
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร
คร้ังที่ 13/2559

วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2559
ณ  หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ สํานักงานอธิการบดี  ตลิ่งชัน

…………….………………..

ผูมาประชุม
1. ผศ.ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดี ประธานกรรมการ
2. ผศ.ดร.เชาวรีย อรรถลังรอง รองอธิการบดีฝายวิชาการ กรรมการ
3. อ.ปญจพล เหลาพูนพัฒน รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา กรรมการ
4. รศ.ดร.วศิน อิงคพัฒนากุล รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการ
5. รศ.ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ
6. ผศ.ไพโรจน วังบอน รองคณบดีฝายบริหาร รักษาราชการแทน กรรมการ

คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ
7. รศ.ดร.ชัยสิทธิ์ ดานกิตติกุล คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร กรรมการ
8. ผศ.ชวลิต ขาวเขียว คณบดีคณะโบราณคดี กรรมการ
9. ผศ.อาวิน อินทรังษี รองคณบดีฝายกิจการพิเศษ รักษาราชการแทน กรรมการ

คณบดคีณะมัณฑนศิลป
10. อ.ดําริห บรรณวิทยกิจ คณบดีคณะดุริยางคศาสตร กรรมการ
11. ผศ.สมศักดิ์ ชาติน้ําเพ็ชร คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ
12. ผศ.ดร.ศักดิพันธ ตันวิมลรัตน ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง กรรมการ
13. อ.จอมภัค คลังระหัด รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติฝายวิชาการ กรรมการ

รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
14. ผศ.ฉัตรชัย เผาทองจีน ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร กรรมการ
15. อ.ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท ผูอํานวยการหอศิลป กรรมการ
16. ผศ.ดร.จรุงแสง ลักษณบุญสง รองอธิการบดีฝายบริหาร กรรมการและเลขานุการ
17. นางสาวอัปสร กิจเจริญคา ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ผูชวยเลขานุการ

ผูมาประชุมผานระบบ VDO-Conference
1. ผศ.ดาวลอย กาญจนมณีเสถียร รองอธิการบดี เพชรบุรี กรรมการ
2. รศ.วัฒนา เกาศัลย รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา กรรมการ
3. ผศ.ดร.วรางคณา นิพัทธสุขกิจ คณบดีคณะอักษรศาสตร กรรมการ
4. ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธุ คณบดีคณะศึกษาศาสตร กรรมการ
5. รศ.ดร.สืบสกุล อยูยืนยง คณบดีคณะวิทยาศาสตร กรรมการ
6. รศ.ดร.ธนะเศรษฐ งาวหิรัญพัฒน คณบดีคณะเภสัชศาสตร กรรมการ
7. ผศ.ดร.ปาเจรา พัฒนถาบุตร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร กรรมการ

และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
8. อ.ดร.ภวพล คงชุม คณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการ
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9. ผศ.ดร.พีรพัฒน ยางกลาง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ
10. ผศ.ดร.อริศร เทียนประเสริฐ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ
11. รศ.ดร.บุญศรี จงเสรีจิตต ประธานสภาคณาจารย กรรมการ
12. อ.ดร.คุณัตว พิธพรชัยกุล ผูแทนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ กรรมการ
13. อ.ดร.นิรุทธ วัฒโนภาส ผูแทนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ กรรมการ
14. นายกฤษดา ไพรวรรณ ผูแทนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน กรรมการ

ผูเขารวมประชุม
1. อ.นภดล วิรุฬหชาตะพันธ ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา  วังทาพระ
2. นางอัจฉรา ทองสงโสม ผูอํานวยการกองกลาง
3. นางสุกัญญา ตอทรัพยสิน ผูอํานวยการกองการเจาหนาท่ี
4. นายสหรัฐ มณีจันทร ผูอํานวยการกองนิติการ
5. นางสุมณฑา เสรีวัตตนะ ผูอํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน

ผูเขารวมประชุมผานระบบ VDO-Conference
1. ผศ.ดร.ธงชัย เตโชวิศาล รักษาราชการแทนผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา

พระราชวังสนามจันทร
2. อ.ดร.สุภาพ เกิดแสง ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ

ผูไมมาประชุม
1. รศ.ดร.คณิต เขียววิชัย รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร ติดราชการ
2. อ.อํามฤทธิ์ ชูสุวรรณ คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ ติดราชการ
3. อ.ดร.ธนาทร เจียรกุล คณบดีคณะมัณฑนศิลป ติดราชการ
4. ผศ.ดร.สมพิศ ขัตติยพิกุล คณบดวีิทยาลัยนานาชาติ และรักษาราชการแทน ติดราชการ

รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธและกิจการพิเศษ

หมายเหตุ
วาระท่ี 4.6.7 การจัดตั้งคณะแพทยศาสตรและวิทยาศาสตรสุขภาพ มหาวิทยาลัยไดเรียนเชิญ

ศาสตราจารย ดร.เสริม จันทรฉาย รองศาสตราจารย ดร.ธนิต ผิวนิ่ม รองศาสตราจารย ดร.จุไรรัตน นันทานิช
และอาจารย ดร.อํานาจ  สิทธัตตระกูล เขารวมชี้แจง

เปดประชุมเวลา 09.30 น.
เมื ่อกรรมการครบเปนองคประชุมแลว  ประธานกลาวเปดประชุมและขอใหที ่ประชุม

พิจารณาเรื่องตางๆ ดังนี้
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ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระท่ี 1.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร

ครั้งท่ี 11/2559 เม่ือวันอังคารท่ี 13 ธันวาคม 2559

สรุปเรื่อง
ประธานเสนอให ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 11/2559 เม่ือวันอังคารท่ี 13 ธันวาคม 2559

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข

ระเบียบวาระท่ี 1.2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร
ครั้งท่ี 12/2559 เม่ือวันอังคารท่ี 20 ธันวาคม 2559

สรุปเรื่อง
ประธานเสนอให ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 12/2559 เม่ือวันอังคารท่ี 20 ธันวาคม 2559

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องแจงเพื่อทราบ
ระเบียบวาระท่ี 2.1 เรื่องท่ีประธานแจงใหทราบ
ระเบียบวาระท่ี 2.1.1 การแสดงความยินดีกับนายแพทยธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป ท่ีไดรับ

แตงตั้งใหดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ

สรุปเรื่อง
ประธานไดแจงใหท่ีประชุมทราบวา เม่ือวันจันทรท่ี 26 ธันวาคม 2559 อธิการบดีไดเขาพบ

เพ่ือแสดงความยินดีกับนายแพทยธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป ท่ีไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการ รวมกับศาสตราจารยคลินิก นายแพทยอุดม คชินทร ประธานท่ีประชุมอธิการบดีแหง
ประเทศไทย และผูบริหารมหาวิทยาลัยตางๆ ซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการไดมอบหมายให
ศาสตราจารยคลินิก นายแพทยอุดม  คชินทร เปนผูรับผิดชอบเก่ียวกับนโยบายการจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา
และการจัดทํารางพระราชบัญญัติตางๆ ท่ีเก่ียวของ

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบ
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ระเบียบวาระท่ี 2.2 รายงานการออกแบบระบบการควบคุมภายใน

สรุปเรื่อง
ตามท่ีมหาวิทยาลัยไดจางบริษัทไพรซวอเตอรเฮาส คูเปอร เอบีเอเอส จํากัด เพ่ือสอบทานและ

ออกแบบระบบการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย นั้น
บัดนี้ บริษัทไดดําเนินการเรียบรอยแลว โดยไดจัดอบรมเจาหนาท่ีการเงินและเจาหนาท่ีพัสดุ

ของคณะวิชา/หนวยงานท่ีปฏิบัติงานเก่ียวกับกระบวนงาน เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปในทิศทางเดียวกันอยาง
มีประสิทธิภาพ ดังนี้

1. กระบวนการจัดซื้อจัดจาง
2. กระบวนการบริหารพัสดุ
3. กระบวนการบริหารสินทรัพยถาวร
4. กระบวนการจัดการเงินทดรองราชการ
5. กระบวนการบริหารเงินสดในมือ เงินฝากธนาคาร และเงินลงทุน
6. กระบวนการบริหารลูกหนี้เงินยืมมหาวิทยาลัย นั้น
ท้ังนี้ กองคลังไดสงเอกสารกระบวนการดําเนินงานท้ังหมดไปยังคณะวิชา/หนวยงานแลว

ซึ่งการดําเนินการตามกระบวนการดังกลาวจะเริ่มในเดือนมกราคม 2560 และบริษัทจะเขามาติดตามผลการ
ดําเนินงานในเดือนกุมภาพันธ 2560

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระท่ี 2.3 รายช่ือกรรมการอุทธรณและรองทุกขประเภทผูทรงคุณวุฒิซ่ึงเปน
บุคคลภายนอก

สรุปเรื่อง
ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการอุทธรณและการรองทุกข พ.ศ. 2556 ขอ 7

และขอ 10 กําหนดใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขใหทําหนาที่พิจารณา
เรื่องอุทธรณและเรื่องรองทุกข พรอมเสนอความเห็นและขอวินิจฉัยในเรื่องอุทธรณหรือเรื่องรองทุกขตอ
สภามหาวิทยาลัย และโดยที่ขอ 7 (4) ของขอบังคับฯ กําหนดใหกรรมการในคณะกรรมการอุทธรณและ
รองทุกขประกอบดวยกรรมการผูทรงคุณวุฒิดานกฎหมาย ดานการบริหารจัดการภาครัฐ และดานบริหารงาน
บุคคล ซึ่งเปนบุคคลภายนอกดานละหนึ่งคน จากการเสนอชื ่อของสํานักงานอธิการบดี คณะวิชา และ
หนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ดานละหนึ่งคน ประกอบกับที่ประชุมคณบดี ครั้งท่ี
11/2559 เมื่อวันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2559 ไดมอบหมายใหกองนิติการเวียนไปยังสํานักงานอธิการบดี
คณะวิชา และหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ เพ่ือใหเสนอชื่อกรรมการผูทรงคุณวุฒิดาน
กฎหมาย ดานการบริหารจัดการภาครัฐ และดานบริหารงานบุคคล ซึ่งเปนบุคคลภายนอกดานละไมเกินหนึ่ง
คน เพ่ือเสนอท่ีประชุมคณบดีพิจารณารายชื่อของผูทรงคุณวุฒิซึ่งเปนบุคคลภายนอกท้ังสามดานดังกลาว นั้น
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ในการนี้ กองนิติการไดดําเนินการดังกลาวเรียบรอยแลว และไดสรุปผลการเสนอชื่อดังนี้

ดานกฎหมาย นายดิเรก  พรสีมา 13 หนวยงาน
ไมเสนอชื่อ 8 หนวยงาน

ดานการบริหารจัดการภาครฐั

นายบุญยงค  เวชมณีศรี 11 หนวยงาน
นายบุญปลูก  ชายเกตุ 1 หนวยงาน
ผูชวยศาสตราจารย ดร.กิตติศักดิ์ ปรกติ 1 หนวยงาน
ไมเสนอชื่อ 8 หนวยงาน

ดานบริหารงานบุคคล

นายบุญปลูก  ชายเกตุ 11 หนวยงาน
นายบุญยงค  เวชมณีศรี 1 หนวยงาน
นายปรีชา  วัชราภัย 1 หนวยงาน
ไมเสนอชื่อ 8 หนวยงาน

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบ และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิดานกฎหมาย
ดานการบริหารจัดการภาครัฐ และดานบริหารงานบุคคล ซึ่งเปนบุคคลภายนอกดานละหนึ่งคน เปนกรรมการ
อุทธรณและรองทุกข ตาม ขอ 7 (4) ของขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการอุทธรณและการรองทุกข
พ.ศ. 2556 ตอไป

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน
ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระท่ี 4.1 การบริหารงานบุคคล
ระเบียบวาระท่ี 4.1.1 การสอบแขงขัน / คัดเลือก

ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 4.1.2 การขออนุมัติบรรจุบุคคล / การโอนยาย
ระเบียบวาระท่ี 4.1.2.1 กองบริการอาคาร สถานท่ีและยานพาหนะ พระราชวังสนามจันทร ขออนุมัติ

จาง นางสาวระวีวรรณ วัดบุญเลี้ยง เพื่อบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย
ซ่ึงจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน ตําแหนงนักการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สรุปเรื่อง
ตามท่ีกองบริการอาคาร สถานท่ีและยานพาหนะ พระราชวังสนามจันทร มีอัตราวางพนักงาน

มหาวิทยาลัย ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน ตําแหนงนักการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี
2-2-17-766 สังกัดงานธุรการ กองบริการอาคาร สถานท่ีและยานพาหนะ พระราชวังสนามจันทร สํานักงาน
อธิการบดี นั้น
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กองบริการอาคาร สถานท่ีและยานพาหนะ พระราชวังสนามจันทร ไดดําเนินการตามข้ันตอนแลว
ผูไดรับการคัดเลือกคือ นางสาวระวีวรรณ วัดบุญเลี้ยง วุฒิบริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กองบริการอาคาร สถานท่ีและยานพาหนะ พระราชวังสนามจันทร จึงประสงค
ขออนุมัติจาง นางสาวระวีวรรณ วัดบุญเลี้ยง เพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณ
แผนดิน ตําแหนงนักการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี 2-2-17-766 อัตราเงินเดือน เดือนละ
19,500 บาท สังกัดงานธุรการ กองบริการอาคาร สถานท่ีและยานพาหนะ พระราชวังสนามจันทร สํานักงาน
อธิการบดี พรอมท้ังขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังนี้

1. รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร ประธานกรรมการ
2. ผูอํานวยการกองบริการอาคาร สถานท่ีและยานพาหนะ กรรมการ

พระราชวังสนามจันทร
3. หัวหนางานธุรการ กองบริการอาคาร สถานท่ีและยานพาหนะ กรรมการ

พระราชวังสนามจันทร
4. นางสาวกนกรัตน  สามงามตัน กรรมการและเลขานุการ
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหจาง นางสาวระวีวรรณ วัดบุญเลี้ยง เพ่ือบรรจุเปน
พนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน ตําแหนงนักการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ตําแหนง
เลขท่ี 2-2-17-766 อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท สังกัดงานธุรการ กองบริการอาคาร สถานท่ีและ
ยานพาหนะ พระราชวังสนามจันทร สํานักงานอธิการบดี ตั้งแตวันท่ี ก.บ.ม. อนุมัติ แตไมกอนวันรายงานตัว
เขาปฏิบัติงาน พรอมท้ังอนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาว
ตามรายชื่อท่ีคณะฯ เสนอ ท้ังนี้ การจางครั้งแรกใหจางเปนพนักงานประจําสถานภาพทดลองงาน มีระยะเวลา
การจาง 1 ป ตั้งแตวันท่ีรายงานตัวเขาปฏิบัติงาน

ระเบียบวาระท่ี 4.1.2.2 คณะมัณฑนศิลปขออนุมัติจาง นางสาวอรอุมา วิชัยกุล เพื่อบรรจุเปน
พนักงานมหาวิทยาลัย ซ่ึงจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน ตําแหนงอาจารย

สรุปเรื่อง
ตามท่ีคณะมัณฑนศิลปมีอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน

ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี 1-2-04-435 สังกัดภาควิชาออกแบบเครื่องประดับ นั้น
คณะฯ ไดดําเนินการตามข้ันตอนแลว ผูไดรับการคัดเลือกคือ นางสาวอรอุมา วิชัยกุล

วุฒิศิลปมหาบัณฑิต (การออกแบบเครื่องประดับ) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร และมีผลการทดสอบความสามารถ
ภาษาอังกฤษเปนไปตามมาตรฐานการทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย คณะฯ จึงประสงค
ขออนุมัติจาง นางสาวอรอุมา วิชัยกุล เพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน
ดํารงตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี 1-2-04-435 อัตราเงินเดือน เดือนละ 26,250 บาท สังกัดภาควิชา
ออกแบบเครื่องประดับ คณะมัณฑนศิลป พรอมท้ังขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลอง
ปฏิบัติงาน ดังนี้

1. คณบดีคณะมัณฑนศิลป ประธานกรรมการ
2. หัวหนาภาควิชาออกแบบเครื่องประดับ คณะมัณฑนศิลป กรรมการ
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3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรรณวิภา สุเนตตา กรรมการ
4. รองศาสตราจารย ดร.สุภาวี  ศิรินคราภรณ กรรมการ
5. อาจารย ดร.ปฐมาภรณ  ประพิศพงศวานิช กรรมการ
6. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรีวัฒน  สิริเวสมาศ กรรมการ
7. อาจารยชาติชาย  คันธิก กรรมการ
8. นายศุภฤกษ  ทับเสน เลขานุการ
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหจาง นางสาวอรอุมา วิชัยกุล เพ่ือบรรจุเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน ดํารงตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี 1-2-04-435
อัตราเงินเดือน เดือนละ 26,250 บาท สังกัดภาควิชาออกแบบเครื่องประดับ คณะมัณฑนศิลป ตั้งแตวันท่ี
ก.บ.ม. อนุมัติ แตไมกอนวันรายงานตัวเขาปฏิบัติงาน พรอมท้ังอนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผล
การทดลองปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาวตามรายชื่อท่ีคณะฯ เสนอ ท้ังนี้ การจางครั้งแรกใหจางเปนพนักงาน
ประจําสถานภาพทดลองงาน มีระยะเวลาการจาง 1 ป ตั้งแตวันท่ีรายงานตัวเขาปฏิบัติงาน โดยให
คณะมัณฑนศิลปแจกแจงคะแนนภาษาอังกฤษใหเปนไปตามหลักเกณฑของประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร
และมอบหมายกองการเจาหนาท่ีจัดทํารูปแบบของเอกสารแสดงรายการการใหคาคะแนนภาษาอังกฤษ
ตามหลักเกณฑของประกาศดังกลาว

ระเบียบวาระท่ี 4.1.2.3 คณะโบราณคดีขออนุมัติจาง นางสาวสิริวรรณ สิรวณิชย เพื่อบรรจุเปน
พนักงานมหาวิทยาลัย ซ่ึงจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน ตําแหนงอาจารย

สรุปเรื่อง
ตามท่ีคณะโบราณคดีมีอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน

ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี 1-2-02-776 นั้น
คณะฯ ไดดําเนินการตามข้ันตอนแลว ผูไดรับการคัดเลือกคือ นางสาวสิริวรรณ สิรวณิชย

วุฒิศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ประวัติศาสตร) จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม และมีผลการทดสอบความสามารถ
ภาษาอังกฤษเปนไปตามมาตรฐานการทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย คณะฯ จึงประสงค
ขออนุมัติจาง นางสาวสิริวรรณ สิรวณิชย เพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณ
แผนดิน ดํารงตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี 1-2-02-776 อัตราเงินเดือน เดือนละ 26,250 บาท
สังกัดคณะโบราณคดี พรอมท้ังขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังนี้

1. คณบดีคณะโบราณคดี ประธานกรรมการ
2. อาจารยภูมิ  ภูติมหาตมะ กรรมการ
3. อาจารยนุชนภางค  ชุมดี กรรมการ
4. อาจารยสาลินี  มานะกิจ กรรมการ
5. นางสาวดวงใจ  ตะกรุดทอง เลขานุการ
โดยท่ีประชุม ก.บ.พ. ครั้งท่ี 9/2559 เม่ือวันท่ี 3 พฤษภาคม 2559 มีมติอนุมัติใหเปลี่ยน

เงื่อนไขการบรรจุกรอบอัตราวาง  เพ่ือใชในการดําเนินการเปดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี 1-2-02-776 สังกัดคณะโบราณคดี จากเงื่อนไขการบรรจุคุณวุฒิ
ปริญญาเอก เปนเงื่อนไขการบรรจุคุณวุฒิปริญญาโท
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหจาง นางสาวสิริวรรณ สิรวณิชย เพ่ือบรรจุเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน ดํารงตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี 1-2-02-776
อัตราเงินเดือน เดือนละ 26,250 บาท สังกัดคณะโบราณคดี ตั้งแตวันท่ี ก.บ.ม. อนุมัติ แตไมกอนวันรายงานตัว
เขาปฏิบัติงาน พรอมท้ังอนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาว
ตามรายชื่อท่ีคณะฯ เสนอ ท้ังนี้ การจางครั้งแรกใหจางเปนพนักงานประจําสถานภาพทดลองงาน มีระยะเวลา
การจาง 1 ป ตั้งแตวันท่ีรายงานตัวเขาปฏิบัติงาน

ระเบียบวาระท่ี 4.1.2.4 คณะมัณฑนศิลปขออนุมัติจาง นายปญจพล อัศวลาภนิรันดร เพื่อบรรจุเปน
พนักงานมหาวิทยาลัย ซ่ึงจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน (เงินรายได
สมทบ) ตําแหนงอาจารย

สรุปเรื่อง
ตามท่ีคณะมัณฑนศิลปมีอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน

(เงินรายไดสมทบ) ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี 1-3-04-570 สังกัดภาควิชาการออกแบบเครื่องแตงกาย นั้น
คณะฯ ไดดําเนินการตามข้ันตอนแลว ผูไดรับการคัดเลือกคือ นายปญจพล อัศวลาภนิรันดร

วุฒิ Master of Arts (Fashion Knitwear Design) จาก Nottingham Trent University ประเทศสหราช
อาณาจักร โดยขอยกเวนเกณฑผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ เนื่องจากไดสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย
ของประเทศท่ีใชภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ซึ่งตามมติ ก.บ.พ. ครั้งท่ี 25/2558 เม่ือวันท่ี 29 ธันวาคม 2558
ไดพิจารณายกเวนเกณฑผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษสําหรับผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยของประเทศ
ท่ีใชภาษาอังกฤษในการสื่อสาร คณะฯ จึงประสงคขออนุมัติจาง นายปญจพล อัศวลาภนิรันดร เพ่ือบรรจุเปน
พนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน (เงินรายไดสมทบ) ดํารงตําแหนงอาจารย ตําแหนง
เลขท่ี 1-3-04-570 อัตราเงินเดือน เดือนละ 26,250 บาท สังกัดภาควิชาการออกแบบเครื่องแตงกาย
คณะมัณฑนศิลป พรอมท้ังขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังนี้

1. คณบดีคณะมัณฑนศิลป ประธานกรรมการ
2. หัวหนาภาควิชาการออกแบบเครื่องแตงกาย กรรมการ

คณะมัณฑนศิลป
3. อาจารยวรุษา  อุตระ กรรมการ
4. อาจารยอนุกูล บูรณประพฤกษ กรรมการ
5. นายศุภฤกษ  ทับเสน เลขานุการ
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหจาง นายปญจพล อัศวลาภนิรันดร เพ่ือบรรจุเปน
พนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน (เงินรายไดสมทบ) ดํารงตําแหนงอาจารย ตําแหนง
เลขท่ี 1-3-04-570 อัตราเงินเดือน เดือนละ 26,250 บาท สังกัดภาควิชาการออกแบบเครื่องแตงกาย
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คณะมัณฑนศิลป ตั้งแตวันท่ี ก.บ.ม. อนุมัติ แตไมกอนวันรายงานตัวเขาปฏิบัติงาน พรอมท้ังอนุมัติใหแตงตั้ง
คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาวตามรายชื่อท่ีคณะฯ เสนอ ท้ังนี้ การจาง
ครั้งแรกใหจางเปนพนักงานประจําสถานภาพทดลองงาน มีระยะเวลาการจาง 1 ป ตั้งแตวันท่ีรายงานตัว
เขาปฏิบัติงาน

ระเบียบวาระท่ี 4.1.2.5 คณะศึกษาศาสตรขออนุมัติยายพนักงานมหาวิทยาลัย ราย นางสาวฐิติมา
เวชพงศ

สรุปเรื่อง
ตามท่ีคณะศึกษาศาสตรไดดําเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเปนพนักงาน

มหาวิทยาลัย มาดํารงตําแหนงอาจารย สังกัดภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร ซึ่งผูท่ีผาน
การคัดเลือก คือ นางสาวฐิติมา เวชพงศ วุฒิวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร
ประยุกต จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แตเนื่องจากปจจุบัน นางสาวฐิติมา เวชพงศ เปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ดังนั้น คณะศึกษาศาสตรจึงประสงคขออนุมัติยายพนักงาน
มหาวิทยาลัย ราย นางสาวฐิติมา เวชพงศ จากตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี 1-2-23-174 อัตราเงินเดือน
เดือนละ 45,290 บาท สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ไปดํารงตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี 1-2-05-427
อัตราเงินเดือน เดือนละ 45,290 บาท สังกัดภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร โดยใหนับ
ระยะเวลาปฏิบัติงานตอเนื่องกัน และผูบังคับบัญชาตนสังกัดของ นางสาวฐิติมา เวชพงศ ไดยินยอมแลว
ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี 12 มกราคม 2560

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหยายพนักงานมหาวิทยาลัย ราย นางสาวฐิติมา เวชพงศ
จากตํ าแหน งอาจารย ตํ าแหน งเลขท่ี 1-2-23-174 อัตราเงินเดื อน เดือนละ 45,290 บาท สั ง กัด
คณะวิทยาการจัดการ ไปดํารงตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี 1-2-05-427 อัตราเงินเดือน เดือนละ 45,290 บาท
สังกัดภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร โดยใหนับระยะเวลาปฏิบัติงานตอเนื่องกัน
ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี 12 มกราคม 2560

ระเบียบวาระท่ี 4.1.2.6 คณะวิทยาการจัดการขออนุ มัติจ าง บุคคลเพื่ อบรรจุ เปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย จํานวน 2 ราย

สรุปเรื่อง
ตามท่ีคณะวิทยาการจัดการมีอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณ

แผนดิน (เงินรายไดสมทบ) จํานวน 2 อัตรา ตําแหนงอาจารย ไดแก ตําแหนงเลขท่ี 1-3-23-756 และ
ตําแหนงเลขท่ี 1-3-23-757 นั้น

เพ่ือใหการดําเนินงานภายในคณะฯ เปนไปดวยความเรียบรอย คณะฯ จึงประสงคขออนุมัติจาง
บุคคลเพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 2 ราย ดังนี้

1. นายธีรพงษ ปณจีเสคิกุล วุฒิ Master of Science (Financial Economics) จาก Assumption
University ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี 1-3-23-756 อัตราเงินเดือน เดือนละ 26,250 บาท สังกัด
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คณะวิทยาการจัดการ โดยมีผลการสอบคะแนนภาษาอังกฤษ TU-GET 690 คะแนน (เปนไปตามมติท่ีประชุม
ก.บ.พ. ครั้งท่ี 25/2558 เม่ือวันท่ี 29 ธันวาคม 2558 กําหนดใหมีผลการสอบคะแนนภาษาอังกฤษ TU-GET
ไมต่ํากวา 450 คะแนน)

2. นางสาววันวิสาข ชัยกิจ วุฒิวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกสและ
การจัดการโซอุปทาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี 1-3-23-757 อัตราเงินเดือน
เดือนละ 26,250 บาท สังกัดคณะวิทยาการจัดการ โดยมีผลการสอบคะแนนภาษาอังกฤษ TOEIC 735 คะแนน (เปนไป
ตามมติท่ีประชุม ก.บ.พ. ครั้งท่ี 25/2558 เม่ือวันท่ี 29 ธันวาคม 2558 กําหนดใหมีผลการสอบคะแนนภาษาอังกฤษ
TOEIC ไมต่ํากวา 625 คะแนน)

โดยที่ประชุม ก.บ.ม. ครั ้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 มีมติอนุมัติให
เปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุกรอบอัตราวาง เพื่อใชในการดําเนินการเปดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ
เปนพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขที่ 1-3-23-756 และตําแหนงเลขที่ 1-3-23-757
สังกัดคณะวิทยาการจัดการ จากเงื่อนไขการบรรจุคุณวุฒิปริญญาเอก เปนเงื่อนไขการบรรจุคุณวุฒิปริญญาโท

พรอมท้ังขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ท้ัง 2 ราย ดังนี้
1. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ประธานกรรมการ
2. รองคณบดีฝายวิชาการ กรรมการ
3. รองคณบดฝีายวางแผนและประกันคุณภาพ กรรมการ
4. รองศาสตราจารย ดร.ประสพชัย  พสุนนท กรรมการ
5. อาจารย ดร.ภฤศญา  ปยนุสรณ กรรมการ
6. นางสาววันเพ็ญ  แสงพูล เลขานุการ
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหจางบุคคล ท้ัง 2 ราย เ พ่ือบรรจุ เปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี ก.บ.ม. อนุมัติแตไมกอนวันรายงานตัวเขาปฏิบัติงาน พรอมท้ังอนุมัติใหแตงตั้ง
คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาวตามรายชื่อท่ีคณะฯ เสนอ ซึ่งสําหรับ
การจางครั้งแรกใหจางเปนพนักงานประจําสถานภาพทดลองงาน มีระยะเวลาการจาง 1 ป ตั้งแตวันท่ีรายงานตัว
เขาปฏิบัติงาน

ระเบียบวาระท่ี 4.1.2.7 คณะศึกษาศาสตรขออนุมัติจาง นางสาวเก็จวิรัล ตั้งสิริวัสส เพื่อบรรจุเปน
พนักงานมหาวิทยาลัย ซ่ึงจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน (เงินรายได
สมทบ) ตําแหนงอาจารย

สรุปเรื่อง
ตามท่ีคณะศึกษาศาสตรมีอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน

(เงินรายไดสมทบ) ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี 1-3-05-408 สังกัดภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน นั้น
คณะฯ ไดดําเนินการตามข้ันตอนแลว ผูไดรับการคัดเลือกคือ นางสาวเก็จวิรัล ตั้งสิริวัสส

วุฒิ Master of Teaching Chinese to Speakers of Other Languages จาก Qingdao University
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีผลการสอบคะแนนภาษาอังกฤษ TOEIC 630 คะแนน (เปนไปตามมติ
ท่ีประชุม ก.บ.พ. ครั้งท่ี 25/2558 เม่ือวันท่ี 29 ธันวาคม 2558 กําหนดใหมีผลการสอบคะแนนภาษาอังกฤษ TOEIC
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ไมต่ํากวา 625 คะแนน) คณะฯ จึงประสงคขออนุมัติจาง นางสาวเก็จวิรัล ตั้งสิริวัสส ดวยวุฒิอักษรศาสตรบัณฑิต
(ภาษาจีน) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ดํารงตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี 1-3-05-408 อัตราเงินเดือน เดือนละ
22,500 บาท สังกัดภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร ไปพลางกอน จนกวา ก.พ. จะตีคาวุฒิ
ปริญญาโท วุฒิ Master of Teaching Chinese to Speakers of Other Languages จาก Qingdao
University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน มายังมหาวิทยาลัย แลวจึงใหปรับวุฒิและอัตราเงินเดือน
วุฒิปริญญาโท ตามท่ี ก.พ. กําหนด พรอมท้ังขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังนี้

1. หัวหนาภาควชิาหลักสูตรและวธิีสอน ประธานกรรมการ
2. อาจารยรินทร  ชีพอารนัย กรรมการ
3. อาจารยวนิดา  ชูเกียรติวัฒนากุล กรรมการ
4. นางลลิตา  รุจจนเวท เลขานุการ
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหจาง นางสาวเก็จวิรัล ตั้งสิริวัสส ดวยวุฒิอักษรศาสตร
บัณฑิต (ภาษาจีน) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ดํารงตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี 1-3-05-408 อัตราเงินเดือน
เดือนละ 22,500 บาท สังกัดภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร ไปพลางกอน จนกวา ก.พ. จะตีคา
วุฒิปริญญาโท วุฒิ Master of Teaching Chinese to Speakers of Other Languages จาก Qingdao
University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน มายังมหาวิทยาลัย แลวจึงใหปรับวุฒิและอัตราเงินเดือน
วุฒิปริญญาโท ตามท่ี ก.พ. กําหนด ตั้งแตวันท่ี ก.บ.ม. อนุมัติ แตไมกอนวันรายงานตัวเขาปฏิบัติงาน พรอมท้ัง
อนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาวตามรายชื่อท่ีคณะฯ เสนอ
ท้ังนี้ การจางครั้งแรกใหจางเปนพนักงานประจําสถานภาพทดลองงาน มีระยะเวลาการจาง 1 ป ตั้งแตวันท่ี
รายงานตัวเขาปฏิบัติงาน

ระเบียบวาระท่ี 4.1.2.8 คณะอักษรศาสตรขออนุมัติจาง นางสาวจิตรนันท กลิ่นนอย เพื่อบรรจุเปน
พนักงานมหาวิทยาลัย ซ่ึงจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน (เงินรายได
สมทบ) ตําแหนงอาจารย

สรุปเรื่อง
ตามท่ีคณะอักษรศาสตรมีอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน

(เงินรายไดสมทบ) ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี 1-3-06-785 สังกัดภาควิชาภาษาปจจุบันตะวันออก นั้น
คณะฯ ไดดําเนินการตามข้ันตอนแลว ผูไดรับการคัดเลือกคือ นางสาวจิตรนันท กลิ่นนอย

วุฒิศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร จากมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีผลการสอบคะแนน
ภาษาอังกฤษ SEPT 60 คะแนน (เปนไปตามมติท่ีประชุม ก.บ.พ. ครั้งท่ี 25/2558 เม่ือวันท่ี 29 ธันวาคม 2558
กําหนดใหมีผลการสอบคะแนนภาษาอังกฤษ SEPT ไมต่ํากวา 60 คะแนน) คณะฯ จึงประสงคขออนุมัติจาง
นางสาวจิตรนันท กลิ่นนอย เพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน
(เงินรายไดสมทบ) ดํารงตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี 1-3-06-785 อัตราเงินเดือน เดือนละ 26,250 บาท
สังกัดภาควิชาภาษาปจจุบันตะวันออก คณะอักษรศาสตร พรอมท้ังขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผล
การทดลองปฏิบัติงาน ดังนี้
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1. คณบดีคณะอักษรศาสตร ประธานกรรมการ
2. หัวหนาภาควิชาภาษาปจจบุันตะวันออก กรรมการ

คณะอักษรศาสตร
3. ผูชวยศาสตราจารยตะวัน วรรณรัตน กรรมการ
4. อาจารย Ton Bui Thu Huong กรรมการ
5. นางสาวประภาพร  ถึกกวย เลขานุการ
โดยที่ประชุม ก.บ.พ. ครั้งที่ 15/2557 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 มีมติอนุมัติให

เปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุกรอบอัตราวาง เพื่อใชในการดําเนินการเปดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ
เปนพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขที่ 1-3-06-785 สังกัดคณะอักษรศาสตร จาก
เงื่อนไขการบรรจุคุณวุฒิปริญญาเอก เปนเงื่อนไขการบรรจุคุณวุฒิปริญญาโท

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหจาง นางสาวจิตรนันท กลิ่นนอย เพ่ือบรรจุเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน (เงินรายไดสมทบ) ดํารงตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี
1-3-06-785 อัตราเงินเดือน เดือนละ 26,250 บาท สังกัดภาควิชาภาษาปจจุบันตะวันออก คณะอักษรศาสตร
ตั้งแตวันท่ี ก.บ.ม. อนุมัติ แตไมกอนวันรายงานตัวเขาปฏิบัติงาน พรอมท้ังอนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการ
ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาวตามรายชื่อท่ีคณะฯ เสนอ ท้ังนี้ การจางครั้งแรกใหจาง
เปนพนักงานประจําสถานภาพทดลองงาน มีระยะเวลาการจาง 1 ป ตั้งแตวันท่ีรายงานตัวเขาปฏิบัติงาน

ระเบียบวาระท่ี 4.1.2.9 กองกิจการนักศึกษาขออนุมัติจาง นางสาววรินดา สกุลลิ้ม เพื่อบรรจุเปน
พนักงานมหาวิทยาลัย ซ่ึงจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน (เงินรายได
สมทบ) ตําแหนงนักบริหารงานท่ัวไปปฏิบัติงาน

สรุปเรื่อง
ตามท่ีกองกิจการนักศึกษามีอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณ

แผนดิน (เงินรายไดสมทบ) ตําแหนงนักบริหารงานท่ัวไปปฏิบัติงาน ตําแหนงเลขท่ี 2-6-20-15 สังกัดงานธุรการ
โดยมีเงื่อนไขการบรรจุวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง นั้น

คณะฯ ไดดําเนินการตามข้ันตอนแลว ผูไดรับการคัดเลือกคือ นางสาววรินดา สกุลลิ้ม
วุฒิบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการท่ัวไป) จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กองกิจการนักศึกษา
จึงประสงคขออนุมัติจาง นางสาววรินดา สกุลลิ้ม เพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจางดวยเงิน
งบประมาณแผนดิน (เงินรายไดสมทบ) ดํารงตําแหนงนักบริหารงานท่ัวไปปฏิบัติงาน ตําแหนงเลขท่ี 2-6-20-15
อัตราเงินเดือน เดือนละ 14,950 บาท สังกัดงานธุรการ กองกิจการนักศึกษา วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร
สํานักงานอธิการบดี พรอมท้ังขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังนี้

1. ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา พระราชวังสนามจันทร ประธานกรรมการ
2. ผูอํานวยการกองกิจการนักศึกษา กรรมการ
3. นางสาวกานตรวี  ครุธครองพันธ กรรมการ
4. นางสาวเจิมทิพย  ปฐมกนก กรรมการและเลขานุการ
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหจาง นางสาววรินดา สกุลลิ้ม เพ่ือบรรจุเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน (เงินรายไดสมทบ) ดํารงตําแหนงนักบริหารงานท่ัวไป
ปฏิบัติงาน ตําแหนงเลขท่ี 2-6-20-15 อัตราเงินเดือน เดือนละ 14,950 บาท สังกัดงานธุรการ กองกิจการ
นักศึกษา วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร สํานักงานอธิการบดี ตั้งแตวันท่ี ก.บ.ม. อนุมัติ แตไมกอนวันรายงาน
ตัวเขาปฏิบัติงาน พรอมท้ังอนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาว
ตามรายชื่อท่ีคณะฯ เสนอ ท้ังนี้ การจางครั้งแรกใหจางเปนพนักงานประจําสถานภาพทดลองงาน มีระยะเวลา
การจาง 1 ป ตั้งแตวันท่ีรายงานตัวเขาปฏิบัติงาน โดยมีเงื่อนไขการบรรจุวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ระเบียบวาระท่ี 4.1.2.10 คณะดุริยางคศาสตรขออนุมัติจาง นางสาวลัชชา ชุณหวิจิตรา เพื่อบรรจุเปน
พนักงานมหาวิทยาลัย ซ่ึงจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน (เงินรายได
สมทบ) ตําแหนงนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

สรุปเรื่อง
ตามท่ีคณะดุริยางคศาสตรมีอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณ

แผนดิน (เงินรายไดสมทบ) ตําแหนงนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี 2-3-27-396 นั้น
คณะฯ ไดดําเนินการตามข้ันตอนแลว ผูไดรับการคัดเลือกคือ นางสาวลัชชา ชุณหวิจิตรา

วุฒิ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การวัดและประเ มินผลการศึกษา)  จากมหาวิทยาลัยรามคําแหง
คณะฯ จึงประสงคขออนุมัติจาง นางสาวลัชชา ชุณหวิจิตรา เพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจางดวย
เงินงบประมาณแผนดิน (เงินรายไดสมทบ) ดํารงตําแหนงนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี
2-3-27-396 อัตราเงินเดือน เดือนละ 22,750 บาท สังกัดคณะดุริยางคศาสตร พรอมท้ังขออนุมัติแตงตั้ง
คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังนี้

1. คณบดีคณะดุริยางคศาสตร ประธานกรรมการ
2. รองคณบดีฝายบริหาร คณะดุริยางคศาสตร กรรมการ
3. รองคณบดีฝายวิชาการ คณะดุริยางคศาสตร กรรมการ
4. รองคณบดีฝายกิจการพิเศษ คณะดุริยางคศาสตร กรรมการ
5. ผูชวยคณบดีฝายกิจการพิเศษ คณะดุริยางคศาสตร กรรมการ
6. นางสาวลลวรรณ  เปรมประเสริฐ กรรมการ
7. นางสาวรุงนภา  ดวงทอง เลขานุการ
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหจาง นางสาวลัชชา ชุณหวิจิตรา เพ่ือบรรจุเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน (เงินรายไดสมทบ) ดํารงตําแหนงนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ตําแหนงเลขท่ี 2-3-27-396 อัตราเงินเดือน เดือนละ 22,750 บาท สังกัดคณะดุริยางคศาสตร ตั้งแตวันท่ี ก.บ.ม.
อนุมัติ แตไมกอนวันรายงานตัวเขาปฏิบัติงาน พรอมท้ังอนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลอง
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ปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาวตามรายชื่อท่ีคณะฯ เสนอ ท้ังนี้ การจางครั้งแรกใหจางเปนพนักงานประจํา
สถานภาพทดลองงาน มีระยะเวลาการจาง 1 ป ตั้งแตวันท่ีรายงานตัวเขาปฏิบัติงาน

ระเบียบวาระท่ี 4.1.3 การประเมินการปฏิบัติงาน
ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 4.1.4 การขอเปลี่ยน / เพิ่มเง่ือนไขการบรรจุ
ระเบียบวาระท่ี 4.1.4.1 คณะวิทยาการจัดการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการประเมินผล

การทดลองปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 2 ราย

สรุปเรื่อง
ตามท่ีท่ีประชุม ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยศิลปากร มีมติอนุมัติใหจางบุคคลเพ่ือบรรจุเปนพนักงาน

มหาวิทยาลัย จํานวน 2 ราย ดังนี้
1. นางสาวสถิลา มะลาสิน ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี 1-3-23-750 อัตราเงินเดือน

เดือนละ 21,750 บาท สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ตั้งแตวันท่ี 3 ตุลาคม 2559
2. นายธเนศ เกษรสิริธร ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี 1-3-23-754 อัตราเงินเดือน

เดือนละ 25,380 บาท สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ตั้งแตวันท่ี 3 ตุลาคม 2559
เพ่ือใหการบริหารจัดการเปนไปดวยความเรียบรอย คณะวิทยาการจัดการประสงคขออนุมัติ

เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 2 ราย ดังนี้
1. นางสาวสถิลา มะลาสิน

คณะกรรมการประเมินฯ (เดิม) คณะกรรมการประเมินฯ (ใหม)
1. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ประธานกรรมการ 1. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ประธานกรรมการ
2. อาจารยจอมภัค  คลังระหัด กรรมการ 2. อาจารยจีราภา  สตะเวทิน กรรมการ
3. ผศ.ดร.ธีระวัฒน  จันทึก กรรมการ 3. อาจารยจอมภัค  คลังระหัด กรรมการ
4. อาจารยปริญญา  หรุนโพธิ์ กรรมการ 4. อาจารยวิสวัส  ทองธีรภาพ กรรมการ
5. นางสาววันเพ็ญ  แสงพูล เลขานุการ 5. นางสาววันเพ็ญ  แสงพูล เลขานุการ

2. นายธเนศ  เกษรสิริธร
คณะกรรมการประเมินฯ (เดิม) คณะกรรมการประเมินฯ (ใหม)

1. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ประธานกรรมการ 1. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ประธานกรรมการ
2. อาจารยจอมภัค  คลังระหัด กรรมการ 2. รองคณบดีฝายวิชาการ กรรมการ
3. ผศ.ดร.ธีระวัฒน  จันทึก กรรมการ 3. รศ.ดร.นรินทร  สังขรักษา กรรมการ
4. อาจารยปริญญา  หรุนโพธิ์ กรรมการ 4. อาจารย ดร.ดวงกมล  บุญแกวสุข กรรมการ
5. นางสาววันเพ็ญ  แสงพูล เลขานุการ 5. นางสาววันเพ็ญ  แสงพูล เลขานุการ

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการประเมินผลการทดลอง
ปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 2 ราย ตามท่ีเสนอ
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ระเบียบวาระท่ี 4.1.4.2 คณะโบราณคดขีออนุมัติเปลี่ยนเง่ือนไขการบรรจุกรอบอัตราวางเพื่อใชในการ
ดําเนินการเปดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย
ตําแหนงอาจารย

สรุปเรื่อง
ตามท่ีคณะโบราณคดีมีอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน

ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี 1-2-23-1194 สังกัดภาควิชาภาษาตะวันตก นั้น
ค ณ ะ ฯ  ไ ด ดํ า เ นิ น ก า ร เ ป ด รั บ ส มั ค ร คั ด เ ลื อ ก บุ ค ค ล เ พ่ื อ บ ร ร จุ เ ป น พ นั ก ง า น

มหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี 1-2-23-1194 ดวยวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชา
ภาษาฝรั่งเศสเพ่ือการทองเท่ียว ปรากฏวาไมมีผูสมัครตําแหนงดังกลาว คณะฯ จึงประสงคขออนุมัติเปลี่ยน
เงื่อนไขการบรรจุกอนดําเนินการเปดรับสมัครอีกครั้งหนึ่ง ดังนี้

1. ผูสมัครตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสเพ่ือการทองเท่ียว หรือ
2. ผูสมัครตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสเพ่ือการทองเท่ียว
โดยมติ ก.บ.พ. ครั้งท่ี 8/2557 เม่ือวันท่ี 22 เมษายน 2557 มีมติ ดังนี้
1. ใหคณะวิชา/หนวยงานดําเนินการตามท่ีท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 3/2556

เม่ือวันท่ี 13 มีนาคม 2556 มีมติเห็นชอบแผนอัตรากําลังบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร 5 ป (พ.ศ. 2557-
2561) ซึ่งมาตรการปรับโครงสรางกําลังคน มาตรการท่ี 1 กําหนดจํานวนอัตรากําลังบุคลากรสายวิชาการ
ตามภารกิจของคณะวิชา โดยกําหนดการสรรหาและคัดเลือกเพ่ือใหไดคนดี คนเกง และมีเงื่อนไขการจางใน
กลุมสาขาวิชา ดังนี้

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหใชวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา
- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ ใหใชวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา
- กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ใหใชวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา
- กลุมสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบใหใชวุฒิปริญญาไมต่ํากวาปริญญาโทหรือ

เทียบเทา
โดยการออกประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตองดําเนินการตามมติ

ของท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย ดังกลาว
2. ในกรณีท่ีดําเนินการประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการแลวไมสามารถ

สรรหาบุคคลเพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ในวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาได คณะวิชา/หนวยงาน
ตองยื่นเรื่องเสนอท่ีประชุม ก.บ.พ. มหาวิทยาลัย เพ่ือขออนุมัติปรับลดวุฒิกอนท่ีจะดําเนินการประกาศรับสมัคร
บุคคลเพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัยในวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทาในคราวตอไป

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุกรอบอัตราวางเพ่ือใชใน
การดําเนินการเปดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี
1-2-23-1194 สังกัดภาควิชาภาษาตะวันตก คณะโบราณคดี
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ระเบียบวาระท่ี 4.1.4.3 กองบริการการศึกษาขออนุมัตเิพิ่มเง่ือนไขการบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย

สรุปเรื่อง
ตามคําสั่ งมหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ี 1679/2559 ลงวันท่ี 18 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง

เปลี่ยนชื่อตําแหนงกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย โดยเปลี่ยนจากตําแหนงเลขท่ี 2-2-19-819 ตําแหนง
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชํานาญการ เปน  ตําแหนงนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ซึ่งมี เงื่อนไขการบรรจุ
วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาท่ีเก่ียวของกับสังคมศาสตร มนุษยศาสตร ศิลปศาสตร หรือ นิติศาสตร นั้น

เพ่ือใหการดําเนินงานของกองบริการการศึกษาเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ
กองบริการการศึกษาประสงคขออนุมัติเพ่ิมเงื่อนไขการบรรจุ ตําแหนงเลขท่ี 2-2-19-819 ตําแหนงนักวิชาการ
ศึกษาปฏิบัติการ สังกัดงานบริการการสอน วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร กองบริการการศึกษา สํานักงาน
อธิการบดี โดยมีเงื่อนไขการบรรจุวุฒิปริญญาตรี จาก สาขาวิชาท่ีเก่ียวของกับสังคมศาสตร มนุษยศาสตร
ศิลปศาสตร หรือ นิติศาสตร เปน สาขาวิชาท่ีเก่ียวของกับสังคมศาสตร มนุษยศาสตร ศิลปศาสตร หรือ
นิติศาสตร และสาขาวิทยาศาสตร

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหเพ่ิมเงื่อนไขการบรรจุ ตําแหนงเลขท่ี 2-2-19-819
ตําแหนงนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สังกัดงานบริการการสอน วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร กองบริการ
การศึกษา สํานักงานอธิการบดี โดยมีเงื่อนไขการบรรจุวุฒิปริญญาตรี จาก สาขาวิชาท่ีเก่ียวของกับสังคมศาสตร
มนุษยศาสตร ศิลปศาสตร หรือ นิติศาสตร เปน สาขาวิชาท่ีเก่ียวของกับสังคมศาสตร มนุษยศาสตร
ศิลปศาสตร หรือ นิติศาสตร และสาขาวิทยาศาสตร

ระเบียบวาระท่ี 4.1.5 การพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ชํานาญงาน ชํานาญงานพิเศษ ชํานาญการ
ชํานาญการพิเศษ เช่ียวชาญ เช่ียวชาญพิเศษฯ
ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 4.1.6 เรื่องอ่ืนๆ
ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.1 คณะวิทยาการจัดการขออนุมัติจายคาประสบการณโดยไมรวมเขาในฐาน

เงินเดือนแกพนักงานมหาวิทยาลัย ราย นายธเนศ เกษรสิริธร

สรุปเรื่อง
ตามท่ีมหาวิทยาลัยได มี คําสั่ งบรรจุแตงตั้ ง นายธเนศ เกษรสิริธร ตําแหนงอาจารย

ตําแหนงเลขท่ี 1-3-23-754 อัตราเงินเดือน เดือนละ 26,250 บาท สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ตั้งแตวันท่ี
3 ตุลาคม 2559 นั้น

คณะวิทยาการจัดการพิจารณาแลวเห็นวา นายธเนศ เกษรสิริธร เปนผู มีประสบการณ
การทํางานซึ่งเปนประโยชนและตรงกับความตองการของคณะฯ โดยเคยมีประสบการณการทํางานในตําแหนง
อาจารย คณะบริหารธุรกิจการบริการ มหาวิทยาลัยรามคําแหง ตั้งแตวันท่ี 10 มีนาคม 2557 – 30 กันยายน
2559 เปนเวลา 2 ป 6 เดือน 22 วัน
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คณะฯ พิจารณาแลวเห็นสมควรใหไดรับคาประสบการณโดยไมรวมเขาในฐานเงินเดือน
เดือนละ 2,500 บาท ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี 3 ตุลาคม 2559 ซึ่งเปนวันท่ีรายงานตัวเขาปฏิบัติงาน

โดยท่ีประชุม ก.บ.พ. มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 5/2548 เม่ือวันท่ี 8 มีนาคม 2548
ครั้งท่ี 9/2551 เม่ือวันท่ี 20 พฤษภาคม 2551 ครั้งท่ี 10/2551 เม่ือวันท่ี 3 มิถุนายน 2551 และครั้งท่ี
15/2558 เม่ือวันท่ี 4 สิงหาคม 2558 มีมติอนุมัติหลักเกณฑการบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย ผูมีประสบการณ
การทํางาน  โดยใหคณะ/หนวยงานหรือเทียบเทา เปนผูพิจารณาใหความเห็นชอบในการกําหนดเงิน
คาประสบการณ  สวนจํานวนเงินท่ีใชในการจายเปนเงินคาประสบการณใหใชจากเงินรายไดและหรือเงิน
โครงการพิเศษของคณะ/หนวยงานหรือเทียบเทา ท้ังนี้ ท่ีประชุมวางแนวปฏิบัติวาหากคณะวิชา/หนวยงาน
ประสงคใหจายคาประสบการณ ใหดําเนินการเสนอขออนุมัติตอ ก.บ.พ. อยางชาไมเกิน 30 วัน หลังจากวันท่ี
ก.บ.พ. มีมติอนุมัติใหพนักงานมหาวิทยาลัยผูนั้นผานการประเมินทดลองปฏิบัติงานแลว และนําเสนอท่ีประชุม
ก.บ.พ. พิจารณา

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหจายคาประสบการณแกพนักงานมหาวิทยาลัย ราย
นายธเนศ เกษรสิริธร โดยไมรวมเขาในฐานเงินเดือน เดือนละ 2,500 บาท ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี 3 ตุลาคม 2559
ซึ่งเปนวันท่ีรายงานตัวเขาปฏิบัติงาน

ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.2 การขอปรับเพิ่มเงินเดือนตามวุฒิการศึกษาท่ีไดรับสูงข้ึน เฉพาะกรณีวุฒิ
การศึกษาท่ีตรงตามสายงาน

สรุปเรื่อง
ตามท่ีระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑและวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวฒุิ

และการเพ่ิมวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติ พ.ศ.2553 ประกาศ ณ วันท่ี 28 กันยายน 2553 ขอ 4 และขอ 5
กําหนดวาการปรับเงินเดือนตามคุณวุฒิหรือการเพ่ิมคุณวุฒิไวในทะเบียนประวัตินั้น ขาราชการและพนักงาน
ในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ท่ีไดรับคุณวุฒิเพ่ิมข้ึนนั้นจะตองเปนคุณวุฒิท่ีตรงกับลักษณะการสอนของภาควิชา
หรือของคณะหรือหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ

และสําหรับขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายบริหารและปฏิบัติงานท่ัวไปท่ีไดรับคุณวุฒิ
เพ่ิมข้ึนนั้นจะตองเปนคุณวุฒิท่ีตรงกับมาตรฐานกําหนดตําแหนงซึ่งบุคคลนั้นดํารงตําแหนงอยูในขณะนั้น สวนการ
กําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ ใหคํานึงถึงความรูความสามารถ ความรับผิดชอบ ความประพฤติและ
ความเหมาะสม โดยเฉพาะอยางยิ่งตองพิจารณาถึงลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ผลประโยชนท่ีหนวยงานจะไดรับเปนสําคัญ

นอกจากนี้ ท่ีประชุม ก.บ.พ. มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 10/2551 เม่ือวันท่ี 3 มิถุนายน 2551
ไดวางแนวปฏิบัติวา การเสนอขอกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิของผูไดรับอนุญาตใหลาศึกษา หรือผูท่ีไดรับวุฒิ
กอนบรรจุแตงตั้ง  จะตองเสนอเรื่องใหหนวยงานการเจาหนาท่ีของคณะหรือมหาวิทยาลัย ภายใน 60 วัน นับแต
วันรายงานตัวเขาปฏิบัติราชการ (กรณีไดรับวุฒิเพ่ิมข้ึนกอนวันรายงานตัวเขาปฏิบัติราชการ) หรือ ภายใน 60 วัน
นับแตวันท่ีสําเร็จการศึกษา (กรณีรายงานตัวเขาปฏิบัติราชการกอนวันท่ีมีหลักฐานวาสําเร็จการศึกษา) หากเสนอ
เรื่องขอกําหนดภายหลังเวลาดังกลาวใหกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิไดไมกอนวันท่ีหนวยงานการเจาหนาท่ี
ของคณะหรือมหาวิทยาลัยไดรับเรื่อง
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เนื่องจาก ท่ีประชุม ก.บ.พ. ครั้งท่ี 1/2557 มกราคม 2557 มีมติอนุมัติใหจาง นางสาวอนุกูล
บูรณประพฤกษ เปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี 1-3-04-247 สังกัดภาควิชา
การออกแบบเครื่องแตงกาย คณะมัณฑนศิลป อัตราเงินเดือน เดือนละ 16,940 บาท ไปพลางกอน จนกวา
นางสาวอนุกูล บูรณประพฤกษ จะสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ (หลักสูตรนานาชาติ) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร (ซึ่งเปนหลักสูตร
ตอเนื่องปริญญาโท – ปริญญาเอก) และนําหลักฐานมายื่นตอมหาวิทยาลัยเพ่ือปรับวุฒิและอัตราเงินเดือนตอไป
และนางสาวอนุกูล บูรณประพฤกษ ไดสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก วุฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะ
และการออกแบบ (หลักสูตรนานาชาติ) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแตวันท่ี 5 สิงหาคม 2559

คณะมัณฑนศิลปประสงคขออนุมัติปรับเพ่ิมเงินเดือนตามวุฒิการศึกษาท่ีไดรับสูงข้ึน เฉพาะ
กรณีวุฒิการศึกษาท่ีตรงตามสายงาน แก นางสาวอนุกูล บูรณประพฤกษ พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนง
อาจารย ตําแหนงเลขท่ี 1-3-04-247 อัตราเงินเดือน เดือนละ 26,390 บาท สังกัดภาควิชาการออกแบบ
เครื่องแตงกาย คณะมัณฑนศิลป ซึ่งสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก วุฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
ศิลปะและการออกแบบ (หลักสูตรนานาชาติ) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแตวันท่ี 5 สิงหาคม 2559
โดยยื่นเรื่องเพ่ือขอปรับเพ่ิมเงินเดือนตามวุฒิการศึกษาท่ีไดรับสูงข้ึนเฉพาะกรณีวุฒิการศึกษาท่ีตรงตามสายงาน
โดยงานการเจาหนาท่ีของคณะฯ รับเรื่องเม่ือวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2559 สมควรไดรับการปรับวุฒิและอัตรา
เงินเดือน จากตําแหนงอาจารย วุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือน เดือนละ 26,390 บาท เปนตําแหนงอาจารย
วุฒิปริญญาเอก อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท (ระดับอาจารยคุณวุฒิระดับปริญญาโทข้ึนไป
ชวงเงินเดือน 25,380 – 44,300 ฐานในการคํานวณ 34,840) ไดตั้งแตวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2559 ซึ่งเปนวันท่ี
งานการเจาหนาท่ีของคณะฯ รับเรื่อง (เนื่องจากยื่นเรื่องเกินกวา 60 วัน นับแตท่ีสําเร็จการศึกษา)

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหปรับเพ่ิมเงินเดือนตามวุฒิการศึกษาท่ีไดรับสูงข้ึน
เฉพาะกรณีวุฒิการศึกษาท่ีตรงตามสายงาน ราย นางสาวอนุกูล บูรณประพฤกษ พนักงานมหาวิทยาลัย
ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี 1-3-04-247 อัตราเงินเดือน เดือนละ 26,390 บาท สังกัดภาควิชา
การออกแบบเครื่องแตงกาย คณะมัณฑนศิลป จาก วุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือน เดือนละ 26,390 บาท เปน
วุฒิปริญญาเอก อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท (ระดับอาจารยคุณวุฒิระดับปริญญาโทข้ึนไป
ชวงเงินเดือน 25,380 – 44,300 ฐานในการคํานวณ 34,840) ไดตั้งแตวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2559 ซึ่งเปนวันท่ี
งานการเจาหนาท่ีของคณะฯ รับเรื่อง (เนื่องจากยื่นเรื่องเกินกวา 60 วัน นับแตท่ีสําเร็จการศึกษา)

ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.3 การขอปรับเพิ่มเงินเดือนตามวุฒิการศึกษาท่ีไดรับสูงข้ึน เฉพาะกรณีวุฒิ
การศึกษาท่ีตรงตามสายงาน

สรุปเรื่อง
ตามท่ีระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑและวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือนตาม

คุณวุฒิและการเพ่ิมวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติ พ.ศ.2553 ประกาศ ณ วันท่ี 28 กันยายน 2553 ขอ 4
และขอ 5 กําหนดวาการปรับเงินเดือนตามคุณวุฒิหรือการเพ่ิมคุณวุฒิไวในทะเบียนประวัตินั้น ขาราชการ
และพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ท่ีไดรับคุณวุฒิเพ่ิมข้ึนนั้นจะตองเปนคุณวุฒิท่ีตรงกับลักษณะการสอน
ของภาควิชา หรือของคณะหรือหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ
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และสําหรับขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายบริหารและปฏิบัติงานท่ัวไป
ท่ีไดรับคุณวุฒิเพ่ิมข้ึนนั้นจะตองเปนคุณวุฒิท่ีตรงกับมาตรฐานกําหนดตําแหนงซึ่งบุคคลนั้นดํารงตําแหนงอยู
ในขณะนั้น สวนการกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ ใหคํานึงถึงความรูความสามารถ ความรับผิดชอบ
ความประพฤติและความเหมาะสม โดยเฉพาะอยางยิ่งตองพิจารณาถึงลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ผลประโยชน
ท่ีหนวยงานจะไดรับเปนสําคัญ

นอกจากนี้ ท่ีประชุม ก.บ.พ. มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 10/2551 เม่ือวันท่ี 3 มิถุนายน 2551
ไดวางแนวปฏิบัติวา การเสนอขอกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิของผูไดรับอนุญาตใหลาศึกษา หรือผูท่ีไดรับ
วุฒิกอนบรรจุแตงตั้ง  จะตองเสนอเรื่องใหหนวยงานการเจาหนาท่ีของคณะหรือมหาวิทยาลัย ภายใน 60 วัน
นับแตวันรายงานตัวเขาปฏิบัติราชการ (กรณีไดรับวุฒิเพ่ิมข้ึนกอนวันรายงานตัวเขาปฏิบัติราชการ) หรือ ภายใน
60 วัน นับแตวันท่ีสําเร็จการศึกษา (กรณีรายงานตัวเขาปฏิบัติราชการกอนวันท่ีมีหลักฐานวาสําเร็จการศึกษา)
หากเสนอเรื่องขอกําหนดภายหลังเวลาดังกลาวใหกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิไดไมกอนวันท่ีหนวยงาน
การเจาหนาท่ีของคณะหรือมหาวิทยาลัยไดรับเรื่อง

เนื่องจากมหาวิทยาลัยไดมีคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ี 1083/2556 ลงวันท่ี 2 กรกฎาคม 2556
และท่ี 856/2559 ลงวันท่ี 13 กรกฎาคม 2559 สั่งอนุญาตให นายปยรัตน พิมพสี พนักงานมหาวิทยาลัย
ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี 1-3-08-578 สังกัดภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร ลาศึกษาในระดับ
ปริญญาเอก สาขาวชิาเภสัชบําบัด ซึ่งเปนหลักสูตรรวมกับวิทยาลัยเภสัชบําบัดแหงประเทศไทย สภาเภสัชกรรม และ
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร มีกําหนด 4 ป 6 เดือน ตั้งแตวันท่ี 2 กรกฎาคม 2555 ถึงวันท่ี 1 มกราคม
2560 และท่ี 1004/2559 ลงวันท่ี 18 สิงหาคม 2559 สั่งอนุญาตให นายปยรัตน พิมพสี ซึ่งไดเสร็จสิ้นการศึกษา
ครบหลักสูตร โดยอยูระหวางการทําวิทยานิพนธและรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติราชการท่ีคณะฯ ตั้งแตวันท่ี
1 สิงหาคม 2559 และนายปยรัตน พิมพสี ไดสําเร็จการศึกษาโดยไดรับหนังสืออนุมัติแสดงความรูความชํานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบําบัด จากสภาเภสัชกรรม ตั้งแตวันท่ี 18 ตุลาคม 2559
ซึ่งรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติราชการท่ีคณะฯ ตั้งแตวันท่ี 1 สิงหาคม 2559

คณะเภสัชศาสตรประสงคขออนุมัติปรับเพ่ิมเงินเดือนตามวุฒิการศึกษาท่ีไดรับสูงข้ึน
เฉพาะกรณีวุฒิการศึกษาท่ีตรงตามสายงาน แก นายปยรัตน พิมพสี พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย
ตําแหนงเลขท่ี 1-3-08-578 อัตราเงินเดือน เดือนละ 25,890 บาท สังกัดภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร
ซึ่งสําเร็จการศึกษาโดยไดรับหนังสืออนุมัติแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
สาขาเภสัชบําบัด จากสภาเภสัชกรรม ตั้งแตวันท่ี 18 ตุลาคม 2559 (หนังสืออนุมัติแสดงความรูความชํานาญ
ในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบําบัด จากสภาเภสัชกรรม (ประกาศสภาเภสัชกรรม ท่ี 45/2559
ลงวันท่ี 18 ตุลาคม 2559 รับรองความเทียบเทาหลักสูตรวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบ
วิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบําบัด เทียบเทากับวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาเอกประกอบกับหนังสือ
สํานักงาน ก.พ.ท่ี นร 1004.3/293 ลงวันท่ี 9 กันยายน 2552 รับรองคุณวุฒิของผูสําเร็จการศึกษาไดรับ
วุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบําบัด ของสภาเภสัชกรรม
เปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงไดในอัตราเงินเดือนไมสูงกวา 13,110 บาท ตามบัญชีอัตราเงินเดือน
ข้ันต่ําข้ันสูงของขาราชการพลเรือนสามัญ ตําแหนงประเภทวิชาการ ทายพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
พลเรือน พ.ศ.2551)) ซึ่งรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติราชการท่ีคณะฯ ตั้งแตวันท่ี 1 สิงหาคม 2559 และไดยื่น
เรื่องเพ่ือขอปรับเพ่ิมเงินเดือนตามวุฒิการศึกษาท่ีไดรับสูงข้ึนเฉพาะกรณี วุฒิการศึกษาท่ีตรงตามสายงาน
โดยงานการเจาหนาท่ีของคณะฯ รับเรื่อง เม่ือวันท่ี 31 ตุลาคม 2559 สมควรไดรับการปรับวุฒิและอัตรา
เงินเดือน จากตําแหนงอาจารย วุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือน เดือนละ 25,890 บาท (ระดับอาจารย คุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรีข้ึนไป ชวงเงินเดือน 21,750 - 42,480 ฐานในการคํานวณ 32,120) เปนตําแหนงอาจารย
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วุฒิปริญญาเอก อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท (ระดับอาจารยคุณวุฒิระดับปริญญาโทข้ึนไป
ชวงเงินเดือน 25,380 - 44,300 ฐานในการคํานวณ 34,840) ไดตั้งแตวันท่ี 18 ตุลาคม 2559 ซึ่งเปนวันท่ี
สําเร็จการศึกษา

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหปรับเพ่ิมเงินเดือนตามวุฒิการศึกษาท่ีไดรับสูงข้ึน
เฉพาะกรณีวุฒิการศึกษาท่ีตรงตามสายงาน ราย นายปยรัตน พิมพสี พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย
ตําแหนงเลขท่ี 1-3-08-578 อัตราเงินเดือน เดือนละ 25,890 บาท สังกัดภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร
จาก วุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือน เดือนละ 25,890 บาท (ระดับอาจารย คุณวุฒิระดับปริญญาตรีข้ึนไป
ชวงเงินเดือน 21,750 - 42,480 ฐานในการคํานวณ 32,120) เปน วุฒิปริญญาเอก อัตราเงินเดือน เดือนละ
31,500 บาท (ระดับอาจารยคุณวุฒิระดับปริญญาโทข้ึนไป ชวงเงินเดือน 25,380 - 44,300 ฐานในการคํานวณ
34,840) ไดตั้งแตวันท่ี 18 ตุลาคม 2559 ซึ่งเปนวันท่ีสําเร็จการศึกษา

ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.4 รายงานผลการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยใหดํารงตําแหนงหัวหนางาน

สรุปเรื่อง
โดยมติท่ีประชุม ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยศิลปากร ในการประชุมครั้งท่ี 9/2559 เม่ือวันท่ี

15 พฤศจิกายน 2559 มีมติแตงตั้งคณะกรรมการประเมินเพ่ือแตงตั้ง นางสาวอัจฉรา ยมะคุปต พนักงาน
มหาวิทยาลัย ตําแหนงนักการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี 2-3-01-266 อัตราเงินเดือน 27,140 บาท
สังกัดสํานักงานคณบดี คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ ใหดํารงตําแหนงหัวหนางานคลังและพัสดุ
สํานักงานคณบดี คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ไดดําเนินการประเมินเสร็จเรียบรอยแลวเห็นวา นางสาวอัจฉรา ยมะคุปต
เป นผู ม ีค ุณสมบัต ิเหมาะสมที ่จะแตงตั ้งให ดํารงตําแหนงห ัวหนางานคลังและพัสดุ สํานักงานคณบดี
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติแตงตั้ง นางสาวอัจฉรา ยมะคุปต ใหดํารงตําแหนงหัวหนา
งานคลังและพัสดุ สํานักงานคณบดี คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ

ระเบียบวาระท่ี 4.2 แผนและการติดตามผลการดําเนินงานตามแผน
ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 4.3 ขอบังคับ / ระเบียบ / ประกาศ
ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 4.4 โครงสรางสวนงานและหนวยงานภายใน
ไมมี



21

ระเบียบวาระท่ี 4.5 การบริหารการเงินและทรัพยสิน
ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 4.6 เรื่องอ่ืนๆ ตามท่ีอธิการบดีปรึกษา
ระเบียบวาระท่ี 4.6.1 (ราง) ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ

Birmingham City University สหราชอาณาจักร

สรุปเรื่อง
ดวยมหาวิทยาลัยประสงคจะทําขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับ Birmingham City

University (BCU) สหราชอาณาจักร เพ่ือสงเสริมความรวมมือและความเขาใจในการพัฒนาความเปนเลิศดาน
การศึกษา การวิจัย และการแลกเปลี่ยนความรูระหวางท้ังสองสถาบัน ซึ่งขอตกลงดังกลาวเปนขอตกลงระดับ
มหาวิทยาลัย ระดับของผูลงนามของท้ังสองฝาย คือ อธิการบดี ขอตกลงมีระยะเวลา 5 ป นับตั้งแตวัน
ลงนาม

งานวิเทศสัมพันธพิจารณาแลวเห็นวา การทําขอตกลงความรวมมือกับ Birmingham City
University สหราชอาณาจักร จะเปนประโยชนแกวิทยาลัยนานาชาติในดานตางๆ ดังนี้

1. การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตสองปริญญา
(double degree) สาขาบริหารธุรกิจระหวางประเทศ และในสาขาวิชาอ่ืนๆ ท่ีสนใจ

2. การแลกเปลี่ยนบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนระหวางสองสถาบัน
3. การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและ/หรือโครงการศึกษาในตางประเทศ และการสงเสริม

ประสบการณรูปแบบอ่ืนๆ ใหแกนักศึกษา
4. การแลกเปลี่ยนขอมูลทางวิชาการและสื่อการเรียนการสอน
5. การทําวิจัยในสาขาท่ีมีความสนใจรวมกัน
6. การจัดการแสดงปาฐกถา การจัดสัมมนา และการจัดประชุมอภิปราย
7. การสงเสริมความรวมมือทางวิชาการและความรวมมือในดานอ่ืนๆ ท่ีสนใจรวมกัน
ท้ังนี้ เนื่องจากขอตกลงดังกลาวเปนขอตกลงความรวมมือกับสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศ

ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินการเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางความตกลงรวมมือทาง
วิชาการระหวางสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศ พ.ศ. 2550 โดยมีสาระสําคัญขอ 6
ขอบเขตความรวมมือ และขอ 6.1 การเรียน การสอน ซึ่งจะครอบคลุมถึงการแลกเปลี่ยนคณาจารย นักศึกษา
และการจัดการเรียนการสอนรวมกันเพ่ือใหปริญญาการจัดหลักสูตรรวม จึงเห็นควรเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณากอนท่ีจะดําเนินการตอไป

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ
ระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ Birmingham City University สหราชอาณาจักร และใหนําเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป
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ระเบียบวาระท่ี 4.6.2 การสรุปจํานวนคูสายเลขหมายโทรศัพทสายนอกตามโครงการปรับปรุง
ระบบโทรศัพทภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร

สรุปเรื่อง
ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 9/2559 เม่ือวันอังคารท่ี

15 พฤศจิกายน 2559 ไดใหความเห็นชอบในหลักการของโครงการปรับปรุงระบบโทรศัพทภายในมหาวิทยาลัย
ศิลปากร โดยมอบหมายใหศูนยคอมพิวเตอรทําหนังสือไปยังคณะวิชา/หนวยงานเพ่ือสํารวจความตองการ
จํานวนคูสายเลขหมายโทรศัพท และใหศูนยคอมพิวเตอรพิจารณาในประเด็นตางๆ เพ่ิมเติม ดังนี้

1. การใชงานเลขหมายโทรศัพทสําหรับเครื่องโทรสาร
2. ความลาชา/ขัดของ ในการติดตอสื่อสารจากการปรับปรุงระบบโทรศัพทในรูปแบบดังกลาว
3. คาใชจายระหวางการใชงานโทรศัพทเคลื่อนท่ีท่ีคณะวิชาใชอยูในปจจุบันกับการใชงาน

ระบบโทรศัพทรูปแบบใหม
4. อาจเชิญประชุมหารือผูเก่ียวของท่ีดูแลรับผิดชอบโดยตรงของแตละคณะวิชา นั้น
ในการนี้ ศูนยคอมพิวเตอรไดสรุปจํานวนคูสายเลขหมายโทรศัพทสายนอกของมหาวิทยาลัย

ศิลปากร ท้ัง 4 วิทยาเขต โดยมีคูสายเลขหมายโทรศัพท จํานวนท้ังสิ้น 348 เลขหมาย ซึ่งคณะวิชา/หนวยงาน
ประสงคขอคูสายเลขหมายโทรศัพทเพ่ิมเติม จํานวนท้ังสิ้น 13 เลขหมาย

ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอรไดแจงใหท่ีประชุมทราบเพ่ิมเติมวา ศูนยคอมพิวเตอรจะ
สนับสนุนคาใชจายในสวนของคาติดตั้งระบบดังกลาว เปนจํานวนเงิน 200,000 บาท (สองแสนบาทถวน) และ
เห็นควรใหคณะวิชารับผิดชอบในสวนของคาใชจายรายเดือน

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบในหลักการของโครงการปรับปรุงระบบ
โทรศัพทภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมอบหมายใหศูนยคอมพิวเตอรตรวจสอบความถูกตองครบถวนของ
จํานวนคูสายเลขหมายโทรศัพทสายนอกของมหาวิทยาลัยอีกครั้ง โดยเฉพาะในสวนของสํานักงานวิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี พรอมท้ังพิจารณาเก่ียวกับระยะเวลาของสัญญาเชาใชบริการ แลวใหสงรายละเอียดสัญญา
ของโครงการดังกลาวไปยังกองนิติการเพ่ือตรวจสอบตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.6.3 โครงการใหบริการเครือขายไรสาย (WiFi) ในพื้นท่ีของมหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร

สรุปเรื่อง
ดวยบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) (CAT) ไดเสนอโครงการใหบริการเครือขาย

ไรสาย (WiFi) ในพ้ืนท่ีของมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร ซึ่งมีวัตถุประสงคในการ
พัฒนาระบบเครือขายไรสาย (WiFi) ใหครอบคลุมพ้ืนท่ีสาธารณะหลัก เพ่ือใหบริการ Free WiFi สําหรับ
นักศึกษาและบุคลากร แกไขปญหาการรบกวนกันของสัญญาณในระบบเครือขายไรสาย (WiFi) และเพ่ิม
ชองทางสรางรายไดจากการใหผูใหบริการโครงขาย (Operator) รายตางๆ เชาใชระบบเครือขายไรสาย (WiFi)
ตลอดจนเปนชองทางในการใหบริการอ่ืนๆ ของ บมจ. กสท โทรคมนาคม ตอไป โดยไดสรุปรายละเอียดการ
ใหบริการ ดังนี้
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1. จัดสรางเครือขายเชื่อมโยงหลักจากชุมชนสายเครือขายความเร็วสูงของ บมจ. กสท
โทรคมนาคม

2. จัดสรางเครือขายเชื่อมโยงภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร
ไปยังจุดใหบริการสัญญาณเครือขายไรสาย (WiFi) บริเวณพ้ืนท่ีสาธารณะหลัก

3. ใหบริการเชาใชเครือขายไรสาย (WiFi) ในการขยาย WiFi coverage สําหรับ 3G/4G
offload ของผูใหบริการ (Operator) แตละราย (เชน AIS, TRUE, DTAC และอ่ืนๆ) โดยจะไดจัดเตรียม SSID
จํานวน 1 SSID สําหรับใชงานใหเปนไปตามมาตรฐานท่ีตกลงกับผูใหบริการ (Operator) แตละราย

4. ใหบริการ Free WiFi สําหรับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย ในบริเวณพ้ืนท่ี
สาธารณะหลัก โดยจะไดจัดเตรียม SSID จํานวน 1 SSID สําหรับมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวัง
สนามจันทร และหากจําเปนตองใช SSID เพ่ิม ยินดีใหบริการในราคาพิเศษ SSID ละ  500 บาท จาก 1,500
บาท

5. บมจ. กสท โทรคมนาคม จะดูแล ซอมแซม และแกไขขอขัดของของอุปกรณและระบบ
เครือขายใหพรอมใชงานไดอยางตอเนื่องตามมาตรฐานการใหบริการท่ีตกลงกัน

6. ดําเนินการจัดเก็บรายไดจากผูใชบริการ และจัดการแบงสัดสวนรายไดมหาวิทยาลัยตามท่ี
ตกลงกัน

7. บมจ. กสท โทรคมนาคม ขอสิทธิ์ในการใหบริการแตเพียงผูเดียว เปนระยะเวลาไมนอย
กวา 10 ป นับจากวันท่ีไดลงนามในสัญญา

ในการนี้ ศูนยคอมพิวเตอรจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาโครงการดังกลาว โดย บมจ. กสท
โทรคมนาคม ไดกําหนดสถานท่ีภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร สําหรับติดตั้ง
AP จํานวนท้ังสิ้น 541 ตําแหนง

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบในหลักการของโครงการใหบริการเครือขาย
ไรสาย (WiFi) ในพ้ืนท่ีของมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร โดยมอบหมายให
ศูนยคอมพิวเตอรพิจารณาเปรียบเทียบความคุมทุนกับระยะเวลาของสัญญาการใหบริการ เพ่ือใชเปนขอมูลใน
การเจรจาตอรองกับบริษัทตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.6.4 รายช่ือผูทรงคุณวุฒิตามเกณฑเทียบเคียงผูทรงคุณวุฒิ กลุมสาขาวิชาศิลปะ
และการออกแบบ

สรุปเรื่อง
ตามท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 7/2559 เม่ือวันอังคารท่ี

18 ตุลาคม 2559 ไดพิจารณาเห็นวา เนื่องจากเปนครั้งแรกของมหาวิทยาลัยศิลปากรในการเสนอรายชื่อ
ผูทรงคุณวุฒิตามเกณฑเทียบเคียงผูทรงคุณวุฒิ กลุมสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ จึงขอใหท่ีประชุม
สภาคณบดีทางศิลปะแหงประเทศไทยพิจารณากลั่นกรองรายชื่อผูทรงคุณวุฒิ กลุมสาขาวิชาศิลปะและการ
ออกแบบ อีกครั้ง โดยตองเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนในดานศิลปะและการออกแบบ พรอมท้ังมีหลักฐานชัดเจน
เพ่ือประกอบการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย เชน การมีผลงานเปนท่ีประจักษ มีการเสนอผลงานในระดับ
นานาชาติอยางสมํ่าเสมอ นั้น
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ในการนี้ สภาคณบดีทางศิลปะแหงประเทศไทยไดพิจารณาและเห็นชอบในกรณีผูทรงคุณวุฒิ
ท่ีจะใชประสบการณเทียบเคียงผลงานและคุณวุฒิ โดยมีคุณสมบัติ เชน มีผลงานเปนท่ีประจักษและไดรับการ
ยอมรับในสาขาวิชาดังกลาว และไดรับเชิญไปเสนอผลงานศิลปะในระดับนานาชาติอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ
พรอมท้ังใหความเห็นชอบรายชื่อผูทรงคุณวุฒิ กลุมสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ ท่ีมหาวิทยาลัยศิลปากร
เสนอ จํานวน 12 ราย เนื่องจากเห็นวามีความสอดคลองกับเกณฑเทียบเคียงผูทรงคุณวุฒิดังกลาว

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบรายชื่อผูทรงคุณวุฒิตามเกณฑเทียบเคียง
ผูทรงคุณวุฒิ กลุมสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ จํานวน 12 ราย และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
กอนเสนอไปยังคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.6.5 ขอเปลี่ยนแปลงวัสดุท่ีใชทําผาคลองคอ (ฮูด) ของครุยวิทยฐานะ

สรุปเรื่อง
ตามท่ีท่ีประชุมคณบดี ครั้งท่ี 4/2557 เม่ือวันอังคารท่ี 18 กุมภาพันธ 2557 ไดพิจารณา

รายงานผลการดําเนินงานบริการตัดและใหเชาชุดครุยวิทยฐานะและชุดสูทสากลนิยม ประจําปการศึกษา
2556-2558 โดยมอบหมายใหรองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรมจัดทําตัวอยางผาไหมตามสีประจําคณะวิชา
ซึ่งจะใชทําเปนผาคลองคอ (ฮูด) ของครุยวิทยฐานะ รวมท้ังครุยของสภามหาวิทยาลัย โดยใชโทนสีของไทยและ
กําหนดชื่อโทนสีของไทยท่ีตรงกับสีประจําของแตละคณะวิชา ประกอบกับท่ีประชุมคณบดี ครั้งท่ี 5/2557
เม่ือวันอังคารท่ี 4 มีนาคม 2557 ไดมีมติใหความเห็นชอบโทนสีของไทยและผาไหมตามสีประจําคณะวิชา
สําหรับชุดครุยวิทยฐานะ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร นั้น

เนื่องจากการดําเนินงานบริการตัดและใหเชาชุดครุยวิทยฐานะตลอดระยะเวลา 3 ปท่ีผานมา
พบปญหาซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนวัสดุท่ีใชทําผาคลองคอ (ฮูด) จากผากํามะหยี่เปนผาไหม โดยพบวาผาไหมเปน
ผาท่ีดูแลรักษายาก ผาไหมท่ีสกปรกหรือถูกฝนจะเปอนและไมสามารถซักไดเนื่องจากสีของผากํามะหยี่ตกใส
อีกท้ังการเก็บรักษายุงยาก หากเก็บไมดีเนื้อผาจะชื้นและมีเชื้อราฝงลึกลงในเนื้อผาไหม ดังนั้น ท่ีประชุม
คณะกรรมการดําเนินงานบริการตัดและใหเชาชุดครุยวิทยฐานะและชุดสูทสากลนิยม ในงานพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตร ประจําปการศึกษา 2558 ครั้งท่ี 5/2559 เม่ือวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2559 จึงมีมติเห็นชอบให
คณะวิชาเสนอขอคิดเห็นเก่ียวกับวัสดุท่ีใชทําผาคลองคอ (ฮูด) ซึ่งกองกิจการนักศึกษาไดสรุปความคิดเห็น
ดังกลาวแลว โดยคณะวิชาเสนอใหเปลี่ยนวัสดุท่ีใชทําผาคลองคอ (ฮูด) จาก ผาไหม เปน ผากํามะหยี่ เชนเดิม

ท้ังนี้ รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาไดเสนอท่ีประชุมพิจารณาเพ่ิมเติมเก่ียวกับการขอปรับ
สีของผาคลองคอ (ฮูด) ของครุยวิทยฐานะ เนื่องจากการใชสีไทยโทนในปจจุบันไมตรงกับสีประจําของแตละ
คณะวิชา

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงวัสดุท่ีใชทําผาคลองคอ (ฮูด)
ของครุยวิทยฐานะ จาก ผาไหม เปน ผากํามะหยี่ เชนเดิม ตามท่ีกองกิจการนักศึกษาเสนอ และเห็นควรใชสี
ไทยโทนทําเปนผาคลองคอ (ฮูด) โดยใหปรับสีดังกลาวใหมใหตรงกับสีประจําของแตละคณะวิชา และเพ่ือให



25

เปนไปตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชา ครุยประจําตําแหนง ครุยวิทย
ฐานะ และเข็มวิทยฐานะ ของมหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2544

ท้ังนี้ ท่ีประชุมมีขอเสนอแนะวา ควรทําการศึกษาขอมูลอยางรอบคอบจากผูท่ีเก่ียวของหรือผู
ท่ีเคยเสนอขอเปลี่ยนแปลงนั้น กอนการพิจารณาปรับสีประจําคณะวิชาสําหรับชุดครุยวิทยฐานะใหม

ระเบียบวาระท่ี 4.6.6 การแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทคณาจารยประจํา

สรุปเรื่อง
ตามมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 11/2559 เม่ือวันท่ี 14 ธันวาคม 2559 ไดใหความ

เห็นชอบรางขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยคุณสมบัติ ลักษณะตองหาม หลักเกณฑและวิธีการเลือก
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจํา พ.ศ. …. และนายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากรไดลงนาม
ประกาศใชขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยคุณสมบัติ ลักษณะตองหาม หลักเกณฑและวิธีการเลือก
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจํา พ.ศ. 2559 เม่ือวันท่ี 19 ธันวาคม พ.ศ. 2559 แลวนั้น

เนื่องจากขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยคุณสมบัติ ลักษณะตองหาม หลักเกณฑและ
วิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจํา พ.ศ. 2559 ขอ 4 กําหนดใหอธิการบดีโดย
ความเห็นชอบของ ก.บ.ม. แตงตั ้งคณะกรรมการดําเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท
คณาจารยประจํา ประกอบดวย

(1) ประธานสภาคณาจารยและพนักงาน เปนประธานกรรมการ
(2) ผูแทนคณะจํานวนคณะละหนึ่งคน เปนกรรมการ
(3) ผูแทนสํานักงานอธิการบดีจํานวนสามคน เปนกรรมการ
(4) เจาหนาท่ีของงานสภาคณาจารยจํานวนหนึ่งคน เปนกรรมการและเลขานุการ และอาจ

ใหมีเจาหนาท่ีของงานสภาคณาจารยจํานวนหนึ่งคนเปนผูชวยเลขานุการดวยก็ได
ในการนี้ กองนิติการจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการเลือก

กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจํา ดังนี้
1. แตงตั้งประธานสภาคณาจารยและพนักงาน เปนประธานกรรมการ
2. ใหมีการเสนอชื่อผูแทนคณะ คณะละหนึ่งคน และใหมีการเสนอชื่อผูแทนสํานักงาน

อธิการบดีจํานวนสามคน เพ่ือแตงตั้งเปนกรรมการ
3. แตงตั้งเจาหนาท่ีของงานสภาคณาจารยจํานวนหนึ่งคน เปนกรรมการและเลขานุการ และใน

กรณีท่ีเห็นสมควรจะใหมีเจาหนาท่ีของงานสภาคณาจารยอีกจํานวนหนึ่งคนเปนผูชวยเลขานุการดวยก็ได
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการเลือกกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจํา โดยประกอบดวยผูดํารงตําแหนงและมีรายชื่อตอไปนี้

1. ประธานสภาคณาจารยและพนักงาน ประธานกรรมการ
2. นางศันสนีย สิทธิศักดิ์ กรรมการ

บัณฑิตวิทยาลัย
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3. ผูชวยศาสตราจารยไพโรจน วังบอน กรรมการ
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ

4. อาจารย ดร.ไธพัตย  ภูชิสสชวกรณ กรรมการ
คณะสถาปตยกรรมศาสตร

5. อาจารยศศิธร  ศิลปวุฒยา กรรมการ
คณะโบราณคดี

6. ผูชวยศาสตราจารยปนท  ปลื้มชูศักดิ์ กรรมการ
คณะมัณฑนศิลป

7. อาจารยประสิทธิ์ชัย  จิรปสิทธินนท กรรมการ
คณะอักษรศาสตร

8. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรกาญจน สุขสดเขียว กรรมการ
คณะศึกษาศาสตร

9. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไพโรจน  ขาวสิทธิวงษ กรรมการ
คณะวิทยาศาสตร

10. อาจารย ดร.ทศวรรณ  จิตรวศินกุล กรรมการ
คณะเภสัชศาสตร

11. อาจารยพรชัย  เปลี่ยมทรัพย กรรมการ
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

12. อาจารยณัฐวุฒิ เตียนพลกรัง กรรมการ
คณะดุริยางคศาสตร

13. นายประสิทธิ์  นิธิโกสินทร กรรมการ
คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร

14. อาจารยประพล  เปรมทองสุข กรรมการ
คณะวิทยาการจัดการ

15. อาจารยนฤชร  สังขจันทร กรรมการ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

16. อาจารยอริยาภรณ  นันทิพัฒนพฤกษา กรรมการ
วิทยาลัยนานาชาติ

17. นางวราภรณ  ฉัตรวงศพันธ กรรมการ
กองงานวทิยาเขต

18. นางสาวแสงจันทร  คงอ่ิม กรรมการ
สํานักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

19. นางสาวรัตทิกร  คงทอง กรรมการ
กองกลาง

20. นางสาวศิริพร  ภัคโภไคย กรรมการและเลขานุการ
21. นางสาวปทมาพร เกิดแจง ผูชวยเลขานุการ
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และใหนําเสนออธิการบดีลงนามในคําสั่งแตงตั้งกอนมอบหมายใหกรรมการและเลขานุการ
ของคณะกรรมการประสานงานเพ่ือใหคณะกรรมการดําเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท
คณาจารยประจําดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.6.7 การศึกษาความเปนไปไดในการจัดตั้งคณะแพทยศาสตรและวิทยาศาสตร
สุขภาพ

สรุปเรื่อง
ตามท่ีมหาวิทยาลัยไดมีแนวคิดในการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร และ

เห็นควรใหมีการศึกษาความเปนไปไดและแนวทางการจัดตั้ง โดยแตงตั้งคณะกรรมการศึกษาความเปนไปไดใน
การจัดตั้งคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร นั้น

ในการนี้ ท่ีประชุมคณะกรรมการศึกษาความเปนไปไดในการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 1/2559 เม่ือวันจันทรท่ี 21 พฤศจิกายน 2559 ไดพิจารณาความเปนไปไดในการ
จัดตั้งคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร แลว มีมติใหความเห็นชอบในหลักการ และเสนอแนะใหแกไข
แผนการดําเนินงานในการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของ
ท่ีประชุม กอนเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยภายในเดือนธันวาคม 2559 และเสนอสภามหาวิทยาลัย
ในเดือนมกราคม 2560

ท้ังนี้ ท่ีประชุมคณะกรรมการศึกษาความเปนไปไดฯ มีความเห็นวา ประเทศไทยกําลังเผชิญ
สถานการณการขาดแคลนแพทยท้ังในภาพรวมและในสวนของแพทยเฉพาะทาง เม่ือเปรียบเทียบกับประเทศ
อ่ืนๆ พบวา มีหลายประเทศท่ีมีจํานวนแพทยตอจํานวนประชากรท่ีดีกวาประเทศไทยอยางมาก  เชน สหพันธ
สาธารณรัฐเยอรมนี สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐอินเดีย หรือประเทศในกลุมอาเซียน เชน สาธารณรัฐ
สิงคโปร สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สหพันธรัฐมาเลเซีย และสาธารณรัฐแหงสหภาพพมา เปนตน ซึ่ง
จํานวนแพทยท่ีมีในระบบตอจํานวนประชากรเปนดัชนีบงชี้สําคัญท่ีสะทอนคุณภาพการใหบริการดาน
สาธารณสุขของประเทศ ประกอบกับเห็นวามหาวิทยาลัยศิลปากรเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําท่ีมีชื่อเสียง เปนท่ี
ประจักษท้ังในระดับชาติและระดับสากล มีศักยภาพสูงท่ีจะสามารถจัดตั้งคณะแพทยศาสตรและคณะทาง
วิทยาศาสตรสุขภาพอ่ืนๆ นอกเหนือจากคณะเภสัชศาสตร ซึ่งกอใหเกิดประโยชนท้ังตอมหาวิทยาลัย ชุมชนใน
ภูมิภาคตะวันตกและประเทศ โดยไดแนบเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้

1. การศึกษาความเปนไปไดในการจัดตั้งคณะวิชาแพทยศาสตรและวิทยาศาสตรสุขภาพ
2. รายงานการประชุมคณะกรรมการศึกษาความเปนไปไดในการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร

มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 1/2559 เม่ือวันท่ี 21 พฤศจิกายน 2559
3. คําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ี 1322/2559 ลงวันท่ี 29 กันยายน พ.ศ. 2559 เรื่อง แตงตั้ง

คณะกรรมการศึกษาความเปนไปไดในการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร และท่ี 1534/2559
ลงวันท่ี 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 เรื่อง แกไขคําสั่งและแตงตั้งคณะกรรมการศึกษาความเปนไปไดฯ (เพ่ิมเติม)

4. ประกาศแพทยสภา ท่ี 36/2555 เรื่อง เกณฑวาดวยการขอเปดดําเนินการ/ปรับปรุง
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

5. สถานการณความตองการบุคลากรแพทย แผนการผลิตและการกระจายแพทย กระทรวง
สาธารณสุข



28

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบในหลักการของการศึกษาความเปนไปไดใน
การจัดตั้งคณะแพทยศาสตรและวิทยาศาสตรสุขภาพ และเนื่องจากไดเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยศิลปากรพิจารณาเปนครั้งแรก จึงเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาหารือ
ถึงความเปนไปไดในการจัดตั้งคณะแพทยศาสตรและวิทยาศาสตรสุขภาพตอไป

ท้ังนี้ ท่ีประชุมมีขอเสนอแนะดังนี้
1. ควรมีการจัดทําขอมูลประมาณการคาใชจายความคุมทุนของการดําเนินการจัดตั้ง

คณะแพทยศาสตร
2. ควรคํานึงถึงอัตลักษณของมหาวิทยาลัยในการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร และผลท่ีจะเกิดกับ

คณะวิชาอ่ืนๆ เชน ภาระงานอาจารยของคณะวิชาท่ีมีจํานวนนักศึกษาเขาศึกษาลดลง การสงนักศึกษามาเรียน
รายวิชาของคณะวิชาอ่ืน เปนตน

3. ควรมีการพิจารณาเก่ียวกับการเปนโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ โดยเนนในดานการปองกัน
โรคกอนการรักษา

4. ควรมีการศึกษาขอมูลเพ่ือการพิจารณาอยางละเอียด รอบดาน และถ่ีถวน โดยอาจเสนอ
สภามหาวิทยาลัยใหมีการแตงตั้งคณะทํางานเพ่ือศึกษาขอมูลดังกลาว

5. ควรประสานงานกับโรงพยาบาลใกลเคียงมหาวิทยาลัยเก่ียวกับการฝกงานในโรงพยาบาล
ของนักศึกษาแพทยศาสตรในระยะยาว กอนท่ีจะมีการกอสรางโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัย เพ่ือปองกัน
ปญหาโรงพยาบาลปฏิเสธการรับนักศึกษาแพทยศาสตรเขาฝกงาน

ระเบียบวาระท่ี 4.6.8 โครงการสานฝนสูความเปนเลิศทางการกีฬาพัฒนานักวิทยาศาสตรการกีฬา
รุนใหม “การคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิชา
วิทยาศาสตรการกีฬาดวยวิธีพิเศษ” เพื่อรวมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน
วโรกาสท่ีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระชนมายุ
ครบ 60 พรรษา

สรุปเรื่อง
ตามแผนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ ฉบับท่ี 5 (พ.ศ. 2555-2559) ซึ่งเปนกรอบและทิศทางใน

การพัฒนาการกีฬาของประเทศใหบรรลุเปาหมายท้ังดานการพัฒนาการกีฬาข้ันพ้ืนฐาน การกีฬาเพ่ือมวลชน
และการกีฬาเพ่ือความเปนเลิศ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559)
ภายใตนโยบาย “กีฬาสรางคน คนสรางชาติ” รัฐบาลไดมีนโยบายในการสงเสริมการเลนกีฬาในทุกดาน
อยางครบวงจร เพ่ือยกระดับมาตรฐานการกีฬาของประเทศไทย มุงความเปนเลิศในการแขงขัน และเพ่ือ
ประโยชนสูงสุดในการสงเสริมสุขภาพพลานามัยของประชาชน รวมท้ังเพ่ือเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสท่ี
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระชนมายุครบ 60 พรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากรซึ่งเปน
มหาวิทยาลัยในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และเปนสถาบันการศึกษาท่ีมีความพรอม
ในการเชื่อมตอการพัฒนาศักยภาพดานกีฬาของเยาวชนในระดับมัธยมศึกษาใหมีโอกาสพัฒนาท้ังดานความรู
และดานกีฬาในระดับอุดมศึกษา เพ่ือใหเยาวชนเหลานั้นไดมีการพัฒนาศักยภาพดานกีฬาของตนเองในระดับ
ภูมิภาคและระดับชาติตอไป นั้น
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ในการนี้ คณะศึกษาศาสตรจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาโครงการสานฝนสูความเปนเลิศทาง
การกีฬาพัฒนานักวิทยาศาสตรการกีฬารุนใหม “การคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิชา
วิทยาศาสตรการกีฬาดวยวิธีพิเศษ” เพ่ือรวมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสท่ีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี มีพระชนมายุครบ 60 พรรษา ระยะเวลาในการดําเนินโครงการตอเนื่อง 4 ป ตั้งแต
ปการศึกษา 2559-2562 โดยกําหนดจํานวนรับเขาศึกษา 20 คน ซึ่งคุณสมบัติของผูสมัครเขาศึกษาตองเปนผูท่ี
กําลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปท่ี 6 (สายวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร) หากไมเปนนักเรียนสายวิทยาศาสตร-
คณิตศาสตรจะตองมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมอยางนอย 4 ภาคการศึกษา ไมต่ํากวา 2.25 และตองเปน
นักกีฬาตัวแทน โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) เปนนักกีฬาเยาวชนทีมชาติไทย/นักเรียนไทย/นักกีฬาทีมชาติ อยางนอย 1 ป (ไดรับสิทธิ์
เขาศึกษาและทุนการศึกษา “ยกเวนคาหนวยกิต 1 ปการศึกษา”)

(2) เปนนักกีฬาในระดับตัวแทนจังหวัด/ตัวแทนเขตการศึกษาข้ึนไป ตอเนื่อง 2 ป จนถึงวัน
สมัคร หรือไดรับการรับรองจากสมาคมหรือองคกรท่ีเชื่อถือไดวามีความสามารถพิเศษทางกีฬา (ไดรับสิทธิ์เขา
ศึกษาแตไมไดรับทุนการศึกษา) ภายหลังหากนักกีฬามีศักยภาพท่ีจะพัฒนาความสามารถทางกีฬาเทียบเทาหรือ
ใกลเคียงคุณสมบัติของนักกีฬาตามขอ (1) จะไดรับทุนยกเวนคาหนวยกิต 1 ปการศึกษา ในปการศึกษาถัดไป

ท้ังนี้ ไดกําหนดเงื่อนไขของผูผานการคัดเลือกในโครงการ ดังนี้
1. นักศึกษาตองเปนผูประพฤติตนตามระเบียบขอบังคับของคณะศึกษาศาสตร หรือ

มหาวิทยาลัยศิลปากรโดยเครงครัด
2. นักศึกษาตองมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.00 หากมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมต่ํา

กวา 2.00 จะถูกตัดสิทธิ์การรับทุนการศึกษา
3. นักศึกษาตองเปนตัวแทนเขารวมการแขงขันกีฬาตามความสามารถของประเภทกีฬา

ท่ีตนเองถนัดในนามทีมมหาวิทยาลัยศิลปากรทุกครั้งท่ีมหาวิทยาลัยสงเขารวมการแขงขัน
4. นักศึกษาตองเขารวมกิจกรรมอ่ืนๆ ตามท่ีหนวยงานภายในและ/หรือภายนอก

มหาวิทยาลัย คณะศึกษาศาสตร และมหาวิทยาลัยรองขอโดยผานการพิจารณาของสาขาวิชาวิทยาศาสตร
การกีฬา

5. นักศึกษาตองรายงานผลการเรียนและผลงานทางการกีฬาใหคณะศึกษาศาสตรทราบอยาง
ละเอียดทุกภาคการศึกษา

6. ผูท่ีผานการคัดเลือกเปนนักศึกษาจะไดรับทุนในปการศึกษาแรก โดยจะไดรับการยกเวน
คาลงทะเบียนแบบเหมาจายในสวนของคณะศึกษาศาสตร จํานวน 11,000 บาท (หนึ่งหม่ืนหนึ่งพันบาทถวน)
ตอภาคการศึกษา สําหรับคาธรรมเนียมอ่ืนๆ นักศึกษาตองชําระเองตามอัตราท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด

ท้ังนี้ กองบริการการศึกษาไดตรวจสอบหลักสูตรท่ีเปดรับและแผนการรับนักศึกษาแลว
อนึ่ง คณะศึกษาศาสตรไดกําหนดรายละเอียดคาใชจายในการคัดเลือกเขาศึกษาไวในโครงการ

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

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา
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มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบโครงการสานฝนสูความเปนเลิศทางการกีฬา
พัฒนานักวิทยาศาสตรการกีฬารุนใหม “การคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิชา
วิทยาศาสตรการกีฬาดวยวิธีพิเศษ” เพ่ือรวมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสท่ีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี มีพระชนมายุครบ 60 พรรษา ตามท่ีคณะศึกษาศาสตรเสนอ และใหนําเสนออธิการบดี
พิจารณาอนุมัติโครงการตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.6.9 โครงการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเขาศึกษาในระดับปริญญาบัณฑิต
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ดวยโครงการรับนักศึกษา
ภาคกลาง ภาคตะวันตก และภาคใตตอนบน ปการศึกษา 2560

สรุปเรื่อง
เพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายของประเทศท่ีจะใหมหาวิทยาลัยในสวนภูมิภาคมีบทบาทในการ

พัฒนาภูมิภาคของตนในดานตางๆ อันจะเปนการชวยขจัดปญหาทางดานเศรษฐกิจ สังคม และการปกครองได
เปนอยางดี ตลอดจนยังเปนการสรางผูนําและสนับสนุนใหนักศึกษาไดมีโอกาสศึกษาและทํางานในถ่ินฐานของ
ตนเอง เพ่ือพัฒนาเขตภาคกลาง ภาคตะวันตก และภาคใตตอนบนใหมีความเขมแข็งตอไป

ในการนี้ คณะวิทยาการจัดการจึงประสงคดําเนินโครงการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือเขา
ศึกษาในระดับปริญญาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ดวยโครงการรับนักศึกษาภาคกลาง
ภาคตะวันตก และภาคใตตอนบน ปการศึกษา 2560 โดยจะดําเนินการรับนักเรียนจากโรงเรียนของรัฐบาล จํานวน
20 จังหวัด เขตภาคตะวันตกและภาคใตตอนบน ไดแก กาญจนบุรี ชุมพร นครปฐม ประจวบคีรีขันธ เพชรบุรี
ระนอง ราชบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร และสุพรรณบุรี เขตภาคกลาง ไดแก พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี
สิงหบุรี อางทอง ชัยนาท และอุทัยธานี และเขตปริมณฑล ไดแก นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ รวมท้ังโรงเรียน
ของเอกชนในจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ รวมท้ังสิ้นจํานวน 435 โรงเรียน โดยกําหนดรับนักศึกษา 4
หลักสูตร จํานวน 500 คน ดังนี้

1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
- สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่ัวไป จํานวน 80  คน
- สาขาวิชาการตลาด จํานวน 60  คน
- สาขาวิชาการจัดการโรงแรม จํานวน 50  คน
- สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ จํานวน 60  คน
- สาขาวิชาการจัดการงานนิทรรศการและงานอีเวนท จํานวน 60  คน

2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
- สาขาวิชาการจัดการการทองเท่ียว จํานวน 50  คน
- สาขาวิชาการจัดการชุมชน จํานวน 20  คน

3. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
- สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร จํานวน 80  คน

4. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต จํานวน 40  คน
ท้ังนี้ กองบริการการศึกษาไดตรวจสอบหลักสูตรท่ีเปดรับและแผนการรับนักศึกษาแลว
อนึ่ง กองนิติการไดรับแจงจากคณะวิทยาการจัดการวา การดําเนินการตามโครงการดังกลาว

ไมมีการเบิกจายคาตอบแทนใหแกคณะกรรมการชุดตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการสอบคัดเลือก จึงไมมีการกําหนด
อัตราคาใชจายในสวนของคาตอบแทน ซึ่งโครงการดังกลาวตองไดรับอนุมัติจากอธิการบดีโดยความเห็นชอบ



31

ของท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ตามความในขอ 23 ของระเบียบมหาวิทยาลัย
ศิลปากรวาดวยการเบิกจายเงินรายไดของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2557

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว มีมตใิหความเห็นชอบโครงการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือเขาศึกษา
ในระดับปริญญาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ดวยโครงการรับนักศึกษาภาคกลาง
ภาคตะวันตก และภาคใตตอนบน ปการศึกษา 2560 ตามท่ีคณะวิทยาการจัดการเสนอ และใหนําเสนอ
อธิการบดีพิจารณาอนุมัติโครงการตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.6.10 การสรรหากรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ศูนยคอมพิวเตอร  และ
สํานักหอสมุดกลาง ประเภทผูทรงคุณวุฒิภายนอก

สรุปเรื่อง
ตามท่ีมหาวิทยาลัยไดออกขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรเก่ียวกับคณะกรรมการประจํา

คณะและสวนงาน ซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยไดลงนาม เม่ือวันท่ี 19 ธันวาคม พ.ศ. 2559 นั้น
ในการนี้ กองการเจาหนาท่ีจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาการสรรหากรรมการประจําบัณฑิต

วิทยาลัย ศูนยคอมพิวเตอร และสํานักหอสมุดกลาง ประเภทผูทรงคุณวุฒิภายนอก ตามขอบังคับมหาวิทยาลัย
ศิลปากร จํานวน 3 ฉบับ ดังนี้

1. ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2559
ขอ 4 กําหนดใหมีคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ประกอบดวย

1.1 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ประธาน
1.2 ผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยท่ีเสนอโดยคณะ กรรมการ

และอธิการบดีแตงตั้งโดยความเห็นชอบของ ก.บ.ม.
จํานวน 1-3 คน

1.3 รองอธิการบดีท่ีอธิการบดีมอบหมาย จํานวน 1 คน กรรมการ
1.4 รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยท่ีคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ

มอบหมาย จํานวนไมเกิน 4 คน
1.5 คณบดีของคณะ หรือหัวหนาสวนงานของสวนงาน กรรมการ

ท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ
ซึ่งมีการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา

ท้ังนี้  ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การสรรหากรรมการประจํา
บัณฑิตวิทยาลัยประเภทผูทรงคุณวุฒิภายนอก พ.ศ. 2559 ไดกําหนดใหบัณฑิตวิทยาลัยนําเสนอรายชื่อ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกเพ่ือให ก.บ.ม. พิจารณารายชื่อผูทรงคุณวุฒิภายนอก จํานวน 1-3 คน โดยในการกําหนด
จํานวนกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยประเภทผูทรงคุณวุฒิภายนอกในครั้งแรก ใหมีจํานวน 1 คน ซึ่งบัณฑิต
วิทยาลัยไดเสนอรายชื่อผูทรงคุณวุฒิภายนอก จํานวน 1 คน คือ รองศาสตราจารยลิขิต กาญจนาภรณ

2. ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยคณะกรรมการประจําศูนยคอมพิวเตอร พ.ศ. 2559
ขอ 4 กําหนดใหมีคณะกรรมการประจําศูนยคอมพิวเตอร ประกอบดวย
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2.1 ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร ประธาน
2.2 ผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยท่ีเสนอโดย กรรมการ

ศูนยคอมพิวเตอรและอธิการบดีแตงตั้งโดยความเห็นชอบ
ของ ก.บ.ม. จํานวน 1-3 คน

2.3 รองอธิการบดีท่ีอธิการบดีมอบหมาย จํานวน 1 คน กรรมการ
2.4 รองผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร จํานวนไมเกิน 3 คน กรรมการ
2.5 ผูแทนจากคณะและสวนงานซึ่งอธิการบดีแตงตั้ง กรรมการ

โดยความเห็นชอบของ ก.บ.ม. จํานวนไมเกิน 5 คน
2.6 ผูแทนบุคลากรของศูนยคอมพิวเตอรท่ีไดมาจากการเลือกตั้ง กรรมการ

จํานวนไมเกิน 3 คน
ท้ังนี้ ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยศิลปากรเก่ียวกับการสรรหากรรมการประจํา

ศูนยคอมพิวเตอรในสวนของกรรมการประเภทผูทรงคุณวุฒิภายนอก ไดกําหนดใหศูนยคอมพิวเตอรนําเสนอ
รายชื่อผูทรงคุณวุฒิภายนอกเพ่ือให ก.บ.ม. พิจารณารายชื่อผูทรงคุณวุฒิภายนอก จํานวน 1-3 คน โดย
ศูนยคอมพิวเตอรไดเสนอรายชื่อผูทรงคุณวุฒิภายนอก จํานวน 3 คน ไดแก

(1) รองศาสตราจารยยืน ภูวรวรรณ
(2) ผูชวยศาสตราจารย ดร.อนุชัย ธีระเรืองไชยศรี
(3) นายทวี ศรีบุศยดี

3. ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยคณะกรรมการประจําสํานักหอสมุดกลาง พ.ศ.
2559 ขอ 4 กําหนดใหมีคณะกรรมการประจําสํานักหอสมุดกลาง ประกอบดวย

3.1 ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง ประธาน
3.2 ผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยท่ีเสนอโดย กรรมการ

สํานักหอสมุดกลางและอธิการบดีแตงตั้งโดยความเห็นชอบ
ของ ก.บ.ม. จํานวน 1-3 คน

3.3 รองอธิการบดีท่ีอธิการบดีมอบหมาย จํานวน 1 คน กรรมการ
3.4 รองผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง จํานวนไมเกิน 3 คน กรรมการ
3.5 หัวหนาหอสมุด กรรมการ
3.6 ผูแทนจากคณะซึ่งอธิการบดีแตงตั้งโดยความเห็นชอบ กรรมการ

ของ ก.บ.ม. ตามกลุมสาขาวิชา สาขาวิชาละ 2 คน
3.7 ผูแทนบุคลากรของสํานักหอสมุดกลางท่ีไดมาจาก กรรมการ

การเลือกตั้ง จํานวนไมเกิน 3 คน
ท้ังนี้ ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยศิลปากรเก่ียวกับการสรรหากรรมการประจํา

สํานักหอสมุดกลางในสวนของกรรมการประเภทผูทรงคุณวุฒิภายนอก ไดกําหนดใหสํานักหอสมุดกลางนําเสนอ
รายชื่อผูทรงคุณวุฒิภายนอกเพ่ือให ก.บ.ม. พิจารณารายชื่อผูทรงคุณวุฒิภายนอก จํานวน 1-3 คน โดย
สํานักหอสมุดกลางไดเสนอรายชื่อผูทรงคุณวุฒิภายนอก จํานวน 1 คน คือ อาจารยสกุล บุณยทัต

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการสรรหากรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย
ศูนยคอมพิวเตอร และสํานักหอสมุดกลาง ประเภทผูทรงคุณวุฒิภายนอก ตามท่ีเสนอ ดังนี้
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1. บัณฑิตวิทยาลัย จํานวน 1 คน คือ รองศาสตราจารยลิขิต กาญจนาภรณ
2. ศูนยคอมพิวเตอร จํานวน 3 คน ไดแก

- รองศาสตราจารยยืน ภูวรวรรณ
- ผูชวยศาสตราจารย ดร.อนุชัย ธีระเรืองไชยศรี
- นายทวี ศรีบุศยดี

3. สํานักหอสมุดกลาง จํานวน 1 คน คือ อาจารยสกุล บุณยทัต
และใหกองการเจาหนาท่ีดําเนินการตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.7 เรื่องท่ีทําหนาท่ีแทนสภาวิชาการ
ระเบียบวาระท่ี 4.7.1 เรื่องแจงเพื่อทราบ

ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 4.7.2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระท่ี 4.7.2.1 การอนุมัติปริญญาใหแกผูสําเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (เพิ่มเติม)

สรุปเรื่อง
ตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยไดประกาศใหผูมีคุณสมบัติครบถวนตามเกณฑท่ีกําหนดไวในหลักสูตร

ตางๆ ของมหาวิทยาลัยในภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2559 เปนผูสําเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่ง
ไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย นั้น

ในการนี้ เพ่ือใหเปนไปตามมาตรา 29 (5) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.
2559 กําหนดใหสภาวิชาการมีอํานาจหนาท่ีเสนอการใหปริญญา อนุปริญญา และประกาศนียบัตรชั้นหนึ่ง
ชั้นใดตอสภามหาวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัยจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาการอนุมัติปริญญาใหแกผูสําเร็จการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา (เพ่ิมเติม) ตามรายชื่อนักศึกษาผูมีสิทธิ์สําเร็จการศึกษาตั้งแตวันท่ีสําเร็จการศึกษา
เปนตนไป จํานวนท้ังสิ้น 27 ราย ดังนี้

คณะวิชา/ชื่อปริญญา จํานวนผูสําเร็จการศึกษา (ราย)
ชาย หญิง รวม

ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต - 1 1
คณะศึกษาศาสตร
- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑติ (การบริหารการศึกษา) - 1 1

รวม - 1 1
ระดับปริญญามหาบัณฑิต 10 16 26
คณะจติรกรรม ประตมิากรรมและภาพพิมพ
- ปริญญาศลิปมหาบัณฑติ (ทัศนศลิป) 5 3 8

รวม 5 3 8
คณะสถาปตยกรรมศาสตร
- ปริญญาการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดลอมมหาบัณฑติ - 1 1
- ปริญญาภูมิสถาปตยกรรมศาสตรมหาบณัฑิต - 1 1

รวม - 2 2
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คณะวิชา/ชื่อปริญญา จํานวนผูสําเร็จการศึกษา (ราย)
ชาย หญิง รวม

คณะศึกษาศาสตร
- ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑติ (การบริหารการศึกษา) - 1 1
- ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑติ
(การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ) 1 - 1

- ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑติ (การสอนภาษาไทย) - 2 2
- ปริญญาศลิปศาสตรมหาบณัฑิต (จิตวิทยาชุมชน) 1 - 1
- ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑติ (เทคโนโลยีการศึกษา) - 1 1

รวม 2 4 6
คณะวิทยาศาสตร
- ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (คณิตศาสตรศึกษา) - 1 1

รวม - 1 1
คณะเภสัชศาสตร
- ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต (การคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข) 1 3 4
- ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบณัฑติ (การจัดการทางเภสัชกรรม) 1 - 1

รวม 2 3 5
คณะวิทยาการจัดการ
- ปริญญาศลิปศาสตรมหาบณัฑิต  (การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน) - 2 2
- ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑติ - 1 1

รวม - 3 3
คณะจติรกรรม ประตมิากรรมและภาพพิมพ และคณะศึกษาศาสตร
-ปริญญาศลิปมหาบัณฑติ  (ทัศนศิลปศึกษา) 1 - 1

รวม 1 - 1
รวมท้ังสิ้น 10 17 27

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการอนุมัติปริญญาใหแกผูสําเร็จการศึกษา ระดับ
บัณฑิตศึกษา (เพ่ิมเติม) ของภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2559 จํานวนท้ังสิ้น 27 ราย และใหนําเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.7.2.2 การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร
สิ่งแวดลอม ฉบับป พ.ศ. 2555 ท่ีไมมีผลกระทบตอโครงสรางหลักสูตร

สรุปเรื่อง
ดวยคณะวิทยาศาสตรประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ฉบับป พ.ศ. 2555 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปดรายวิชาใหมในหมวด
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วิชาเฉพาะ วิชาเฉพาะดาน วิชาเลือก กลุมวิชาเลือก จํานวน 1 รายวิชา คือ รายวิชา 516 499 การฟนฟู
สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

โดยเริ่มใชตั้งแตภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2559 เปนตนไป ซึ่งท่ีประชุมคณะกรรมการ
วิชาการ ครั้งท่ี 23/2559 เม่ือวันท่ี 1 ธันวาคม 2559 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้
ไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตร

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ฉบับป พ.ศ. 2555 ท่ีไมมีผลกระทบตอโครงสรางหลักสูตร และใหนําเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.7.2.3 เกณฑการสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรทางดานวิทยาศาสตร
ระดับบัณฑิตศึกษา

สรุปเรื่อง
ตามมติท่ีประชุมคณบดี ครั้งท่ี 13/2558 เม่ือวันท่ี 7 กรกฎาคม 2558 ไดใหความเห็นชอบ

ในหลักการของเกณฑการสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรทางดานวิทยาศาสตร ระดับบัณฑิตศึกษา ตามท่ี
คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร กลุมสาขาวิทยาศาสตร เสนอใหเพ่ิมเกณฑการสําเร็จการศึกษาใน
หมวด 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา ขอ 3 ความวา “นักศึกษาตองเขารวมการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ/นานาชาติ ท่ีเก่ียวของกับสาขาอยางนอย 1 ครั้ง โดยตองทําความรูจักวิทยากรหรือผูแสดงปาฐกถา
(speaker) อยางนอย 1 คน และผูเขารวมอยางนอย 2-3 คน เพ่ือพัฒนาทักษะการติดตอสื่อสารภาษาอังกฤษ
ท้ังกับนักวิชาการและนักศึกษาท่ีมีการศึกษาในระดับเดียวกัน  และสรุปเปนรายงานสงสาขาวิชาซึ่งจะปรากฏ
เปนสวนหนึ่งของภาคผนวกในวิทยานิพนธของนักศึกษา” ไวในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2559) นั้น

ในการนี้ ภาควิชาสถิติและภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร ไดหารือเก่ียวกับเกณฑการ
สําเร็จการศึกษาดังกลาว ดังนี้

1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559) ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร ไดพิจารณารวมกับคณาจารยของภาควิชาสถิติแลว มีมติ
ใหคงเดิมไว  เนื่องจากภาควิชาตองการสงเสริมใหนักศึกษาไดตีพิมพเผยแพรผลงานในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติ ซึ่งมีคาน้ําหนักคะแนนสูงกวาการเขารวมประชุมวิชาการ ดังนั้น นักศึกษาสามารถเลือกตีพิมพ
เผยแพรผลงานในวารสารท่ีมีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษาได และยังคงสอดคลองกับ
เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550
หากใหมีการเขารวมประชุมวิชาการดวยจะเปนเกณฑท่ีสูงเกินไป

2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559) ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร ไดพิจารณารวมกับคณาจารยของภาควิชาชีววิทยา
แลว มีมติใหเกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเปนไปตามขอเสนอแนะ โดยไมระบุขอความ “โดยตองทํา
ความรูจักวิทยากรหรือผูแสดงปาฐกถา (speaker) อยางนอย 1 คน และผูเขารวมอยางนอย 2-3 คน
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เพ่ือพัฒนาทักษะการติดตอสื่อสารภาษาอังกฤษท้ังกับนักวิชาการและนักศึกษาท่ีมีการศึกษาในระดับเดียวกัน
และสรุปเปนรายงานสงสาขาวิชา” เพ่ือใหเทียบเคียงไดกับเกณฑการสําเร็จการศึกษาของหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิตท่ีจัดโดยมหาวิทยาลัยอ่ืน

ท้ังนี้ ท่ีประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร กลุมสาขาวิทยาศาสตร ครั้งท่ี 6/2559
เม่ือวันท่ี 18 ตุลาคม 2559 ไดพิจารณาขอหารือของภาควิชาสถิติและภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตรแลว
มีมติใหหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา กลุมสาขาวิทยาศาสตร กําหนดเกณฑการสําเร็จการศึกษาเพ่ิมเติม
เก่ียวกับการเขารวมการประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติท่ีเก่ียวของกับสาขา โดยใหเลือกกําหนดอยางใด
อยางหนึ่ง ดังนี้

(1) “นักศึกษาตองเขารวมการประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ ท่ีเก่ียวของกับสาขา
อยางนอย 1 ครั้ง โดยตองทําความรูจักวิทยากรหรือผูแสดงปาฐกถา (speaker) อยางนอย 1 คน และผูเขารวม
อยางนอย 2-3 คน เพ่ือพัฒนาทักษะการติดตอสื่อสารภาษาอังกฤษท้ังกับนักวิชาการและนักศึกษาท่ีมีการศึกษา
ในระดับเดียวกัน และสรุปเปนรายงานสงสาขาวิชาซึ่งจะปรากฏเปนสวนหนึ่งของภาคผนวกในวิทยานิพนธของ
นักศึกษา”

หรือ
(2) “นักศึกษาตองเขารวมการประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ ท่ีเก่ียวของกับสาขา

อยางนอย 1 ครั้ง และสรุปเปนรายงานเก่ียวกับประโยชนท่ีไดรับ ซึ่งจะปรากฏเปนสวนหนึ่งของภาคผนวกใน
วิทยานิพนธของนักศึกษา”

โดยขอใหนักศึกษาจัดทํารายงานสรุปเฉพาะสาระสําคัญประมาณ 1 หนากระดาษ
อนึ่ง ท่ีประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ครั้ ง ท่ี  11/2559 เ ม่ือวันท่ี 15

พฤศจิกายน 2559 และท่ีประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งท่ี 23/2559 เม่ือวันท่ี 1 ธันวาคม 2559 ไดมีมติ
ไมเลือกกําหนดท้ัง 2 กรณี ตามท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร กลุมสาขาวิทยาศาสตร เสนอใน
ขอ (1) – (2) เนื่องจากคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดกําหนดเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2558 ขอ 14 เกณฑการสําเร็จการศึกษา ขอ 14.2.2 ระบุวา “ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของ
วิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอยไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ หรือนําเสนอตอท่ีประชุมวิชาการโดยบทความท่ีนําเสนอ
ฉบับสมบูรณ (Full Paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding)
ดังกลาว” ไวแลว

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบเกณฑการสําเร็จการศึกษาในหลักสูตร
ทางดานวิทยาศาสตร ระดับบัณฑิตศึกษา ตามท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดกําหนดเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ขอ 14 เกณฑการสําเร็จการศึกษา ขอ 14.2.2 ระบุวา “ผลงาน
วิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอยไดรับการยอมรับใหตีพิมพใน
วารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง
หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ หรือนําเสนอตอท่ีประชุม
วิชาการโดยบทความท่ีนําเสนอฉบับสมบูรณ (Full Paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการ (Proceeding) ดังกลาว” ท้ังนี้ ใหเริ่มใชกับหลักสูตรท่ีจะครบรอบการปรับปรุง
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ระเบียบวาระท่ี 4.7.2.4 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การเสนอหลักสูตรปรับปรุงและหลักสูตรใหม ปการศึกษา 2561

สรุปเรื่อง
ตามท่ีมหาวิทยาลัยไดมีประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติเก่ียวกับ

การเสนอหลักสูตรปรับปรุงและหลักสูตรใหม ปการศึกษา 2560 โดยกําหนดใหวันสุดทายท่ีกองบริการ
การศึกษารับหลักสูตรเพ่ือเสนอคณะกรรมการวิชาการ ภายในวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2559 เพ่ือใหการ
ดําเนินการเสนอหลักสูตรในปการศึกษา 2560 แลวเสร็จทันตามกําหนดระยะเวลา ซึ่งกองบริการการศึกษา
ไดรับหลักสูตรท่ีครบรอบตองปรับปรุงในปการศึกษา 2560 ครบทุกหลักสูตรแลว นั้น

ในการนี้ เพ่ือใหการดําเนินการเสนอหลักสูตร ปการศึกษา 2561 แลวเสร็จทันตามระยะเวลา
ท่ีกําหนด ท่ีประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งท่ี 21/2559 เม่ือวันท่ี 3 พฤศจิกายน 2559 ไดพิจารณา (ราง)
ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการเสนอหลักสูตรปรับปรุงและหลักสูตร
ใหม ปการศึกษา 2561 โดยมีมติใหเปลี่ยนแปลงกําหนดวันสุดทายท่ีกองบริการการศึกษารับหลักสูตรเพ่ือเสนอ
คณะกรรมการวิชาการ จากเดือน “พฤศจิกายน” เปน “กันยายน” และปรับระยะเวลาในรายการลําดับถัดไป
ในรางประกาศใหสอดคลองกัน เนื่องจากในปการศึกษา 2561 มีจํานวนหลักสูตรท่ีครบรอบตองปรับปรุง
จํานวนท้ังสิ้น 72 หลักสูตร เพ่ิมข้ึนจากปการศึกษา 2560  จํานวน 17 หลักสูตร ซึ่งสวนใหญเปนหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา จึงตองผานการพิจารณาจากคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยกอนสงมายังกองบริการ
การศึกษา

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง
มาตรการและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการเสนอหลักสูตรปรับปรุงและหลักสูตรใหม ปการศึกษา 2561 และใหนําเสนอ
อธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.7.2.5 การแตงตั้งผูประสานงานรายวิชาศึกษาท่ัวไป (เพิ่มเติม)

สรุปเรื่อง
ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ี 1083/2559 ลงวันท่ี 24 สิงหาคม พ.ศ. 2559 แตงตั้ง

ผูประสานงานรายวิชาศึกษาท่ัวไป โดยมีวาระการปฏิบัติหนาท่ีตั้งแตวันท่ี 23 มิถุนายน 2559 ถึงวันท่ี 28
มิถุนายน 2560 นั้น

เนื่องจากคณะโบราณคดีประสงคขอเพ่ิมเติมผูประสานงานรายวิชาศึกษาท่ัวไปของวังทาพระ
ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอยและตอเนื่อง กองบริการการศึกษาจึงเสนอท่ีประชุม
พิจารณา (ราง) คําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง แตงตั้งผูประสานงานรายวิชาศึกษาท่ัวไป (เพ่ิมเติม) โดยได
ปรับแกไขตามมตท่ีิประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งท่ี 23/2559 เม่ือวันท่ี 1 ธันวาคม 2559 แลว

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา
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มติ ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว มีมตใิหความเห็นชอบ (ราง) คําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง แตงตั้ง
ผูประสานงานรายวิชาศึกษาท่ัวไป (เพ่ิมเติม) และใหกองบริการการศึกษานําเสนออธิการบดีลงนามในคําสั่งแตงตั้ง
ตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.7.2.6 คณะวิทยาศาสตรขอเปลี่ยนแปลงรายช่ืออาจารยประจําหลักสูตรและ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรของการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาจุลชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ท่ีมีผลกระทบตอ
โครงสรางหลักสูตร

สรุปเรื่อง
ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 5/2559 เม่ือวันอังคารท่ี

20 กันยายน 2559 และท่ีประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรกลุมสาขาวิทยาศาสตร ครั้งท่ี 6/2559
เม่ือวันท่ี 18 ตุลาคม 2559 ไดใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ท่ีมีผลกระทบตอโครงสรางหลักสูตร ซึ่งอยูระหวางดําเนินการเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณา นั้น

ในการนี้ คณะวิทยาศาสตรประสงคขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารยประจําหลักสูตรและ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรของการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) ท่ีมีผลกระทบตอโครงสรางหลักสูตร ซึ่งท่ีประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งท่ี 24/2559
เม่ือวันท่ี 15 ธันวาคม 2559 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว ดังนี้

หมายเหตุ : สัญลักษณ * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีขอเปลี่ยนแปลง
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารยประจํา
หลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรของการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ท่ีมีผลกระทบตอโครงสรางหลักสูตร และมอบหมายใหกองบริการการศึกษา
ดําเนินการตอไป

อาจารยประจําหลักสูตร (เดิม) อาจารยประจําหลักสูตร (ใหม)
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เชาวรีย  อรรถลังรอง 1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เชาวรีย  อรรถลังรอง
2. อาจารย ดร.ทักษวัน  ทองอราม 2. อาจารย ดร.ทักษวัน  ทองอราม
3. รองศาสตราจารย ดร.บุญศรี  จงเสรีจิตต* 3. อาจารย ดร.สุจินันท  มีไล*
4. อาจารย ดร.อุรารักษ  รมรื่น 4. อาจารย ดร.อุรารักษ  รมรื่น
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เอกพันธ บางยี่ขัน 5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เอกพันธ บางยี่ขัน
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ปดประชุมเวลา 13.50 น.

(นางสาวกันยพินันท  สิริปญญาธร)
ผูจดรายงานการประชุม

(นางสาวสิริวัลลิ์  พฤกษาอุดมชัย)
ผูจดรายงานการประชุม

(นางสาวเอมอร  ชีราวุฒธิพันธ)
ผูจดรายงานการประชุม


