่าว 

3. มหาวิทยาลัยได้ประสานงานไปยังเจ้าหน้าที่ตํารวจจราจรในการอํานวยความสะดวกเพ่ือ
ช่วยแก้ปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณถนนด้านหน้าและด้านหลังมหาวิทยาลัย สําหรับพิธีซ้อมและพิธี
พระราชทานปริญญาบัตร 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบยีบวาระที่  3    เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน  
 ไม่ม ี
 
ระเบยีบวาระที่  4     เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
ระเบยีบวาระที่  4.1 การบริหารงานบุคคล 
ระเบยีบวาระที่  4.1.1 การสอบแข่งขนั / คัดเลือก 
 ไม่ม ี
 
ระเบยีบวาระที่  4.1.2 การขออนุมัติบรรจุบุคคล / การโอนย้าย 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.2.1 คณะมัณฑนศิลป์ขออนุมัติจ้าง นายไพโรจน์ พิทยเมธี เพื่อบรรจุเป็นพนักงาน

มหาวิทยาลัย ซ่ึงจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน  ตําแหน่งอาจารย์ 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่คณะมัณฑนศิลป์มีอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน 

ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-04-432 สังกัดภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์ น้ัน  
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คณะฯ ได้ดําเนินการตามข้ันตอนแล้ว ผู้ ได้รับการคัดเลือกคือ นายไพโรจน์ พิทยเมธี              
วุฒิศิลปมหาบัณฑิต (การออกแบบนิเทศศิลป์) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร และมีผลการทดสอบความสามารถ
ภาษาอังกฤษ เป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย คณะฯ จึงประสงค์          
ขออนุมัติจ้าง นายไพโรจน์ พิทยเมธี เพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน 
ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-04-432 อัตราเงินเดือน เดือนละ 26,250 บาท สังกัดภาควิชา
ออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมัณฑนศิลป์ พร้อมทั้งขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลอง
ปฏิบัติงาน ดังน้ี 

1. คณบดีคณะมัณฑนศิลป์     ประธานกรรมการ 
2. หัวหน้าภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมัณฑนศิลป์ กรรมการ 
3. อาจารย์ ดร.อนุชา  โสภาคย์วิจิตร์   กรรมการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์โชติวัฒน์  ปุณโณปถัมภ์  กรรมการ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อติวรรธน์  วิรุฬห์เพชร  กรรมการ 
6. นายศุภฤกษ์  ทับเสน     เลขานุการ 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จ้าง นายไพโรจน์ พิทยเมธี เพ่ือบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขท่ี 1-2-04-432 อัตรา
เงินเดือน เดือนละ 26,250 บาท สังกัดภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมัณฑนศิลป์ ต้ังแต่วันที่ ก.บ.ม. อนุมัติ               
แต่ไม่ก่อนวันรายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน พร้อมทั้งอนุมัติให้แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลอง
ปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าวตามรายช่ือที่คณะฯ เสนอ ทั้งน้ี การจ้างคร้ังแรกให้จ้างเป็นพนักงานประจํา
สถานภาพทดลองงาน 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. นางสาวกฤษณา  กิจยุทธชัย วุฒิ Doctor of Philosophy สาขาวิชา Remote Sensing 

and Geographic Information Systems จาก Asian Institute of Technology ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่ง
เลขที่ 1-2-06-379 อัตราเงินเดือน เดือนละ 30,450 บาท สังกัดภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์               
ต้ังแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2559     

2. นางสาวณัฐธิดา นฤมลสิริ วุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ตําแหน่งนักบริหารงานทั่วไป ตําแหน่งเลขที่ 2-3-09-301 อัตราเงินเดือน           
เดือนละ 19,500 บาท สังกัดภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ต้ังแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 
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บัดน้ี คณะกรรมการประเมินฯ ได้ดําเนินการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาว ิทยาล ัยดังกล่าวแล้ว เห็นว่าพนักงานมหาว ิทยาล ัย  ทั้ง 2 ราย เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ             
ความรับผิดชอบและความประพฤติเหมาะสม เห็นควรให้ปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าวต่อไป 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ     ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบรายงานผลการประเมินทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัย จํานวน 2 ราย และให้ปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าวต่อไป  
 
ระเบยีบวาระที่  4.1.4 การขอเปลี่ยน / เพิ่มเง่ือนไขการบรรจุ 
ระเบียบวาระท่ี 4.1.4.1 คณะอักษรศาสตร์ขออนุมัติเปลี่ยนเง่ือนไขการบรรจุกรอบอัตราว่างเพ่ือใช้         

ในการดําเนินการเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ 

 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีคณะอักษรศาสตร์มีอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน 
ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-06-237 สังกัดภาควิชานาฏยสังคีต น้ัน 
  คณะฯ ได้ดําเนินการเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่ง
อาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-06-237 ด้วยวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาศิลปะการแสดง/การละคร/
ทัศนศิลป์ ปรากฏว่าไม่มีผู้สมัครตําแหน่งดังกล่าว คณะฯ จึงประสงค์ขออนุมัติเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุก่อน
ดําเนินการเปิดรับสมัครอีกครั้งหน่ึง ดังน้ี 

1. ผู้สมัครต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาศิลปะการแสดง/การละคร/
ทัศนศิลป์ หรือ 

2. ผู้สมัครต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และกําลังศึกษาในระดับปริญญาเอก 
สาขาวิชาศิลปะการแสดง/การละคร/ทัศนศิลป์ 

โดยมติ ก.บ.พ. ครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 มีมติ ดังน้ี 
1. ให้คณะวิชา/หน่วยงานดําเนินการตามท่ีที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 3/2556 

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2556 มีมติเห็นชอบแผนอัตรากําลังบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร 5 ปี (พ.ศ. 2557-
2561) ซึ่งมาตรการปรับโครงสร้างกําลังคน มาตรการท่ี 1 กําหนดจํานวนอัตรากําลังบุคลากรสายวิชาการ          
ตามภารกิจของคณะวิชา โดยกําหนดการสรรหาและคัดเลือกเพ่ือให้ได้คนดี คนเก่ง และมีเง่ือนไขการจ้างใน
กลุ่มสาขาวิชา ดังน้ี  

- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ใช้วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ให้ใช้วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้ใช้วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
- กลุ่มสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบให้ใช้วุฒิปริญญาไม่ตํ่ากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า 
โดยการออกประกาศรับสมัครพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ต้องดําเนินการ

ตามมติของที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ดังกล่าว  
2. ในกรณีที่ดําเนินการประกาศรับสมัครพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการแล้ว              

ไม่สามารถสรรหาบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ในวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าได้          
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คณะวิชา/หน่วยงาน ต้องย่ืนเรื่องเสนอที่ประชุม ก.บ.พ. มหาวิทยาลัย เพ่ือขออนุมัติปรับลดวุฒิก่อนที่จะ
ดําเนินการประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาในวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า           
ในคราวต่อไป 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ     ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนเง่ือนไขการบรรจุกรอบอัตราว่างเพ่ือใช้ในการ
ดําเนินการเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่              
1-2-06-237 สังกัดภาควิชานาฏยสังคีต คณะอักษรศาสตร์ 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.5 การพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ ชํานาญงาน ชํานาญงานพิเศษ ชํานาญการ 

ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษฯ 
ไม่ม ี

 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6 เรื่องอ่ืนๆ 
ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.1 การขอเพิ่มวุฒิการศึกษาไว้ในทะเบียนประวัติ 
  
สรุปเรื่อง 

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

และสําหรับข้าราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายบริหารและปฏิบัติงานทั่วไปที่ได้รับ
คุณวุฒิเพ่ิมขึ้นน้ันจะต้องเป็นคุณวุฒิที่ตรงกับมาตรฐานกําหนดตําแหน่งซึ่งบุคคลน้ันดํารงตําแหน่งอยู่ ในขณะน้ัน 
ส่วนการกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ ให้คํานึงถึงความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบ ความประพฤติและ
ความเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างย่ิงต้องพิจารณาถึงลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ผลประโยชน์ ที่หน่วยงานจะได้รับ        
เป็นสําคัญ   

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

เน่ืองจาก มหาวิทยาลัยได้อนุญาตให้ นายณัฐวัชร เทียมทัด พนักงานมหาวิทยาลัย     
ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-3-25-164 สังกัดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ลาศึกษา     
นอกเวลาราชการ ในระดับปริญญาโท สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ณ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด  
(ประเทศไทย) มีกําหนด 9 เดือน 27 วัน ต้ังแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2556 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2557        
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และนายณัฐวัชร เทียมทัด ได้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด (ประเทศไทย) ต้ังแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2559  

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประสงค์ขออนุมั ติให้เ พ่ิมวุฒิการศึกษา                 
ไว้ในทะเบียนประวัติพนักงานมหาวิทยาลัย ราย นายณัฐวัชร เทียมทัด ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่             
1-3-25-164 อัตราเงินเดือน เดือนละ 29,020 บาท สังกัดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้สําเร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัย
นานาชาติ แสตมฟอร์ด (ประเทศไทย) เพ่ิมขึ้น (เน่ืองจากอัตราเงินเดือน เดือนละ 29,020 บาท เกินกว่าอัตรา
การบรรจุคุณวุฒิปริญญาโทและระดับอาจารย์ คุณวุฒิระดับปริญญาโทขึ้นไป ช่วงเงินเดือน 25,380 – 44,300 
ฐานในการคํานวณ 34,840) โดยให้มีผลต้ังแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2559 ซึ่งเป็นวันที่สําเร็จการศึกษา 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้เพ่ิมวุฒิการศึกษาไว้ในทะเบียนประวัติพนักงาน
มหาวิทยาลัย ราย นายณัฐวัชร เทียมทัด ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-3-25-164 อัตราเงินเดือน เดือนละ 
29,020 บาท สังกัดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท หลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยนานาชาติ แสตมฟอร์ด (ประเทศไทย) 
เพ่ิมขึ้น (เน่ืองจากอัตราเงินเดือน เดือนละ 29,020 บาท เกินกว่าอัตราการบรรจุคุณวุฒิปริญญาโทและระดับ
อาจารย์ คุณวุฒิระดับปริญญาโทขึ้นไป ช่วงเงินเดือน 25,380 – 44,300 ฐานในการคํานวณ 34,840) โดยให้          
มีผลต้ังแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2559 ซึ่งเป็นวันที่สําเร็จการศึกษา 
 
ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.2 คณะวิทยาการจัดการขออนุมัติเปลี่ยนชื่อตําแหน่งกรอบอัตราว่างพนักงาน

มหาวิทยาลัย 
 

สรุปเรื่อง 
ตามท่ีคณะวิทยาการจัดการมีกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณ

แผ่นดิน (เงินรายได้สมทบ) ตําแหน่งนักวิชาการฝึกอบรมปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-6-23-57  น้ัน 
เพ่ือให้การบริหารจัดการภายในคณะฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะฯ จึงประสงค์ขออนุมัติ

เปลี่ยนช่ือตําแหน่งกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งเลขที่ 2-6-23-57 จากตําแหน่งนักวิชาการ
ฝึกอบรมปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 24,280 บาท เป็นตําแหน่งหัวหน้าพ่อครัวปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน           
19,500 บาท สังกัดคณะวิทยาการจัดการ 

เน่ืองจากตําแหน่งพ่อครัวปฏิบัติการยังไม่มีมาตรฐานกําหนดตําแหน่งกําหนดไว้ จึงเห็นสมควร
ให้คณะวิทยาการจัดการดําเนินการจัดทํามาตรฐานกําหนดตําแหน่ง ตําแหน่งพ่อครัวปฏิบัติการ เพ่ือนําเสนอ
มหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เน่ืองจากตําแหน่งพ่อครัวปฏิบัติการยังไม่มีมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
กําหนดไว้ จึงมีมติให้คณะวิทยาการจัดการดําเนินการจัดทํามาตรฐานกําหนดตําแหน่ง ตําแหน่งพ่อครัว เพ่ือ
นําเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาก่อน แล้วจึงเสนอพิจารณาการเปลี่ยนช่ือตําแหน่งต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.3 การย่ืนหนังสือแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ณ วันที่ 4 มกราคม 2560 

 
สรุปเรื่อง  

ตามที่มหาวิทยาลัยแจ้งให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาย่ืนหนังสือแสดงเจตนา 
เปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในระยะแรกซึ่งกําหนดไว้ให้แสดงเจตนาภายใน    
หน่ึงปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 ใช้บังคับ โดยกําหนดให้ผู้ประสงค์          
เปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต้ังแต่วันที่ 4 มกราคม 2560 ให้ย่ืนแบบแสดง
เจตนาไม่เกินวันที่ 4 ธันวาคม 2559  และที่ประชุม ก.บ.ม.มหาวิทยาลัยศิลปากร ในการประชุมคร้ังที่ 
11/2559 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559 มีมติให้ข้าราชการออกจากราชการเพราะทางราชการเลิกหรือ             
ยุบตําแหน่งเพ่ือเปลี่ยนสถานภาพ และบรรจุและแต่งต้ังเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 40 ราย ต้ังแต่วันที่           
4 มกราคม 2560  ไปแล้ว น้ัน  
  เน่ืองจาก ตามบันทึกภาควิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ลงวันที่ 13 ธันวาคม 
2559 แจ้งว่ามีผู้ประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงวันที่เปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จากวันที่ 
4 มกราคม 2560 เป็นวันที่ 3 เมษายน 2560 จํานวน 1 ราย และบันทึกคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์                  
ที่ ศธ 6808/3115 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2559 แจ้งว่ามีผู้ประสงค์แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย ต้ังแต่วันที่ 4 มกราคม 2560 จํานวน 1 ราย ดังน้ี  

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวีร์ บุญคุ้ม ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดภาควิชาพ้ืนฐาน 
ทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  ขอเปลี่ยนแปลงวันที่เปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
จากวันที่ 4 มกราคม 2560 เป็นวันที่ 3 เมษายน 2560  

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวลลักษณ์ วัสสันตชาติ  ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดภาควิชา 
ศิลปสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประสงค์แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ต้ังแต่วันที่ 4 มกราคม 2560 
  ทั้งน้ี กองการเจ้าหน้าที่ สํานักงานอธิการบดี ตรวจสอบแล้วปรากฏว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์                
ดร.นวลลักษณ์ วัสสันตชาติ  ย่ืนหนังสือแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
ตามแบบ ปข.1 ต่อคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในวันที่ 1 ธันวาคม 2559  ซึ่งเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด             
แต่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ย่ืนเร่ืองแสดงเจตนาฯ ต่อกองการเจ้าหน้าที่ สํานักงานอธิการบดี ในวันที่            
13 ธันวาคม 2559 และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวีร์ บุญคุ้ม ย่ืนหนังสือเปลี่ยนแปลงวันที่เปลี่ยนสถานภาพฯ 
ในวันที่ 13 ธันวาคม 2559 ภายหลังจากมีการประชุม ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยศิลปากร ในการประชุมครั้งที่  
11/2559 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559  แล้ว 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้ข้าราชการเปลี่ยนแปลงวันที่เปลี่ยนสถานภาพจาก
ข้าราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 1 ราย และเปล่ียนสถานภาพจากข้าราชการเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย จํานวน 1 ราย เพ่ิมเติมตามที่เสนอ 
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ระเบียบวาระที่  4.2 แผนและการติดตามผลการดําเนินงานตามแผน 
ไม่มี 

 
ระเบยีบวาระที่  4.3 ข้อบังคับ / ระเบียบ / ประกาศ 
ระเบียบวาระท่ี  4.3.1 (ร่าง) ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดตําแหน่งผู้ทํางาน

บริหาร อัตราจ่ายและการจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้ทํางานบริหาร (ฉบับที่ 2) 
 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีได้มีประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดตําแหน่งผู้ทํางานบริหาร  
อัตราจ่ายและการจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้ทํางานบริหาร ฉบับลงวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2559 น้ัน 

เน่ืองจากสมควรให้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมประกาศดังกล่าว ให้สามารถรองรับกรณีที่มีส่วนงานใด
ซึ่งมีโครงการหรือมีการดําเนินการในลักษณะหน่วยงานภายใน แต่ยังไม่มีประกาศของมหาวิทยาลัยกําหนดการ
แบ่งหน่วยงานภายใน และมหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้มีผู้ทําหน้าที่ในตําแหน่งที่เทียบเคียงกับตําแหน่ง         
ผู้ทํางานบริหารตามที่กําหนดไว้ในประกาศดังกล่าว จึงเสนอที่ประชุมพิจารณากําหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้ที่ทํา
หน้าที่ดังกล่าวตาม (ร่าง) ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดตําแหน่งผู้ทํางานบริหาร อัตรา
จ่ายและการจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้ทํางานบริหาร (ฉบับที่ 2) 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยศิลปากร 
เรื่อง กําหนดตําแหน่งผู้ทํางานบริหาร อัตราจ่ายและการจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้ทํางานบริหาร (ฉบับที่ 2) และให้
นําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใช้ต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.3.2 (ร่าง) ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยศิลปากรเก่ียวกับการสรรหากรรมการ

ประจําคณะและส่วนงาน 
 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยได้มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร
เก่ียวกับการสรรหากรรมการประจําคณะและส่วนงาน จํานวน 6 ฉบับ ได้แก่ 

1. (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยคณะกรรมการประจําคณะ พ.ศ. .... 
2. (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. .... 
3. (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา 

พ.ศ. .... 
4. (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยคณะกรรมการประจําสํานักหอสมุดกลาง 

พ.ศ. .... 
5. (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยคณะกรรมการประจําหอศิลป์ พ.ศ. .... 
6. (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยคณะกรรมการประจําศูนย์คอมพิวเตอร์ 

พ.ศ. .... 
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โดยข้อบังคับทั้ง 6 ฉบับ ได้กําหนดให้มีผู้แทนคณาจารย์ประจําและผู้แทนบุคลากรเป็น
กรรมการในคณะกรรมการประจําคณะและส่วนงานโดยกําหนดให้เป็นไปตามท่ี ก.บ.ม. หรือส่วนงานกําหนด 
แล้วแต่กรณี น้ัน 

บัดน้ี มหาวิทยาลัยได้จัดทํา (ร่าง) ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยศิลปากรเก่ียวกับการสรรหา
กรรมการประจําคณะและส่วนงาน เพ่ือกําหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มาซึ่งกรรมการประจําคณะและ
ส่วนงาน จํานวน 6 ฉบับ ดังน้ี 

1. (ร่าง) ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การสรรหากรรมการประจําคณะ
ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก พ.ศ. .... 

2. (ร่าง) ประกาศ ก.บ.ม . มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การสรรหากรรมการประจํา              
บัณฑิตวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก พ.ศ. .... 

3. (ร่าง) ประกาศ ก.บ.ม . มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การสรรหากรรมการประจํา         
ศูนย์คอมพิวเตอร์ กรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการประจําสํานักหอสมุดกลาง และกรรมการ
ประจําหอศิลป์ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก พ.ศ. .... 

4. (ร่าง) ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การสรรหากรรมการประจําคณะ
ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจําและผู้แทนสายสนับสนุนในคณะ พ.ศ. .... 

5. (ร่าง) ประกาศ ก.บ.ม . มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การสรรหากรรมการประจํา             
ศูนย์คอมพิวเตอร์ กรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการประจําสํานักหอสมุดกลาง และกรรมการ
ประจําหอศิลป์ ประเภทผู้แทนจากคณะ พ.ศ. .... 

6. (ร่าง) ประกาศ....(ช่ือส่วนงาน).... มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การสรรหากรรมการประจํา
....(ช่ือส่วนงาน).... ประเภทผู้แทนบุคลากร พ.ศ. .... 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังน้ี 
1. ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การสรรหากรรมการ

ประจําคณะประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก พ.ศ. .... โดยเห็นควรดังน้ี 
1.1 ให้กําหนดจํานวนกรรมการประจําคณะประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในครั้งแรก        

ให้มีจํานวนหน่ึงคน 
1.2 ให้เพ่ิมเติมกรณีคณะที่ไม่มีภาควิชาและสาขาวิชา ให้คณบดีดําเนินการจัดให้บุคลากร

ของคณะมีส่วนร่วมในการเสนอช่ือ 
2.  ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การสรรหา

กรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก พ.ศ. .... โดยเห็นควรดังน้ี 
2.1 ให้กําหนดจํานวนกรรมการประจําคณะประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในครั้งแรก       

ให้มีจํานวนหน่ึงคน 
2.2 ในการดําเนินการเสนอช่ือ ซึ่งกําหนดให้คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยและ

คณะกรรมการประจําคณะดําเนินการน้ัน ให้กําหนดเพ่ิมสําหรับในการดําเนินการในคร้ังแรก ให้คณะกรรมการ
ประจําบัณฑิตวิทยาลัยและคณะกรรมการประจําคณะซึ่งทําหน้าที่อยู่ตามมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 เป็นผู้ดําเนินการ 
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3. ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การสรรหากรรมการ
ประจําศูนย์คอมพิวเตอร์ กรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการประจําสํานักหอสมุดกลาง และ
กรรมการประจําหอศิลป์ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก พ.ศ. ....  

4. ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การสรรหากรรมการ
ประจําคณะประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจําและผู้แทนสายสนับสนุนในคณะ พ.ศ. .... โดยเห็นควรดังน้ี 

- คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการประจําคณะประเภทผู้แทนคณาจารย์
ประจําและผู้แทนสายสนับสนุน ควรกําหนดให้ผู้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี ผู้ช่วยคณบดี รองหัวหน้า
ภาควิชา และรองหัวหน้าสาขาวิชา มีสิทธ์ิในการได้รับเลือกเป็นกรรมการประจําคณะประเภทผู้แทนคณาจารย์
ประจํา เน่ืองจากผู้ดํารงตําแหน่งดังกล่าวไม่มีสิทธ์ิในการได้รับเลือกเป็นกรรมการประจําคณะโดยตําแหน่ง 
ได้แก่ คณบดี รองคณบดี หัวหน้าสาขาวิชา และหัวหน้าภาควิชา ดังน้ัน หากตัดสิทธ์ิผู้ดํารงตําแหน่งดังกล่าวใน
การได้รับเลือก จะเป็นการลิดรอนสิทธ์ิในการรับเลือก ในทํานองเดียวกับที่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. .... เคยให้ความเห็นไว้  นอกจากน้ี ที่ประชุมยังมีความเห็นว่า 
การไม่ห้ามผู้ดํารงตําแหน่งดังกล่าว จะส่งผลดีต่อการช่วยให้การดําเนินงานของภาควิชา สาขาวิชา และคณะวิชา
เป็นไปโดยต่อเน่ือง มีส่วนร่วมในการสร้างความเข้าใจร่วมกันในการถ่ายทอดจากที่ประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะไปยังหน่วยงานและคณาจารย์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับหน่วยงาน อีกทั้งผู้ดํารงตําแหน่งดังกล่าวมี
สถานภาพหลักเป็นคณาจารย์ประจํา จึงควรต้องให้สิทธ์ิและในบางคณะโดยเฉพาะคณะเล็กๆ หากกําหนด           
ข้อห้ามดังกล่าว จะทําให้จํานวนคณาจารย์ที่จะมาเป็นกรรมการประจําคณะเหลือจํานวนลดน้อยลง ดังน้ัน จึง
ให้ยืนยันการไม่ตัดสิทธ์ิผู้ดํารงตําแหน่งดังกล่าว ในการเข้าสู่กระบวนการเพ่ือรับเลือกเป็นกรรมการประจําคณะ
ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจํา 

อน่ึง ประธานสภาคณาจารย์ไม่เห็นชอบตามมติที่ประชุมดังกล่าว โดยให้ความเห็นว่า 
ตัวแทนกรรมการประจําคณะประเภทคณาจารย์ประจํา สมควรท่ีจะเป็นคณาจารย์ซึ่งไม่มีตําแหน่งบริหารหรือ
ไม่ได้ดํารงตําแหน่งผู้ทํางานบริหาร เพ่ือไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และเห็นว่าเพ่ือเป็นการสร้างสมดุลและ
เป็นการมองรอบด้านในการทํางานของทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายคณาจารย์ เพ่ือประโยชน์ของมหาวิทยาลัย 

5. ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การสรรหากรรมการ
ประจําศูนย์คอมพิวเตอร์ กรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการประจําสํานักหอสมุดกลาง และ
กรรมการประจําหอศิลป์ ประเภทผู้แทนจากคณะ พ.ศ. .... โดยเห็นควรดังน้ี 

5.1 ข้อ 1 คํานิยามของคําว่า “ส่วนงาน” ให้หมายความถึง ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา สํานักหอสมุดกลาง หอศิลป์ สํานักงานอธิการบดี และสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 

5.2 การนําเสนอรายชื่อผู้แทนจากคณะและส่วนงานในการเป็นกรรมการประจําศูนย์
คอมพิวเตอร์ กําหนดให้ ก.บ.ม. พิจารณาคัดเลือกรายช่ือผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม จํานวนไม่เกิน 5 คน และใน
ส่วนของหอศิลป์ ให้ ก.บ.ม. คัดเลือกจํานวนไม่เกิน 3 คน 

6. ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ....(ช่ือส่วนงาน).... มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การสรร
หากรรมการประจํา....(ช่ือส่วนงาน).... ประเภทผู้แทนบุคลากร พ.ศ. .... โดยให้ศูนย์คอมพิวเตอร์และ               
สํานักหอสมุดกลางใช้ (ร่าง) ประกาศดังกล่าวเป็นแนวทางในการดําเนินการสรรหากรรมการประจําส่วนงาน 
ประเภทผู้แทนบุคลากร 

แล้วให้นําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใช้ต่อไป 
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ทั้งน้ี ที่ประชุมได้เห็นชอบให้แต่งต้ังคณะกรรมการ จํานวน 2 ชุด ดังน้ี 
1. คณะกรรมการสรรหากรรมการประจําคณะในส่วนของกรรมการประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ

ภายนอก ตาม (ร่าง) ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การสรรหากรรมการประจําคณะประเภท
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก พ.ศ. .... โดยประกอบด้วยผู้ดํารงตําแหน่งดังต่อไปน้ี 

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
(1) คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ ประธานกรรมการ 
(2) ผู้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าภาควิชา กรรมการ 

และผู้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกช่ือ 
อย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา     

(3) รองคณบดีฝ่ายบริหาร กรรมการและเลขานุการ 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์

(1) คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประธานกรรมการ 
(2) ผู้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าภาควิชา กรรมการ 

และผู้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกช่ือ    
 อย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา 
(3) รองคณบดีฝ่ายบริหาร กรรมการและเลขานุการ 

คณะโบราณคดี 
(1) คณบดีคณะโบราณคดี ประธานกรรมการ 
(2) ผู้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าภาควิชา กรรมการ 

และผู้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกช่ือ     
อย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา 

(3) รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  กรรมการและเลขานุการ 
คณะมัณฑนศิลป์ 

(1) คณบดีคณะมัณฑนศิลป์  ประธานกรรมการ 
(2) ผู้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าภาควิชา กรรมการ 

และผู้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกช่ือ     
อย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา  

(3) รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  กรรมการและเลขานุการ 
คณะอักษรศาสตร์ 

(1) คณบดีคณะอักษรศาสตร ์ ประธานกรรมการ 
(2) ผู้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าภาควิชา กรรมการ 

และผู้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกช่ือ     
อย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา   

(3) รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน กรรมการและเลขานุการ 
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คณะศึกษาศาสตร์ 
(1) คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ประธานกรรมการ 
(2) ผู้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าภาควิชา กรรมการ 

และผู้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกช่ือ     
อย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา   

(3) รองคณบดีฝ่ายบริหาร กรรมการและเลขานุการ 
คณะวิทยาศาสตร์ 

(1) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ประธานกรรมการ 
(2) ผู้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าภาควิชา กรรมการ 

และผู้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกช่ือ     
อย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทา่ภาควิชา   

(3) รองคณบดี  กรรมการและเลขานุการ 
คณะเภสัชศาสตร์ 

(1) คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ประธานกรรมการ 
(2) ผู้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าภาควิชา กรรมการ 

และผู้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืน     
อย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา   

(3) รองคณบดีฝ่ายบริหาร กรรมการและเลขานุการ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

(1) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประธานกรรมการ 
(2) ผู้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าภาควิชา กรรมการ 

และผู้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกช่ือ      
อย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา   

(3) รองคณบดีฝ่ายบริหาร กรรมการและเลขานุการ 
คณะดุริยางคศาสตร์ 

(1) คณบดีคณะดุริยางคศาสตร์ ประธานกรรมการ 
(2) รองคณบดีฝ่ายบริหาร กรรมการ 
(3) รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
(1) คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ประธานกรรมการ 
(2) ผู้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าสาขาวิชา กรรมการ 

และผู้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าหน่วยงานที่เรยีกช่ือ     
อย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าสาขาวิชา 

(3) รองคณบดีฝ่ายบริหาร กรรมการและเลขานุการ 
คณะวิทยาการจัดการ 

(1) คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ประธานกรรมการ 
(2) รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ 
(3) รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ กรรมการและเลขานุการ 
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คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(1) คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประธานกรรมการ 
(2) รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ กรรมการ 
(3) รองคณบดีฝ่ายบริหาร กรรมการและเลขานุการ 

วิทยาลัยนานาชาติ 
(1) คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ประธานกรรมการ 
(2) รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ 
(3) รองคณบดีฝ่ายบริหาร กรรมการและเลขานุการ 

โดยคณบดีอาจแต่งต้ังผู้ช่วยเลขานุการด้วยก็ได้ และให้นําเสนออธิการบดีลงนามในคําสั่ง
แต่งต้ังต่อไป 

2. คณะกรรมการสรรหากรรมการประจําคณะในส่วนของกรรมการประเภทผู้แทนคณาจารย์
ประจําและผู้แทนสายสนับสนุนในคณะ ตาม (ร่าง) ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การสรรหา
กรรมการประจําคณะประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจําและผู้แทนสายสนับสนุนในคณะ พ.ศ. .... โดย
ประกอบด้วยผู้ดํารงตําแหน่งดังต่อไปน้ี 

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
(1) คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ ประธานกรรมการ 
(2) ผู้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าภาควิชา กรรมการ 

และผู้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกช่ือ 
อย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา     

(3) รองคณบดีฝ่ายบริหาร เลขานุการ 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์

(1) คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประธานกรรมการ 
(2) ผู้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าภาควิชา กรรมการ 

และผู้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกช่ือ    
 อย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา 
(3) รองคณบดีฝ่ายบริหาร เลขานุการ 

คณะโบราณคดี 
(1) คณบดีคณะโบราณคดี ประธานกรรมการ 
(2) ผู้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าภาควิชา กรรมการ 

และผู้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกช่ือ     
อย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา 

(3) รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  เลขานุการ 
คณะมัณฑนศิลป์ 

(1) คณบดีคณะมัณฑนศิลป์  ประธานกรรมการ 
(2) ผู้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าภาควิชา กรรมการ 

และผู้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกช่ือ     
อย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา  

(3) รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  เลขานุการ 
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คณะอักษรศาสตร์ 
(1) คณบดีคณะอักษรศาสตร ์ ประธานกรรมการ 
(2) ผู้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าภาควิชา กรรมการ 

และผู้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกช่ือ     
อย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา   

(3) รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน เลขานุการ 
คณะศึกษาศาสตร์ 

(1) คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ประธานกรรมการ 
(2) ผู้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าภาควิชา กรรมการ 

และผู้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกช่ือ     
อย่างอ่ืนที่มีฐานะเทยีบเท่าภาควิชา   

(3) รองคณบดีฝ่ายบริหาร เลขานุการ 
คณะวิทยาศาสตร์ 

(1) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ประธานกรรมการ 
(2) ผู้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าภาควิชา กรรมการ 

และผู้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกช่ือ     
อย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา   

(3) รองคณบดี  เลขานุการ 
คณะเภสัชศาสตร์ 

(1) คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ประธานกรรมการ 
(2) ผู้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าภาควิชา กรรมการ 

และผู้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกช่ือ     
อย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา   

(3) รองคณบดีฝ่ายบริหาร เลขานุการ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

(1) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประธานกรรมการ 
(2) ผู้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าภาควิชา กรรมการ 

และผู้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกช่ือ      
อย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา   

(3) รองคณบดีฝ่ายบริหาร เลขานุการ 
คณะดุริยางคศาสตร์ 

(1) คณบดีคณะดุริยางคศาสตร์ ประธานกรรมการ 
(2) รองคณบดีฝ่ายบริหาร กรรมการ 
(3) รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ เลขานุการ 
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คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
(1) คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ประธานกรรมการ 
(2) ผู้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าสาขาวิชา กรรมการ 

และผู้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกช่ือ     
อย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าสาขาวิชา 

(3) รองคณบดีฝ่ายบริหาร เลขานุการ 
คณะวิทยาการจัดการ 

(1) คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ประธานกรรมการ 
(2) รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ 
(3) รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ กรรมการและเลขานุการ 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(1) คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประธานกรรมการ 
(2) รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ กรรมการ 
(3) รองคณบดีฝ่ายบริหาร กรรมการและเลขานุการ 

วิทยาลัยนานาชาติ 
(1) คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ประธานกรรมการ 
(2) รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ 
(3) รองคณบดีฝ่ายบริหาร กรรมการและเลขานุการ 

โดยอาจแต่งต้ังผู้ช่วยเลขานุการด้วยก็ได้ และให้นําเสนออธิการบดีลงนามในคําสั่งแต่งต้ัง
ต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.4 โครงสร้างสว่นงานและหน่วยงานภายใน 

ไม่มี 
   
ระเบยีบวาระที่  4.5 การบริหารการเงินและทรพัย์สิน 

ไม่มี 
 
ระเบยีบวาระที่  4.6 เรื่องอ่ืนๆ ตามท่ีอธิการบดีปรึกษา 
ระเบยีบวาระที่  4.6.1 การแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น 

 
สรุปเรื่อง 

ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 66/2559 ลงวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2559 แต่งต้ัง
คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น โดยมีวาระการดํารงตําแหน่ง 1 ปี ต้ังแต่วันที่           
1 กุมภาพันธ์ 2559 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2560 น้ัน  

เน่ืองจากคณะกรรมการชุดดังกล่าวใกล้ครบวาระการปฏิบัติหน้าที่แล้ว ดังน้ัน เพ่ือให้การ
ดําเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและต่อเน่ือง กองกลางจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการ
พิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น (ชุดใหม่) โดยได้แนบ (ร่าง) คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณา
คัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น 
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) คําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง 
แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น และให้นําเสนออธิการบดีลงนามในคําสั่ง
แต่งต้ังต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.6.2 การแต่งต้ังประธานกรรมการในคณะกรรมการเลือกต้ังกรรมการสรรหา              

ผู้สมควรดํารงตําแหน่งคณบดี ประเภทผู้แทนบุคลากรของคณะ เพื่อสรรหา  
ผู้สมควรดํารงตําแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 

สรุปเรื่อง 
ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 2122/2556 ลงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2556 แต่งต้ัง         

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาเจรา  พัฒนถาบุตร ดํารงตําแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม โดยมีวาระการดํารงตําแหน่ง 4 ปี ต้ังแต่วันที่ 12 มกราคม 2557 เป็นต้นไป น้ัน 

เน่ืองจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาเจรา  พัฒนถาบุตร จะครบวาระการดํารงตําแหน่งคณบดี
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในวันที่ 11 มกราคม 2561 ซึ่งตามมาตรา 88 แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 ประกอบกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการสรรหา
คณบดี พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ข้อ 6 กําหนดให้แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหา        
ผู้สมควรดํารงตําแหน่งคณบดีก่อนวาระการดํารงตําแหน่งจะสิ้นสุดลงไม่น้อยกว่า 240 วัน และข้อ 8 กําหนดให้
สภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังคณะกรรมการ โดยประกอบด้วย 

1. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 1 คน ประธานกรรมการ 
2. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 1 คน กรรมการ 
3. คณบดีของมหาวิทยาลัย จํานวน 1 คน กรรมการ 
4. ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย กรรมการ 
 จากรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิที่คณะเสนอมา จํานวน 1 คน 
5. ผู้แทนบุคลากรของคณะ จํานวน 1 คน กรรมการ 
และตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกต้ังกรรมการสรรหา    

ผู้สมควรดํารงตําแหน่งคณบดี ประเภทผู้แทนบุคลากรของคณะ พ.ศ. 2558 ข้อ 6 กําหนดให้การเลือกต้ัง
กรรมการสรรหาผู้สมควรดํารงตําแหน่งคณบดี ประเภทผู้แทนบุคลากรของคณะ จากผู้ได้รับการเสนอช่ือและ
จากผู้สมัครเข้ารับการเลือกต้ังตามข้อ 4 ให้อธิการบดีแต่งต้ังคณะกรรมการเลือกต้ังกรรมการสรรหาผู้สมควร
ดํารงตําแหน่งคณบดี ประเภทผู้แทนบุคลากรของคณะ ประกอบด้วย 

(1) คณบดีหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ซึ่งไม่ใช่คณบดี
ของคณะ ที่ได้รับการเสนอจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 1 คน เป็น
ประธานกรรมการ 

(2) กรรมการจํานวน 1 คน ประเภทรองคณบดี หัวหน้าภาควิชา หัวหน้าหน่วยงานที่เรียกช่ือ
อย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชาหรือหัวหน้าสาขาวิชา ที่ได้รับการเสนอจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะ 
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(3) กรรมการจํานวน 1 คน ประเภทคณาจารย์ประจํา ที่ได้รับการเสนอจากที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ 

(4) เลขานุการคณะ ทําหน้าที่เลขานุการ หากคณะไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งเลขานุการคณะ หรือ            
ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะเป็นบุคลากรสายวิชาการ ให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จํานวน 1 คน            
ทําหน้าที่เลขานุการ และจะให้มีผู้ช่วยเลขานุการจากบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการด้วยก็ได้ โดยความเห็นชอบ
ของที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 

การได้มาซึ่งกรรมการตาม (2) และ (3) จะต้องคํานึงถึงความมีส่วนได้ส่วนเสียทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมของผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือด้วย 

ในการนี้ กองการเจ้าหน้าที่จึงเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร
พิจารณาแต่งต้ังประธานกรรมการในคณะกรรมการเลือกต้ังกรรมการสรรหาผู้สมควรดํารงตําแหน่งคณบดี 
ประเภทผู้แทนบุคลากรของคณะ เพ่ือสรรหาผู้สมควรดํารงตําแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ในข้อ (1) เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกต้ัง
กรรมการสรรหาผู้สมควรดํารงตําแหน่งคณบดี ประเภทผู้แทนบุคลากรของคณะ พ.ศ. 2558 ข้อ 6 (1)  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้แต่งต้ังคณบดีคณะเภสัชศาสตร์เป็นประธานกรรมการ
ในคณะกรรมการเลือกต้ังกรรมการสรรหาผู้สมควรดํารงตําแหน่งคณบดี ประเภทผู้แทนบุคลากรของคณะ เพ่ือ
สรรหาผู้สมควรดํารงตําแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตามข้อ 6 (1) ของ
ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกต้ังกรรมการสรรหาผู้สมควรดํารงตําแหน่ง
คณบดี ประเภทผู้แทนบุคลากรของคณะ พ.ศ. 2558 และให้กองการเจ้าหน้าที่ดําเนินการต่อไป  
 
ระเบียบวาระท่ี  4.6.3 โครงการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ในโครงการรับ

นักศึกษาอักษรศาสตร์เพิ่มพิเศษ สาขาวิชาเอเชียศึกษา (โครงการพิเศษ) 
คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2560 
 

สรุปเรื่อง 
 ตามท่ีคณะอักษรศาสตร์ได้ดําเนินโครงการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี
ในโครงการรับนักศึกษาอักษรศาสตร์เพ่ิมพิเศษ สาขาวิชาเอเชียศึกษา (โครงการพิเศษ) ต้ังแต่ปีการศึกษา 2547 
ซึ่งเป็นหลักสูตรสหวิทยาการที่ให้ความรู้เก่ียวกับภูมิภาคเอเชีย การบูรณาการความรู้ด้านการเมือง เศรษฐกิจ 
สังคม และศิลปวัฒนธรรม พร้อมทั้งพัฒนาทักษะด้านภาษาเอเชียเพ่ือสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ
เฉพาะทาง น้ัน 
 ในการน้ี คณะอักษรศาสตร์จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาการดําเนินโครงการรับสมัครคัดเลือก
บุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ในโครงการรับนักศึกษาอักษรศาสตร์เพ่ิมพิเศษ สาขาวิชาเอเชียศึกษา 
(โครงการพิเศษ) คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2560 ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบ
จากท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการรับนักศึกษาอักษรศาสตร์เพ่ิมพิเศษ สาขาวิชาเอเชียศึกษา ครั้งที่ 
19/2559 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2559 แล้ว โดยจะคัดเลือกจากผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเท่าและเป็นผู้ที่มีคะแนนสอบวัดความรู้จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) 
ประกอบด้วย คะแนนผลการสอบ O-NET จํานวน 3 รายวิชา คือ 01 ภาษาไทย 02 สังคมศึกษา 03 
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ภาษาอังกฤษ และคะแนนผลการสอบความถนัดทั่วไป (GAT) จากการสอบในคร้ังที่ 1/2559 2/2559 1/2560 
และ 2/2560 โดยเลือกใช้ครั้งที่มีคะแนนสูงสุดเพียงครั้งเดียว ทั้งน้ี กําหนดรับนักศึกษาจํานวน 200 คน 
แบ่งเป็น 4 กลุ่มภาษา ดังน้ี 

1. ภาษาเกาหลี จํานวน 30 คน 
2. ภาษาจีน จํานวน 70 คน 
3. ภาษาญี่ปุ่น จํานวน 70 คน 
4. ภาษาเวียดนาม จํานวน 30 คน 
สําหรับปีการศึกษา 2560 หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต (เอเชียศึกษา) มีการจัดการเรียน            

การสอน 2 รูปแบบ ดังน้ี 
1. หลักสูตรเอเชียศึกษา เรียนที่คณะอักษรศาสตร์ทั้ง 4 ปีการศึกษา  
2. หลักสูตรเอเชียศึกษาแบบ 7+1 เรียนที่คณะอักษรศาสตร์ จํานวน 7 ภาคการศึกษา     

และเรียนที่มหาวิทยาลัยในต่างประเทศที่คณะอักษรศาสตร์กําหนด จํานวน 1 ภาคการศึกษา โดยนักศึกษาจะ
เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมหลักสูตรดังกล่าวทั้งหมด ทั้งน้ี สามารถเทียบโอนหน่วยกิตจาก
มหาวิทยาลัยในต่างประเทศที่ไปศึกษา โดยต้องเป็นไปตามการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
เอเชียศึกษา และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารโครงการรับนักศึกษาอักษรศาสตร์เพ่ิมพิเศษ 
สาขาวิชาเอเชียศึกษา เมื่อสําเร็จการศึกษานักศึกษาจะได้รับปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต (เอเชียศึกษา)  

ทั้งน้ี คณะอักษรศาสตร์ได้กําหนดรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกเข้าศึกษาไว้แล้ว ซึ่ง
กองนิติการได้ตรวจสอบค่าใช้จ่ายในส่วนของอัตราค่าตอบแทนแล้วมีความเห็นว่า อัตราค่าตอบแทนต่างๆ ไม่
เกินอัตราที่กําหนดไว้ตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
พ.ศ. 2557 ข้อ 23 ซึ่งโครงการดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดีโดยความเห็นชอบของท่ีประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร  

อน่ึง กองนิติการได้ให้ความเห็นเพ่ิมเติมเก่ียวกับค่าตอบแทนอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ว่า 
เห็นควรให้กําหนดอัตราจ่ายต่อคนให้เป็นจํานวนที่ชัดเจน 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบโครงการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา 
ระดับปริญญาตรี ในโครงการรับนักศึกษาอักษรศาสตร์เพ่ิมพิเศษ สาขาวิชาเอเชียศึกษา (โครงการพิเศษ)        
คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2560 ตามที่คณะอักษรศาสตร์เสนอ และให้
นําเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติโครงการต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.6.4 รายงานผลความก้าวหน้าของการเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ ครั้งที่ 4 และ

ขั้นสุดท้ายของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ชัยยุตต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่มหาวิทยาลัยอนุมัติให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ชัยยุตต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการเพ่ือเขียนตําราเรื่อง “วัสดุเสริม
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องค์ประกอบนาโนของพอลิเมอร์เบ้ืองต้น” โดยมีกําหนดระยะเวลา  1 ปี ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 
30 กันยายน 2559 น้ัน 

ในการน้ี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ชัยยุตต์ ได้ส่งรายงานผลความก้าวหน้าของการไป
ปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 
2559 และขั้นสุดท้าย ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจําคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ครั้งที่ 11/2559 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบรายงานผลความก้าวหน้าของการเพิ่มพูน
ความรู้ทางวิชาการ ครั้งที่ 4 และขั้นสุดท้ายของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ชัยยุตต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 
ระเบยีบวาระที่  4.7 เรื่องที่ทาํหนา้ที่แทนสภาวิชาการ 
ระเบยีบวาระที่  4.7.1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

ไม่มี 
 
ระเบยีบวาระที่  4.7.2 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
ระเบียบวาระท่ี  4.7.2.1 การปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาศาสตร์เพื่อ

เกษตรกรรมที่ย่ังยืน (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. 2558 ที่ไม่มีผลกระทบ
ต่อโครงสร้างหลักสูตร 

 
สรุปเรื่อง 

ด้วยคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรประสงค์ขอปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาชีววิทยาศาสตร์เพ่ือเกษตรกรรมที่ย่ังยืน (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. 2558 โดยมีสาระในการ
ปรับปรุงแก้ไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายช่ืออาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังน้ี     

หมายเหตุ :  สัญลักษณ์  *   หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
โดยเริ่มใช้ต้ังแต่เดือนกันยายน 2559 เป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 

22/2559 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และการปรับปรุงครั้งน้ีไม่กระทบ
ต่อโครงสร้างหลักสูตร  
  

 อาจารย์ประจําหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจําหลักสูตร (ใหม่) 
1. อาจารย์ ดร.นรินทร์ ปริยวิชญภักดี* 1. อาจารย์ ดร.นรินทร์ ปริยวิชญภักดี* 
2. อาจารย์ ดร.จันทร์จิรา สทิธิยะ* 2. รองศาสตราจารย์มานะ กาญจนมณีเสถยีร 
3. อาจารย์ ดร.อรรถพล เทียนทอง* 3. รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณธิภา ณ เชียงใหม่* 
4. อาจารย์ ดร.ปณิดา ดวงแก้ว 4. อาจารย์ ดร.ปณิดา ดวงแก้ว* 
5. อาจารย์ ดร.เชาวนี เล้าสุทธิพงษ์ 5. อาจารย์ ดร.เชาวนี เล้าสุทธิพงษ์ 
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาชีววิทยาศาสตร์เพ่ือเกษตรกรรมที่ย่ังยืน (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. 2558 ที่ไม่มีผลกระทบต่อ
โครงสร้างหลักสูตร และให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.7.2.2 การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาศาสตร์เพื่อ

เกษตรกรรมที่ย่ังยืน (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. 2558 ที่ไม่มี
ผลกระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร 

 
สรุปเรื่อง 

ด้วยคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรประสงค์ขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร-
มหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาศาสตร์เพ่ือเกษตรกรรมที่ย่ังยืน (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. 2558 โดยมี
สาระในการปรับปรุงแก้ไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายช่ืออาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ดังน้ี     

หมายเหตุ :  สัญลักษณ์  *   หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
โดยเริ่มใช้ต้ังแต่เดือนกันยายน 2559 เป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 

22/2559 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และการปรับปรุงครั้งน้ีไม่กระทบ
ต่อโครงสร้างหลักสูตร  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาชีววิทยาศาสตร์เพ่ือเกษตรกรรมที่ย่ังยืน (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปี พ.ศ. 2558 ที่ไม่มีผลกระทบต่อ
โครงสร้างหลักสูตร และให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติต่อไป  
 
  

 อาจารย์ประจําหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจําหลักสูตร (ใหม่) 
1. อาจารย์ ดร.นรินทร์ ปริยวิชญภักดี* 1. อาจารย์ ดร.นรินทร์ ปริยวิชญภักดี* 
2. อาจารย์ ดร.จันทร์จิรา สทิธิยะ* 2. รองศาสตราจารย์มานะ กาญจนมณีเสถยีร* 
3. อาจารย์ ดร.อรรถพล เทียนทอง* 3. รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณธิภา ณ เชียงใหม่* 
4. อาจารย์ ดร.ปณิดา ดวงแก้ว 4. อาจารย์ ดร.ปณิดา ดวงแก้ว 
5. อาจารย์ ดร.เชาวนี เล้าสุทธิพงษ์ 5. อาจารย์ ดร.เชาวนี เล้าสุทธิพงษ์ 
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ระเบียบวาระท่ี  4.7.2.3 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญา
บัณฑิต ประจําปีการศึกษา 2560 

 
สรุปเรื่อง 

 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 11/2559 เมื่อวันอังคารที่ 
13 ธันวาคม 2559 ได้มอบหมายให้กองบริการการศึกษาตรวจสอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง 
ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ประจําปีการศึกษา 2560 ในส่วนของช่วงระยะเวลาการเปิดภาค
การศึกษาให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2551 
พร้อมทั้งพิจารณาปรับแก้ไขกําหนดการในส่วนอ่ืนๆ ให้สอดคล้องกัน และให้นําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยศิลปากรพิจารณาอีกคร้ัง น้ัน 

ในการน้ี กองบริการการศึกษาได้ดําเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยศิลปากรแล้ว จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ปฏิทิน
การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ประจําปีการศึกษา 2560 (ใหม่)  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง 
ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ประจําปีการศึกษา 2560 และให้นําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใช้
ต่อไป 

            
ปิดประชุมเวลา 11.40 น. 
 
 
 

(นางสาวกันย์พินันท์  สิริปัญญาธร) 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 

 
 

(นางสาวสิริวัลลิ์  พฤกษาอุดมชัย) 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 

 
(นางสาวเอมอร  ชีราวุฒธิพันธ์) 

ผู้จดรายงานการประชุม 
 
รายงานการประชุมฉบับน้ี 
ได้รับรองโดยไม่มีการแก้ไข 


