
รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ครั้งท่ี 1/2559 

วันอังคารท่ี 26 กรกฎาคม 2559 
ณ  ห้องประชุมสํานักงานอธิการบดี  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 

…………….……………….. 

ผู้มาประชุม 

1. ผศ.ชัยชาญ   ถาวรเวช อธิการบดี ประธานกรรมการ 
2. ผศ.ดร.เชาวรีย์ อรรถลังรอง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ 
3. ศ.ถาวร โกอุดมวิทย์ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม กรรมการ 
4. อ.ปัญจพล เหล่าพูนพัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา กรรมการ 
5. รศ.ดร.วศิน อิงคพัฒนากุล รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการ 
6. รศ.วัฒนา เกาศัลย์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กรรมการ 
7. อ.อํามฤทธ์ิ   ชูสุวรรณ  คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ กรรมการ 
8. รศ.ดร.ชัยสิทธ์ิ  ด่านกิตติกุล คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กรรมการ 
9. อ.ศศิธร ศิลป์วุฒยา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กรรมการ 

  รักษาราชการแทนคณบดีคณะโบราณคดี 
10. ผศ.เอกพงษ์  ตรีตรง 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.จุไรรัตน์   นันทานิช คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กรรมการ 
15. ผศ.ดร.ปาเจรา    พัฒนถาบุตร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ 

  และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
16. รศ.ดร.ปานใจ   ธารทัศนวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ 
17. ผศ.ดร.อริศร์   เทียนประเสริฐ ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  กรรมการ 
18. ผศ.ดร.ศักดิพันธ์ ตันวิมลรัตน์ ผู้อํานวยการสํานักหอสมุดกลาง กรรมการ 
19. อ.เสฐลัทธ์ รอดเหตุภัย รองผู้อํานวยการศูนย์คอมพิวเตอร์  กรรมการ 

 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รักษาราชการแทน 
 ผู้อํานวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ 

20. อ.ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท ์ ผู้อํานวยการหอศิลป์ กรรมการ 
21. อ.ดร.กฤษฎา พรประภา รองเลขาธิการสภาคณาจารย์ กรรมการ 

แทนประธานสภาคณาจารย์ 
22. นางสาววรรณภา   แสงวัฒนะกุล ผู้แทนข้าราชการ ประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ กรรมการ 

หรือเช่ียวชาญเฉพาะ 
23. นายสหรัฐ   มณีจันทร ์ ผู้แทนข้าราชการ ประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ กรรมการ 

หรือเช่ียวชาญเฉพาะ 
  



 2

24. ผศ.ดร.จรุงแสง   ลักษณบุญส่ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กรรมการและเลขานุการ 
25. นางสาวอัปสร กิจเจริญค้า ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี     ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้มาประชุมผา่นระบบ VDO-Conference 

1. ผศ.ดาวลอย กาญจนมณีเสถียร รองอธิการบดี เพชรบุรี กรรมการ 
2. อ.ดร.ภวพล คงชุม คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการ 
3. อ.มานพ เอ่ียมสะอาด คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ 

ผู้เขา้ร่วมประชุม 

1. อ.ดร.ประไพพิมพ์  สุธีวสินนนท ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลัง 
2. ผศ.ดร.สาโรช พูลเทพ ผู้ช่วยอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร ์
3. อ.ดร.สุภาพ เกิดแสง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
4. อ.ดร.คุณัตว์   พิธพรชัยกุล ผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 
5. นางอัจฉรา   ทองส่งโสม ผู้อํานวยการกองกลาง  
6. นางสุกัญญา   ต่อทรัพย์สิน ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่ 

ผู้ไม่มาประชุม 

1. รศ.ดร.คณิต เขียววิชัย รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร ์ ติดราชการ 
2. ผศ.ชวลิต ขาวเขียว คณบดีคณะโบราณคดี ติดราชการ 
3. อ.ดําริห์   บรรณวิทยกิจ คณบดีคณะดุริยางคศาสตร์ ติดราชการ 
4. รศ.ดร.พิทักษ์ ศิริวงศ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ติดราชการ 
5. ผศ.ดร.สมพิศ   ขัตติยพิกุล ผู้อํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ และ ติดราชการ 

    รักษาราชการแทนรองอธิการบดี 
  ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ 

6. ผศ.ฉัตรชัย เผ่าทองจีน ผู้อํานวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ ติดราชการ 
7. รศ.ดร.บุญศรี   จงเสรีจิตต์ ประธานสภาคณาจารย์ ติดราชการ 
8. นางสุมณฑา   เสรีวัตตนะ ผู้แทนข้าราชการ ประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ ติดราชการ 

  หรือเช่ียวชาญเฉพาะ 

เปิดประชุมเวลา 09.30 น. 

 เมื ่อกรรมการครบเป ็นองค ์ประช ุมแล ้ว   ประธานกล ่าว เป ิดประช ุมและแจ ้งว ่า 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 
2559 โดยมีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ดังนั้น 
มหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีฐานะเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐต้ังแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2559  

นอกจากนี้ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 มาตรา 24 กําหนดให้มี
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย อธิการบดีเป็นประธานกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย           
รองอธิการบดี คณบดี หัวหน้าส่วนงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ประธานสภาคณาจารย์และ
พนักงาน และผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยจํานวนสามคนทําหน้าที่เป็นกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย         
แต่เน่ืองจากขณะน้ียังไม่มีการเลือกผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยจํานวนสามคนเป็นกรรมการบริหาร
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มหาวิทยาลัย และข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ตามบท
เฉพาะกาล ข้อ 14 กําหนดให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัยศิลปากรตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2548 ซึ่ง
ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 มีผลใช้บังคับ ทําหน้าที่เป็น
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยไปจนกว่าจะมีคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยตามข้อบังคับนี้ ฉะนั้น 
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัยศิลปากร (ก.บ.ม.) ชุดเดิมจึงทําหน้าที่ต่อไป 

ภายหลังจากน้ัน ประธานได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ดังน้ี 
 
ระเบยีบวาระที่  1    เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

ไม่มี เน่ืองจากเป็นการประชุมครั้งแรก 
 
ระเบยีบวาระที่  2     เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
ระเบยีบวาระที่ 2.1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ 
 
สรุปเรื่อง 

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ จํานวน 3 เรื่อง ดังน้ี 
1. ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 มาตรา 29 กําหนดให้มีสภา

วิชาการ และให้การดําเนินการเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยสภาวิชาการ พ.ศ. .... ดังนั้น ในระหว่างที่ยัง
ไม่มีสภาวิชาการ ให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป โดยอธิการบดีขอนําเรื ่องดังกล่าวเสนอให้ 
ก.บ.ม. พิจารณากลั่นกรองเรื่องก่อนเพื่อให้ ก.บ.ม. เป็นที่ปรึกษาและให้คําแนะนําแก่อธิการบดีก่อนเสนอไป
ยังสภามหาวิทยาลัยต่อไป และต่อไปเมื่อมีข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยสภาวิชาการแล้ว จะได้
นําเสนอเรื่องสภาวิชาการพิจารณาตามอํานาจหน้าที่ต่อไป 

2. การต้อนรับและแนะนําผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพิศ ขัตติยพิกุล ซึ่งได้รับแต่งต้ังให้ดํารง
ตําแหน่งผู้อํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ พร้อมทั้งรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการ
พิเศษ อีกตําแหน่งหน่ึง ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 เป็นต้นไป 

3. มหาวิทยาลัยกําหนดเปิดภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 15 สิงหาคม 2559 
จึงขอให้รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและคณะวิชากํากับดูแลการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุม
เชียร์อย่างเข้มงวด  

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบยีบวาระที่ 2.2 ข้อบังคับและประกาศมหาวิทยาลยัศลิปากรในการเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 
 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2559 ได้ให้
ความเห็นชอบร่างข้อบังคับและประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากรในการเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐตามท่ี
มหาวิทยาลัยศิลปากรเสนอ จํานวน 7 ฉบับ โดยให้มหาวิทยาลัยดําเนินการปรับแก้ไขร่างข้อบังคับและประกาศ
ของมหาวิทยาลัยศิลปากรตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย น้ัน 

บัดน้ี มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการปรับแก้ไขร่างข้อบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัย
ศิลปากรเสร็จสิ้นแล้ว และนายกสภามหาวิทยาลัยได้ลงนามในข้อบังคับและประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร
จํานวน 5 ฉบับ ได้แก่ 

1. ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 
2. ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การจัดต้ังส่วนงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 
3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 
4. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการเปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559  
5. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการเปล่ียนสถานภาพจากลูกจ้างประจําเป็นลูกจ้าง

มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 
พร้อมน้ีกองนิติการได้เสนอที่ประชุมเพ่ือทราบข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วย      

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ส่วนข้อบังคับและประกาศฉบับอ่ืนสามารถดาวน์โหลดเอกสาร
ได้ที่เว็บไซต์ www.su.ac.th/autonomy/index.php/2016-04-27-04-39-17 

ทั้งน้ี ผู้อํานวยการกองนิติการได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพ่ิมเติมว่า ข้อบังคับอีกจํานวน 2 ฉบับ 
ที่สภามหาวิทยาลัยได้ให้ความเห็นชอบแล้ว คือ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... และข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการบริหารงานบุคคลลูกจ้าง
มหาวิทยาลัย พ.ศ. .... โดยให้มหาวิทยาลัยดําเนินการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย น้ัน 
มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการปรับแก้ไขแล้ว อยู่ระหว่างนําเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณาลงนามต่อไป 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 
ระเบยีบวาระที่ 2.3 การแต่งต้ังคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตร 
 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 13/2545 เมื่อวันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2545 ได้ให้ความ
เห็นชอบการปรับปรุงขั้นตอนการเสนอหลักสูตรใหม่ โดยให้กองบริการการศึกษาจัดทําคําสั่ งรายช่ือ
คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรและรายงานให้ที่ประชุมคณบดีทราบทุก 2 เดือน น้ัน  
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บัดน้ี กองบริการการศึกษาได้รายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร
ทราบการแต่งต้ังคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรต่างๆ ในช่วงเดือนเมษายน-มิถุนายน 2559 ดังน้ี 

 

คําสั่งที่ หลักสูตร คณะวิชา 
จํานวน

อนุกรรมการ 
(คน) 

หมายเหตุ 

391/2559 
ลงวันที่ 4 
เมษายน 

พ.ศ. 2559 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 

คณะวิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

- แก้ไขคําสั่งท่ี 
1880/2558 ลงวันท่ี 
16 ธันวาคม พ.ศ. 
2558 เปลี่ยนแปลง
รายชื่ออนุกรรมการ
ลําดับท่ี 5 จาก 
“อาจารย์ ดร.        
สิริพร พงศ์ทองผาสุก” 
เป็น “อาจารย์ ดร.       
สิริพร พงศ์ทองผาสุข” 

392/2559 
ลงวันที่ 4 
เมษายน 

พ.ศ. 2559 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 

คณะวิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

- แก้ไขคําสั่งท่ี 
14/2559 ลงวันท่ี 7 
มกราคม พ.ศ. 2559 
เปลี่ยนแปลงรายชื่อ
อนุกรรมการลําดับท่ี 2 
จาก “ศาสตราจารย์
สัมพันธ์ ฤทธิเดช” เป็น 
“ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.เกรียงไกร             
อัศวมาศบันลือ” 

393/2559 
ลงวันที่ 4 
เมษายน 

พ.ศ. 2559 

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสัตวศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร          
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต 
สัตว์นํ้า (หลักสตูรปรับปรุง       
พ.ศ. 2560) 

3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

คณะสัตวศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร 

6 
 
 
 
6 
 
 
6 

 

436/2559 
ลงวันที่ 19 
เมษายน 

พ.ศ. 2559 

หลักสูตรศลิปบัณฑิต สาขาวิชาการ
ออกแบบเคร่ืองประดับ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
 

คณะมัณฑนศิลป์ 5  
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คําสั่งที่ หลักสูตร คณะวิชา 
จํานวน

อนุกรรมการ 
(คน) 

หมายเหตุ 

479/2559 
ลงวันที่ 26 
เมษายน 

พ.ศ. 2559 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
(เพ่ิมเติม) 

คณะวิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

1 เพ่ิมเติมอนุกรรมการ 
จํานวน 1 ราย คือ 
รองศาสตราจารย์ ดร.
วราวุฒิ ครูส่ง  

591/2559 
ลงวันที่ 19 
พฤษภาคม 
พ.ศ. 2559 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาจุลชีววิทยา (หลักสตูร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 

บัณฑิตวิทยาลยั 5  

761/2559 
ลงวันที่ 22 
มิถุนายน 
พ.ศ. 2559 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสตูร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 

คณะวิทยาศาสตร์ - แก้ไขคําสั่งท่ี 
236/2559 ลงวันท่ี 
24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 
2559 เปลี่ยนแปลง
รายชื่ออนุกรรมการ
จํานวน 2 ราย คือ 
1. จาก “อาจารย์ ดร.
ประสิทธ์ิ ลิ้มบุพศิริพร” 
เป็น “อาจารย์ ดร.
สวรรยา ศกุนตะเสฐียร” 
2. จาก “อาจารย์ ดร.   
จิราภา ลิ้มบุพศิริพร” 
เป็น “อาจารย์ ดร.
วรรณรัตน์ รุ่งโรจน์ธีระ” 

777/2559 
ลงวันที่ 23
มิถุนายน 
พ.ศ. 2559 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
 

คณะวิทยาการจัดการ 10  

783/2559 
ลงวันที่ 24
มิถุนายน 
พ.ศ. 2559 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการ
ท่องเที่ยว (หลกัสูตรนานาชาติ/
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

บัณฑิตวิทยาลยั 6  

 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
  



 7

ระเบียบวาระท่ี 2.4 รายงานผลการศึกษาสภาวการณ์การผลิตและพัฒนากําลังคนของสถาบันอุดมศึกษา 
 
สรุปเรื่อง 

ด้วยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้จัดทํารายงานผลการศึกษาสภาวการณ์
การผลิตและพัฒนากําลังคน พ.ศ. 2553-2557 ของสถาบันอุดมศึกษาภายใต้ภารกิจสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา โดยใช้ระบบการจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ จึงได้ส่งรายงานผลการศึกษาดังกล่าวในส่วนของ
บทสรุปสําหรับผู้บริหารมายังมหาวิทยาลัย ทั้งน้ี สามารถศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมได้จากเว็บไซต์ สกอ. 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบยีบวาระที่ 2.5 ขอแก้ไขค่าระดับคะแนนผลการศึกษา 
 
สรุปเรื่อง 

ด้วยมีคณะวิชาต่างๆ ประสงค์ขอแก้ไขค่าระดับผลการศึกษาดังน้ี 
1. บัณฑิตวิทยาลัยประสงค์ขอแก้ไขค่าระดับผลการศึกษาภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 

2558 จํานวน 1 รายวิชา คือ รายวิชา 215 461 การศึกษาเปรียบเทียบทางศิลปะ ของนักศึกษาจํานวน 5 ราย 
เน่ืองจากเกิดความผิดพลาดในการรวมคะแนนของอาจารย์ผู้สอน ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559  

2. วิทยาลัยนานาชาติประสงค์ขอแก้ไขค่าระดับผลการศึกษาภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 
2558 จํานวน 1 รายวิชา คือ รายวิชา 912 405 Research Methods for Hospitality Industry ของ
นักศึกษาจํานวน 1 ราย เน่ืองจากเกิดความผิดพลาดในการกรอกคะแนนสอบปลายภาคของอาจารย์ผู้สอน         
ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยนานาชาติ ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 25 
กุมภาพันธ์ 2559  

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการได้อนุมัติการขอแก้ไขค่าระดับผลการศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย 
และวิทยาลัยนานาชาติแล้ว  

3. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมประสงค์ขอแก้ไขค่าระดับผลการศึกษา
ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2558 จํานวน 1 รายวิชา คือ รายวิชา 623 212 ธุรกิจเคร่ืองมือวัดและ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ของนักศึกษาจํานวน 1 ราย เน่ืองจากเกิดความผิดพลาดในการตรวจและรวบรวม
คะแนนของอาจารย์ผู้สอน ซึ่งได้ผ่านการเวียนขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะวิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและคณะกรรมการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เมื่อ
วันที่ 30 มิถุนายน 2559  

4. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประสงค์ขอแก้ไขค่าระดับผลการศึกษา               
ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2558 จํานวน 1 รายวิชา คือ รายวิชา 800 306 Computer Assembly 
and Maintenance กลุ่ม 1304 ของนักศึกษาจํานวน 2 ราย เน่ืองจากเกิดความผิดพลาดในการให้คะแนนของ
อาจารย์ผู้สอน ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559 
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ผู้ ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการได้อนุมั ติการขอแก้ไขค่าระดับผลการศึกษาของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแล้ว  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบยีบวาระที่  2.6 รายงานการเขา้ใช้งานระบบสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์ (e-Document) และ

สรุปผลการลดใช้ทรพัยากรกระดาษในการเวียนเอกสารผ่านระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนกิส ์(e-Document) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ประจําไตรมาสท่ี 3 

 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันอังคารที่ 27 มกราคม 2558 ได้เปลี่ยนแปลง
ความถี่ในการรายงานการเข้าใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) ของคณะวิชา/หน่วยงาน 
โดยมอบหมายให้งานสารบรรณจัดทํารายงานดังกล่าว เพ่ือเสนอที่ประชุมคณบดีทราบทุกรายไตรมาส        
และครั้งที่ 20/2558 เมื่อวันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2558 ได้มอบหมายให้งานสารบรรณสรุปผลการลดใช้
ทรัพยากรกระดาษและการลดค่าใช้จ่ายในการเวียนเอกสารผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) 
ประกอบการรายงานการเข้าใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) น้ัน  

ในการน้ี  งานสารบรรณได้รายงานการเข้าใ ช้งานระบบสารบรรณอิ เล็กทรอนิกส์                
(e-Document) ของคณะวิชา/หน่วยงาน รวมทั้งสรุปผลการลดใช้ทรัพยากรกระดาษและการลดค่าใช้จ่ายใน
การเวียนเอกสารผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ประจํา      
ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2559) โดยพิจารณาจากหน่วยงานที่มีการเวียนเอกสารผ่านระบบ
ดังกล่าว จํานวน 4 หน่วยงาน คือ 

1. งานสารบรรณ กองกลาง 
2. งานสารบรรณ กองงานวิทยาเขต 
3. กองการเจ้าหน้าที่ 
4. กองนิติการ 
ทั้งน้ี สามารถลดการใช้ทรัพยากรกระดาษ จํานวน 88,142 แผ่น คิดเป็นค่าใช้จ่ายที่สามารถ

ลดได้ จํานวนทั้งสิ้น 40,089.40 บาท (สี่หมื่นแปดสิบเก้าบาทสี่สิบสตางค์) 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ ทั้งน้ี ขอให้คณบดีคณะวิชา/ผู้อํานวยการศูนย์ สถาบัน สํานัก กําชับให้
บุคลากรผู้รับผิดชอบของคณะวิชา/หน่วยงานเข้าใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document)       
อย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือเป็นการลดใช้ทรัพยากรกระดาษตามนโยบายของรัฐบาล 
 
ระเบยีบวาระที่  3    เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน  
 ไม่ม ี
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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 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ขออนุมัติจ้าง นางสาวนวีภาพ ทักษยศ เพื่อบรรจุ

เป็นพนักงานมหาวิทยาลยั ซ่ึงจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตําแหน่งอาจารย์ 
 

สรุปเรื่อง 
ตามท่ีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณ

แผ่นดิน ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-03-617 สังกัดภาควิชาการออกแบบและวางผังชุมชนเมือง น้ัน  
คณะฯ ได้ดําเนินการตามข้ันตอนแล้ว ผู้ได้รับการคัดเลือกคือ นางสาวนวีภาพ ทักษยศ              

วุฒิภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยศิลปากร และมีผลการสอบคะแนนภาษาอังกฤษ  
SEPT 73 คะแนน (เป็นไปตามมติที่ประชุม ก.บ.พ. ครั้งที่ 25/2558 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558 กําหนดให้มี
ผลการสอบคะแนนภาษาอังกฤษ SEPT ไม่ตํ่ากว่า 60 คะแนน) คณะฯ จึงประสงค์ขออนุมัติจ้าง นางสาวนวีภาพ 
ทักษยศ เพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน ดํารงตําแหน่งอาจารย์           
ตําแหน่งเลขที่ 1-2-03-617 อัตราเงินเดือน เดือนละ 26,840 บาท สังกัดภาควิชาการออกแบบและ                   
วางผังชุมชนเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พร้อมทั้งขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลอง
ปฏิบัติงาน ดังน้ี 

1. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์   ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุจิโรจน์  อนามบุตร  กรรมการ 
3. อาจารย์ ดร.สินีนาถ  ศุกลรัตนเมธี   กรรมการ 
4. นางยุพา  เพ็ชรแก้ว     เลขานุการ 

 5. นางสาวเกศกนก  นรสาร    ผู้ช่วยเลขานุการ  
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จ้าง นางสาวนวีภาพ ทักษยศ เพ่ือบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-03-617 อัตรา
เงินเดือน เดือนละ 26,840 บาท สังกัดภาควิชาการออกแบบและวางผังชุมชนเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่  ก.บ.ม. อนุมัติแต่ไม่ก่อนวันรายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน พร้อมทั้งอนุมัติให้แต่งต้ังคณะกรรมการ
ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าว ตามรายช่ือที่คณะฯ เสนอ 
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ระเบียบวาระท่ี  4.1.2.2 คณะวิทยาการจัดการขออนุมัติจ้างบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
จํานวน 2 ราย 

 

สรุปเรื่อง 
ตามที่คณะวิทยาการจัดการมีอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณ

แผ่นดิน (เงินรายได้สมทบ) จํานวน 2 อัตรา ตําแหน่งอาจารย์ ได้แก่ ตําแหน่งเลขที่ 1-3-23-748 และ            
ตําแหน่งเลขที่ 1-3-23-749 น้ัน 
  เพ่ือให้การดําเนินงานภายในคณะฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะฯ จึงประสงค์ขออนุมัติ
จ้างบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 2 ราย ดังน้ี 

1. นางสาวอรนิช สาลีวงษ์ วุฒิ Master of Science (International Hotel and Tourism 
Management) จาก Oxford Brookes University ประเทศสหราชอาณาจักร ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่ง
เลขที่ 1-3-23-748 อัตราเงินเดือน เดือนละ 25,380 บาท สังกัดคณะวิทยาการจัดการ โดยมีผลการสอบ
คะแนนภาษาอังกฤษ TOEIC 800 คะแนน (เป็นไปตามมติที่ประชุม ก.บ.พ. ครั้งที่ 25/2558 เมื่อวันที่ 29 
ธันวาคม 2558 กําหนดให้มีผลการสอบคะแนนภาษาอังกฤษ TOEIC ไม่ตํ่ากว่า 625 คะแนน) 

2. นางสาวณัฐภาณี จริตไทย วุฒิศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการการท่องเที่ยวแบบ     
บูรณาการ) เกียรตินิยม จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-3-23-749 
อัตราเงินเดือน เดือนละ 25,380 บาท สังกัดคณะวิทยาการจัดการ โดยมีผลการสอบคะแนนภาษาอังกฤษ 
TOEIC 920 คะแนน (เป็นไปตามมติที่ประชุม ก.บ.พ. ครั้งที่ 25/2558 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558 กําหนดให้
มีผลการสอบคะแนนภาษาอังกฤษ TOEIC ไม่ตํ่ากว่า 625 คะแนน) 
 โดยที่ประชุม ก.บ.พ. ครั้งที่ 12/2558 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2558 และคร้ังที่ 7/2559 เมื่อ
วันที่ 5 เมษายน 2559 ที่ประชุม ก.บ.พ. มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนเง่ือนไขการบรรจุกรอบอัตราว่าง เพ่ือใช้ในการ
ดําเนินการเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่          
1-3-23-748 และตําแหน่งเลขที่ 1-3-23-749 สังกัดคณะวิทยาการจัดการ จากเง่ือนไขการบรรจุคุณวุฒิ   
ปริญญาเอก เป็นเง่ือนไขการบรรจุคุณวุฒิปริญญาโท 

พร้อมทั้งขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ทั้ง 2 ราย ดังน้ี 
1. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ประธานกรรมการ 
2. อาจารย์จอมภัค  คลังระหัด กรรมการ 
3. อาจารย์ปริญญา  หรุ่นโพธิ์ กรรมการ 
4. อาจารย์วิสวัส  ทองธีรภาพ กรรมการ 
5. นางสาววันเพ็ญ  แสงพูล เลขานุการ 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมั ติให้จ้างบุคคล ทั้ง 2 ราย เ พ่ือบรรจุเป็นพนักงาน                 
มหาวิทยาลัย ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ ก.บ.ม. อนุมัติแต่ไม่ก่อนวันรายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน พร้อมทั้งอนุมัติให้แต่งต้ัง
คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าวตามรายช่ือที่คณะฯ เสนอ 
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ระเบียบวาระท่ี  4.1.2.3 คณะโบราณคดีขออนุมัติจ้าง นายภีร์ เวณุนันทน์ นักเรียนทุนฯ เพื่อบรรจุเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย ซ่ึงจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตําแหน่งอาจารย์ 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่นายภีร์ เวณุนันทน์ นักเรียนทุนโครงการพัฒนากําลังคนด้านมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ (ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย) ได้ศึกษาในระดับปริญญาเอก 
สาขาวิชา Institute of Archaeology จาก University College London ประเทศสหราชอาณาจักร น้ัน 

บัดน้ี นายภีร์ เวณุนันทน์ ได้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก ได้รับวุฒิ Doctor of 
Philosophy สาขาวิชา Institute of Archaeology จาก University College London ประเทศสหราช
อาณาจักร โดยขอยกเว้นเกณฑ์ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ เน่ืองจากได้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยของ
ประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ซึ่งตามมติ ก.บ.พ. ครั้งที่ 25/2558 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558              
ได้พิจารณายกเว้นเกณฑ์ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยของประเทศ            
ที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร คณะฯ จึงประสงค์ขออนุมัติจ้าง นายภีร์ เวณุนันทน์ เพ่ือบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย วุฒิ Doctor of Philosophy สาขาวิชา Institute of Archaeology จาก University College 
London ประเทศสหราชอาณาจักร ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-02-701 อัตราเงินเดือน       
เดือนละ 30,450 บาท สังกัดภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ซึ่งเป็น
วันที่รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน พร้อมทั้งขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังน้ี 

1. หัวหน้าภาควิชาโบราณคดี  คณะโบราณคดี ประธานกรรมการ 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.รัศมี  ชูทรงเดช กรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรัสสา  คชาชีวะ กรรมการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวลิต  ขาวเขียว กรรมการ 
5. นางสาวดวงใจ  ตะกรุดทอง เลขานุการ 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จ้าง นายภีร์ เวณุนันทน์ เพ่ือบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-02-701 อัตราเงินเดือน เดือนละ 30,450 บาท                
สังกัดภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ซึ่งเป็นวันที่รายงานตัว                 
เข้าปฏิบัติงานพร้อมทั้งอนุมัติให้แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าว               
ตามรายช่ือที่คณะฯ เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.2.4 คณะวิทยาการจัดการขออนุมัติจ้าง นางสาวทิพากร วิชิตาเลิศพงศ์ เพื่อ

บรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ซ่ึงจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน          
(เงินรายได้สมทบ) ตําแหน่งอาจารย์ 
 

สรุปเรื่อง 
ตามท่ีคณะวิทยาการจัดการมีอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณ

แผ่นดิน (เงินรายได้สมทบ) ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-3-23-139 น้ัน  
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คณะฯ ได้ดําเนินการตามขั้นตอนแล้ว ผู้ได้รับการคัดเลือกคือ นางสาวทิพากร วิชิตาเลิศพงศ์              
วุฒิศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมีผลการสอบ
คะแนนภาษาอังกฤษ TOEIC 700 คะแนน (เป็นไปตามมติที่ประชุม ก.บ.พ. ครั้งที่ 25/2558 เมื่อวันที่                 
29 ธันวาคม 2558 กําหนดให้มีผลการสอบคะแนนภาษาอังกฤษ TOEIC ไม่ตํ่ากว่า 625 คะแนน) คณะฯ               
จึงประสงค์ขออนุมัติจ้าง นางสาวทิพากร วิชิตาเลิศพงศ์ เพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงิน
งบประมาณแผ่นดิน (เงินรายได้สมทบ) ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-3-23-139 อัตราเงินเดือน     
เดือนละ 25,380 บาท สังกัดคณะวิทยาการจัดการ พร้อมทั้งขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผล            
การทดลองปฏิบัติงาน ดังน้ี 

1. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ประธานกรรมการ 
2. อาจารย์จอมภัค  คลังระหัด กรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภนนท์  หอมสุด กรรมการ 
4. อาจารย์ปริญญา  หรุ่นโพธ์ิ กรรมการ 
5. นางสาววันเพ็ญ  แสงพูล เลขานุการ 

 โดยที่ประชุม ก.บ.พ. ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559 และครั้งที่ 10/2559 เมื่อ
วันที่ 17 พฤษภาคม 2559 ที่ประชุม ก.บ.พ. มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนเง่ือนไขการบรรจุกรอบอัตราว่าง เพ่ือใช้ใน
การดําเนินการเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 
1-3-23-139 สังกัดคณะวิทยาการจัดการ จากเง่ือนไขการบรรจุคุณวุฒิปริญญาเอก เป็นเง่ือนไขการบรรจุ
คุณวุฒิปริญญาโท 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จ้าง นางสาวทิพากร วิชิตาเลิศพงศ์ เพ่ือบรรจุเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน (เงินรายได้สมทบ) ดํารงตําแหน่งอาจารย์              
ตําแหน่งเลขที่ 1-3-23-139 อัตราเงินเดือน เดือนละ 25,380 บาท สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่  
ก.บ.ม. อนุมัติแต่ไม่ก่อนวันรายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน พร้อมทั้งอนุมัติให้แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผล             
การทดลองปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าว ตามรายช่ือที่คณะฯ เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.2.5 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ขออนุมัติจ้าง นายศราวุธ เปรมใจ เพื่อบรรจุเป็น

พนักงานมหาวิทยาลัย ซ่ึงจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตําแหน่งอาจารย์ 
 

สรุปเรื่อง 
ตามท่ีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณ

แผ่นดิน ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-03-780 น้ัน  
คณะฯ ได้ดําเนินการตามข้ันตอนแล้ว ผู้ ไ ด้รับการคัดเลือกคือ นายศราวุธ เปรมใจ               

วุฒิปริญญาตรี วุฒิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรมไทย) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร วุฒิปริญญาโท 
Master’s Degree  จากมหาวิทยาลัยน็องต์ ประเทศสาธารณรัฐฝร่ังเศส และ วุฒิปริญญาเอก วุฒิ Doctor of 
Philosophy จากมหาวิทยาลัยปิแญร์ เม็นเดส ฟร็องซ์ เดอ เกรอนอบล์ ประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศส              
คณะฯ ประสงค์ขออนุมัติจ้าง นายศราวุธ เปรมใจ ด้วยวุฒิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรมไทย) 
จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-03-780 อัตราเงินเดือน เดือนละ 22,910 
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บาท สังกัดภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ไปพลางก่อน จนกว่า ก.พ. จะตีค่าคุณวุฒิ
ปริญญาเอก วุฒิ Doctor of Philosophy จากมหาวิทยาลัยปิแญร์ เม็นเดส ฟร็องซ์ เดอ เกรอนอบล์ ประเทศ
สาธารณรัฐฝรั่งเศส มายังมหาวิทยาลัยแล้ว จึงให้ปรับวุฒิและอัตราเงินเดือน วุฒิปริญญาเอก ตามท่ี ก.พ. 
กําหนด โดยมีผลต้ังแต่วันที่รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน ทั้งน้ี มีผลการสอบคะแนนภาษาอังกฤษ SEPT 70 
คะแนน (เป็นไปตามมติที่ประชุม ก.บ.พ. ครั้งที่ 25/2558 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558 กําหนดให้มีผลการสอบ
คะแนนภาษาอังกฤษ SEPT ไม่ตํ่ากว่า 60 คะแนน) พร้อมทั้งขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการ
ทดลองปฏิบัติงาน ดังน้ี 

1. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประธานกรรมการ 
2. หัวหน้าภาควิชาสถาปัตยกรรม กรรมการ 
    คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ต้นข้าว  ปาณินท ์ กรรมการ 
4. อาจารย์นันทพล  จั่นเงิน กรรมการ 
5. นางยุพา  เพ็ชรแก้ว เลขานุการ 
6. นางสาวเกศกนก  นรสาร ผู้ช่วยเลขานุการ 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จ้าง นายศราวุธ เปรมใจ ดํารงตําแหน่งอาจารย์           
ตําแหน่งเลขที่ 1-2-03-780 อัตราเงินเดือน เดือนละ 22,910 บาท สังกัดภาควิชาสถาปัตยกรรม                 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยใช้วุฒิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรมไทย) จากมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ไปพลางก่อน จนกว่า ก.พ. จะตีค่าคุณวุฒิปริญญาเอก วุฒิ Doctor of Philosophy จาก
มหาวิทยาลัยปิแญร์ เม็นเดส ฟร็องซ์ เดอ เกรอนอบล์ ประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศส มายังมหาวิทยาลัย แล้วจึง
ให้ปรับวุฒิและอัตราเงินเดือน วุฒิปริญญาเอก ตามท่ี ก.พ. กําหนด ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ ก.บ.ม. อนุมัติแต่ไม่ก่อนวัน
รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน พร้อมทั้งอนุมัติให้แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหน่ง
ดังกล่าว ตามรายช่ือที่คณะฯ เสนอ 
 
ระเบยีบวาระที่  4.1.3 การประเมินทดลองปฏิบัติงาน 
ระเบียบวาระท่ี   4.1.3.1 รายงานผลการประเมินทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย    

จํานวน 2 ราย 
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรได้มีคําสั่งบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยให้ทดลอง
ปฏิบัติงานในตําแหน่งเป็นเวลา 6 เดือน จํานวน 2 ราย คือ 

1. นางสาวศุภมาศ  มหาสุ ข  วุ ฒิ อั กษรศาสตร บัณฑิต  (สารสน เทศศาสตร์ และ
บรรณารักษศาสตร์) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ตําแหน่งนักบริหารงานท่ัวไปปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่                 
2-2-16-799 อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท สังกัดงานทะเบียนประวัติ กองการเจ้าหน้าที่                
สํานักงานอธิการบดี ต้ังแต่วันที่ 4 มกราคม 2559 
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2. นางสาวศิริวรรณ อรรควัตร์ วุฒิบริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) จากมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ตําแหน่งนักการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-2-16-692                
อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท สังกัดงานการเงิน กองคลัง สํานักงานอธิการบดี ต้ังแต่วันที่                
12 ตุลาคม 2558 

บัดน้ี คณะกรรมการประเมินฯ ได้ดําเนินการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัยดังกล่าวแล้ว เ ห็นว่าพนักงานมหาวิทยาลัย ทั้ง 2 ราย เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ             
ความรับผิดชอบและความประพฤติเหมาะสม เห็นควรให้ปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าวต่อไป 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

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

ไม่ม ี
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.5 การพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ ชํานาญงาน ชํานาญงานพิเศษ ชํานาญการ 

ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษฯ 
ไม่ม ี

 
ระเบยีบวาระที่  4.1.6 เรื่องอ่ืนๆ 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.1 การขอเพิ่มวุฒิการศึกษาไว้ในทะเบียนประวัติ ราย นางสาวอริสสา สะอาดนัก 
 
สรุปเรื่อง 

ตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือน           
ตามคุณวุฒิและการเพ่ิมวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติ พ.ศ.2553 ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน 2553 ข้อ 4 
และข้อ 5 กําหนดว่าการปรับเงินเดือนตามคุณวุฒิหรือการเพ่ิมคุณวุฒิไว้ในทะเบียนประวัติ น้ัน ข้าราชการ และ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ ที่ได้รับคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นน้ันจะต้องเป็นคุณวุฒิที่ตรงกับลักษณะ       
การสอนของภาควิชา หรือของคณะหรือหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 

และสําหรับข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายบริหารและปฏิบัติงานทั่วไป             
ที่ได้รับคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นน้ันจะต้องเป็นคุณวุฒิที่ตรงกับมาตรฐานกําหนดตําแหน่งซึ่งบุคคลน้ันดํารงตําแหน่งอยู่ 
ในขณะนั้น ส่วนการกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ ให้คํานึงถึงความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบ          
ความประพฤติและความเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างย่ิงต้องพิจารณาถึงลักษณะงานที่ปฏิบัติ ผลประโยชน์              
ที่หน่วยงานจะได้รับเป็นสําคัญ   

นอกจากน้ี ที่ประชุม ก.บ.พ. มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 10/2551 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 
2551 ได้วางแนวปฏิบัติว่า การเสนอขอกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิของผู้ได้รับอนุญาตให้ลาศึกษา              
หรือผู้ที่ได้รับวุฒิก่อนบรรจุแต่งต้ัง จะต้องเสนอเร่ืองให้หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ของคณะหรือมหาวิทยาลัย 
ภายใน 60 วัน นับแต่วันรายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการ (กรณีได้รับวุฒิเพ่ิมขึ้นก่อนวันรายงานตัว เข้าปฏิบัติ
ราชการ) หรือภายใน 60 วัน นับแต่วันที่สําเร็จการศึกษา (กรณีรายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการก่อนวันที่           
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มีหลักฐานว่าสําเร็จการศึกษา) หากเสนอเร่ืองขอกําหนดภายหลังเวลาดังกล่าวให้กําหนดอัตราเงินเดือน           
ตามคุณวุฒิได้ไม่ก่อนวันที่หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ของคณะหรือมหาวิทยาลัยได้รับเรื่อง 

เน่ืองจาก นางสาวอริสสา  สะอาดนัก พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 
1-3-23-646 อัตราเงินเดือน เดือนละ 34,920 บาท สังกัดคณะวิทยาการจัดการ มีวุฒิการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี วุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิต โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จากสถาบันราชภัฏเพชรบุรี                 
และวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาโท วุฒิบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การประกอบการ) จากมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ประกอบกับมหาวิทยาลัยได้อนุญาตให้ นางสาวอริสสา  สะอาดนัก พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่ง
อาจารย์ ตําแหน่งเลขท่ี 1-3-23-646 สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ลาศึกษานอกเวลาราชการ ในระดับปริญญาตรี  
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีกําหนด 1 ปี ต้ังแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2558             
ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 และนางสาวอริสสา สะอาดนัก ได้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี                 
วุฒิบริหารธุรกิจบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ต้ังแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 โดยย่ืนเรื่อง
เสนอขอเพ่ิมวุฒิการศึกษาไว้ในทะเบียนประวัติให้หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ของคณะฯ รับเรื่องเม่ือวันที่          
28 มิถุนายน 2559  

คณะวิทยาการจัดการขออนุมั ติ ใ ห้ เ พ่ิม วุ ฒิการศึกษาไ ว้ ในทะเ บียนประ วั ติ  ราย                 
นางสาวอริสสา  สะอาดนัก พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ตําแหน่งเลขที่ 1-3-23-646  อัตรา
เงินเดือน เดือนละ 34,920 บาท สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ได้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี             
วุฒิบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการจัดการ จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยให้มีผลต้ังแต่วันที่ 
28 มิถุนายน 2559 ซึ่งเป็นวันที่งานการเจ้าหน้าที่ของคณะฯ รับเรื่อง (เน่ืองจากย่ืนเรื่องเกินกว่า 60 วันนับแต่ที่
สําเร็จการศึกษา)  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้เพ่ิมวุฒิการศึกษาไว้ในทะเบียนประวัติพนักงาน
มหาวิทยาลัย ราย นางสาวอริสสา  สะอาดนัก ตําแหน่งอาจารย์ตําแหน่งเลขที่ 1-3-23-646 สังกัด            
คณะวิทยาการจัดการ ได้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีอีกสาขาหน่ึง วุฒิบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาการจัดการ จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เพ่ิมขึ้น โดยให้มีผลต้ังแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2559 ซึ่ง
เป็นวันที่งานการเจ้าหน้าที่ของคณะฯ รับเรื่อง (เน่ืองจากย่ืนเรื่องเกินกว่า 60 วันนับแต่ที่สําเร็จการศึกษา) 
 
ระเบยีบวาระที่  4.1.6.2 การเลื่อนขั้นคา่จ้างลูกจ้างประจําครึ่งปีหลงั ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559 
 
สรุปเรื่อง 

ด้วยกองการเจ้าหน้าที่ สํานักงานอธิการบดี  ได้สํารวจจํานวนลูกจ้างประจําที่มีตัวครองอยู่          
ณ วันที่  1  มีนาคม 2559  และวงเงิน 6% ณ วันที่ 1 กันยายน 2559  เพ่ือเลื่อนขั้นค่าจ้างประจํา ครึ่งปีหลัง  
ณ วันที่  1  ตุลาคม 2559  โดยได้คํานวณจํานวนโควตาการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจําหน่ึงขั้น (1 ขั้น)     
สําหรับผู้มีผลงานและผลสัมฤทธ์ิดีเด่นไม่เกินร้อยละ 15 รายละเอียดตามเอกสารแนบวาระการประชุม 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติจํานวนโควตาการเล่ือนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจําหน่ึงขั้น          
(1 ขั้น) สําหรับผู้มีผลงานและผลสัมฤทธ์ิดีเด่นไม่เกินร้อยละ 15 ภายในวงเงิน 6% ตามท่ีเสนอ และเห็นชอบ
ปฏิทินกําหนดระยะเวลาการดําเนินงานตามท่ีเสนอ โดยให้คณะวิชา/หน่วยงานเสนอรายช่ือผู้สมควรได้รับ          
การพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างให้มหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 11 สิงหาคม 2559 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.3 รายงานผลการประเมินเพื่อเปลี่ยนชื่อตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย ราย                

นายเอกพบ ขจรไพศาล 
 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินเพ่ือเปลี่ยนช่ือตําแหน่งพนักงาน
มหาวิทยาลัย ราย นายเอกพบ ขจรไพศาล ตําแหน่งเลขที่ 2-3-07-556 อัตราเงินเดือน 27,050 บาท                 
จากตําแหน่งผู้ ช่วยสอนปฏิบัติการ เ ป็นตําแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ สังกัดภาควิชาฟิสิกส์                 
คณะวิทยาศาสตร์ และให้นับระยะเวลาการปฏิบัติงานต่อเน่ืองกัน น้ัน 
 บัดน้ี คณะกรรมการประเมินฯ ได้ดําเนินการประเมินเพ่ือเปลี่ยนช่ือตําแหน่งพนักงาน
มหาวิทยาลัย ราย นายเอกพบ ขจรไพศาล แล้ว เห็นว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบ         
และความประพฤติเหมาะสม เห็นควรให้ปฏิบัติงานในตําแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่          
2-3-07-556 อัตราเงินเดือน 27,050 บาท สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ และให้นับระยะเวลา              
การปฏิบัติงานต่อเน่ืองกัน 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนช่ือตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย ราย              
นายเอกพบ ขจรไพศาล ตําแหน่งเลขที่ 2-3-07-556 อัตราเงินเดือน 27,050 บาท จากตําแหน่ง                 
ผู้ช่วยสอนปฏิบัติการ เป็นตําแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ และให้
นับระยะเวลาการปฏิบัติงานต่อเน่ืองกัน 
 
ระเบยีบวาระที่  4.2 แผนและการติดตามผลการดําเนินงานตามแผน 
ระเบียบวาระท่ี  4.2.1 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและตัวชี้ วัดสํานัก

งบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 
2558 - 30 มิถุนายน 2559) 

 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2558 วันที่ 9 ธันวาคม 2558 ได้ให้ความ
เห็นชอบแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 พร้อมทั้งได้กําหนดให้มีการประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปีละ 2 ครั้ง น้ัน  
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บัดน้ี ได้ถึงกําหนดการประเมินผลการดําเนินงาน ครั้งที่ 1 (รอบ 9 เดือน) กองแผนงานจึงได้
จัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและตัวช้ีวัดสํานักงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2558 - 30 มิถุนายน 2559) โดยมหาวิทยาลัยได้กําหนดให้มีการติดตาม
และการประเมินผลการดําเนินงานเพ่ือรายงานความก้าวหน้าการดําเนินงานตามพันธกิจที่สําคัญของ
มหาวิทยาลัย รวมทั้งงบประมาณสนับสนุนแต่ละด้านตามท่ีได้กําหนดไว้ในแผน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 มหาวิทยาลัยได้มุ่งเน้นการดําเนินงาน ดังน้ี 

1. เร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพบัณฑิต ด้วยการพัฒนาหลักสูตร การจัดการ
ศึกษาและการผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและผู้ใช้บัณฑิต รวมทั้งเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้บัณฑิตสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล  

2. มุ่งเน้นการก้าวเข้าสู่ความเป็นนานาชาติ โดยการเสริมสร้างและเผยแพร่ภาพลักษณ์
มหาวิทยาลัยศิลปากรสู่สาธารณชนในด้านที่เป็นจุดแข็งของมหาวิทยาลัย ได้แก่ ด้านศิลปวัฒนธรรมและ       
การออกแบบ รวมถึงการผลักดันให้มีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับ
นานาชาติเพ่ิมขึ้น 

โดยมีผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด ดังน้ี 
- ผลการดําเนินงานรอบ 9 เดือน ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์ 16 นโยบาย 16 กลยุทธ์ 44 มาตรการ และ 39 ตัวช้ีวัด บรรลุเป้าหมายจํานวน 
25 ตัวช้ีวัด มีผลคะแนนจากตัวช้ีวัดที่บรรลุเป้าหมายแบบถ่วงนํ้าหนักตามพันธกิจได้คะแนนร้อยละ 67.00 

- ผลการดําเนินงานรอบ 9 เดือน ตามตัวช้ีวัดสํานักงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 ประกอบด้วย 9 ผลผลิต 58 ตัวช้ีวัด มีผลการดําเนินงานบรรลุเป้าหมายจํานวน 26 ตัวช้ีวัด คิดเป็น         
ร้อยละ 44.82 เมื่อจําแนกตามผลผลิตพบว่า ตัวช้ีวัดตามผลผลิตส่วนใหญ่ยังไม่บรรลุเป้าหมายเน่ืองจากอยู่
ระหว่างการดําเนินการ 

ซึ่งมหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณสําหรับการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการและการ
ดําเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จากทุกแหล่งงบประมาณรวม
จํานวนทั้งสิ้น 3,593.0755 ล้านบาท ประกอบด้วย งบประมาณแผ่นดิน จํานวน 1,571.9372 ล้านบาท และ
เงินรายได้ จํานวน 2,021.1383 ล้านบาท โดยมหาวิทยาลัยมีงบประมาณรายรับที่จัดเก็บได้จริงจากทุกแหล่ง 
จํานวน 2,524.6339 ล้านบาท ประกอบด้วย เงินแผ่นดิน จํานวน 1,571.9372 ล้านบาท เงินรายได้ จํานวน 
952.6967 ล้านบาท (1 ตุลาคม 2558 - 31 พฤษภาคม 2559) คิดเป็นร้อยละ 70.27 และมีผลการใช้จ่าย
งบประมาณ จํานวนทั้งสิ้น 1,969.0535 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 54.80 เมื่อเปรียบเทียบกับแผนที่กําหนดไว้ 

พร้อมน้ีกองแผนงานได้วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขทั้งระดับมหาวิทยาลัยและ
ระดับคณะวิชา/หน่วยงาน เพ่ือให้การดําเนินงานบรรลุเป้าหมาย ดังน้ี 

1. มหาวิทยาลัยควรมีแนวทางการปรับปรุงเพ่ือพ้ืนที่ภายในหอพักนักศึกษาและสร้าง
สภาพแวดล้อมรวมท้ังสิ่งอํานวยความสะดวกให้แก่นักศึกษามากขึ้น  

2.  มหาวิทยาลัยควรกําหนดมาตรการส่งเสริมให้อาจารย์ทํางานวิจัยร่วมกับหน่วยงาน
ภายนอกทั้งในระดับชาติและนานาชาติเพ่ือนําไปสู่การเพ่ิมจํานวนบทความวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสาร 
ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติอย่างเป็นระบบให้สอดคล้องกับการจัดอันดับมหาวิทยาลัย 

3. มหาวิทยาลัยและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องร่วมกันกําหนดแนวทางในการเพ่ิมจํานวนรับ
นักศึกษาต่างชาติ เช่น การสนับสนุนให้เปิดหลักสูตรนานาชาติและการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการกับ
สถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศให้มากขึ้น 
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4. ให้คณะวิชา/หน่วยงาน เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณทุกแหล่งงบประมาณให้เป็นไปตาม
แผนที่กําหนด อาทิ งบลงทุนและกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์ เป็นต้น  

5. การดําเนินงานตามตัวช้ีวัดสํานักงบประมาณ ควรดําเนินการให้สอดคล้องตามแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่กําหนด เพ่ือการบรรลุเป้าหมายในภาพรวมเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการและตัวช้ีวัดสํานักงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2558 - 30 
มิถุนายน 2559) รวมทั้งปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขทั้งระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะวิชา/หน่วยงาน 
เพ่ือให้การดําเนินงานบรรลุเป้าหมาย แล้วให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 ทั้งน้ี ประธานขอให้คณะวิชา/หน่วยงานดําเนินการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณทุกแหล่ง
งบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่กําหนด 
 
ระเบยีบวาระที่  4.3 ข้อบังคับ / ระเบียบ / ประกาศ 
ระเบยีบวาระที่  4.3.1 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลยัศิลปากร เรือ่ง หลักเกณฑ์และวิธีการเลอืก

เพื่อให้ได้มาซ่ึงกรรมการในคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลยั ประเภท
ผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 

 
สรุปเรื่อง 
  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศลิปากรว่าด้วยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ข้อ 5 
กําหนดให้มีคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร เรียกโดยย่อว่า “ก.บ.ม.” ประกอบด้วย  

1. อธิการบดี  ประธาน  
2. รองอธิการบดี  กรรมการ  
3. คณบดี และหวัหน้าส่วนงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืน  กรรมการ 
 ท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ 
4. ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน  กรรมการ 
5. ผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย จํานวนสามคน กรรมการ 
 ซึ่งมาจากข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัย 
 ประเภทพนักงานประจําสายวิชาการ จํานวนสองคน  
 และสายสนับสนุน จํานวนหน่ึงคน  

 ซึ่งตามข้อ 6 ของข้อบังคับฯ กําหนดให้การได้มาซึ่งกรรมการบริหารตามข้อ 5 (5) ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยโดยมติ ก.บ.ม. ประกาศกําหนด 

ประกอบกับตามบทเฉพาะกาล ข้อ 14 กําหนดให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํา
มหาวิทยาลัยศิลปากรตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํา
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2558 ซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร     
พ.ศ. 2559 มีผลใช้บังคับ ทําหน้าที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยตามข้อ 5 ไปพลางก่อนจนกว่าจะมี
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยตามข้อบังคับดังกล่าว  
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 ดังน้ัน เพ่ือให้ได้มาซึ่งกรรมการบริหารซ่ึงเป็นผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยตามข้อ 5 (5) 
ของข้อบังคับดังกล่าว จึงได้ยกร่างประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกเพ่ือให้ได้มา
ซึ่งกรรมการในคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังน้ี 

1. ให้ความเห็นชอบในหลักการของ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการเลือกเพ่ือให้ได้มาซึ่งกรรมการในคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนผู้ปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัย โดยให้ปรับข้อความในข้อ 6 ให้มีความชัดเจน ก่อนนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใช้ต่อไป 

2. เ ห็นชอบให้แต่ง ต้ังคณะกรรมการดําเนินการเลือกเ พ่ือใ ห้ไ ด้มาซึ่ งกรรมการใน
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย โดยประกอบด้วย 

(1) รองอธิการบดี  พระราชวังสนามจันทร์  ประธานกรรมการ 
(2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรจน์  วังบอน กรรมการ 
(3) อาจารย์ ดร.ธนะ  จีระพิวัฒน์ กรรมการ 
(4) อาจารย์ศศิธร  ศิลป์วุฒยา กรรมการ 
(5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูวนาท  รัตนรังสิกุล กรรมการ 
(6) อาจารย์สกนธ์  ม่วงสุน กรรมการ 
(7) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรกาญจน์  สุขสดเขียว กรรมการ 
(8) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล  ชุมชอบ กรรมการ 
(9) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวัฒน์  ณัฐพูลวัฒน์ กรรมการ 

(10) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติพงศ์  โสภณพงศ์พิพัฒน์ กรรมการ 
(11) อาจารย์วุฒิชัย  เลิศสถากิจ กรรมการ 
(12) อาจารย์ ดร.วัชราภรณ์  รวมธรรม กรรมการ 
(13) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัลทิกา  ศิริพิศ กรรมการ 
(14) อาจารย์ฉายสิริ  พัฒนถาวร กรรมการ 
(15) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย กิตติศักด์ินาวิน กรรมการ 
(16) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยยศ  ไพวิทยศิริธรรม กรรมการ 
(17) นายสุพรชัย  มั่งมีสิทธ์ิ กรรมการ 
(18) นางอาทิตา  นกอยู่ กรรมการ 
(19) นางลัดดาวัลย์  ภูริกุลทอง กรรมการ 
(20) ดร.ศศิวิมล  สันติราษฎร์ภักดี กรรมการ 
(21) นายสอาด  ศรีจันทร์ กรรมการ 
(22) นางสุกัญญา  ต่อทรัพย์สิน กรรมการ 
(23) นางวราภรณ์  ฉัตรวงศ์พันธ์ กรรมการ 
(24) นางประไพพรรณ  ขําภาษี กรรมการ 
(25) เจ้าหน้าที่จากสํานักงานอธิการบดี   เลขานุการ 
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ทั้งน้ี ให้คณะกรรมการดังกล่าวพิจารณาแต่งต้ังคณะอนุกรรมการดําเนินการเลือกในส่วน
ของคณะวิชา สํานักงานอธิการบดี และสํานักงานสภามหาวิทยาลัยเพ่ือดําเนินการเลือกตามที่กําหนด และให้
นําเสนออธิการบดีลงนามในคําสั่งแต่งต้ังต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.4 โครงสร้างส่วนงานและหน่วยงานภายใน 
 ไม่ม ี
   
ระเบยีบวาระที่  4.5 การบริหารการเงินและทรพัย์สิน 
ระเบยีบวาระที่  4.5.1 รายงานผลการคํานวณต้นทนุต่อหน่วยต่อหลักสูตร ประจําปีการศึกษา 2558 
 
สรุปเรื่อง 

ด้วยกองคลังได้จัดทํารายงานผลการคํานวณต้นทุนต่อหน่วยต่อหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2558 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษา โดยใน
ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมีค่าใช้จ่ายรวมประมาณทั้งสิ้น 2,916,381,417.75 บาท (สองพันเก้าร้อย          
สิบหกล้านสามแสนแปดหม่ืนหน่ึงพันสี่ร้อยสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์) โดยจําแนกเป็นประเภทค่าใช้จ่าย  
ดังน้ี  

1. การ ดํา เ นินการ เ ก่ี ยว กับ ด้านการ เ รี ยนการสอน ท่ี เ ปิดสอนหลั กสู ตร  จํ านวน 
2,498,578,821.24 บาท (สองพันสี่ร้อยเก้าสิบแปดล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นแปดพันแปดร้อยย่ีสิบเอ็ดบาทย่ีสิบสี่
สตางค์) 

2. ค่าใช้จ่ายด้านอ่ืนๆ (ด้านวิจัย ด้านบริการวิชาการ ด้านทํานุศิลปวัฒนธรรม ระดับปฐมวัย 
ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา) จํานวน 417,802,596.51 บาท (สี่ร้อยสิบเจ็ดล้านแปดแสนสองพันห้า
ร้อยเก้าสิบหกบาทห้าสิบเอ็ดสตางค์)  

ทั้งน้ี กองคลังได้ดําเนินการนําข้อมูลค่าใช้จ่ายต่างๆ ไปจัดทําการคํานวณต้นทุนต่อหน่วยต่อ
หลักสูตร โดยจําแนกตามคณะวิชา/หน่วยงาน   

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบรายงานผลการคํานวณต้นทุนต่อหน่วยต่อ
หลักสูตร ประจําปีการศึกษา 2558 ตามท่ีกองคลังเสนอ 
 ทั้งน้ี ประธานได้ขอให้คณบดีคณะวิชา/ผู้อํานวยการศูนย์ สถาบัน สํานัก กําชับให้เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการคํานวณต้นทุนต่อหน่วยต่อหลักสูตร ตรวจสอบข้อมูลให้ละเอียดถี่ถ้วนก่อนส่ง
มายังมหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระที่  4.6 เรื่องอ่ืนๆ ตามท่ีอธิการบดีปรึกษา 
ระเบยีบวาระที่  4.6.1 ด้านวิชาการ 
ระเบยีบวาระที่  4.6.1.1 การปรบัปรุงหลักสูตรที่ไม่มีผลกระทบต่อโครงสรา้งหลักสูตร 
 ไม่ม ี
 
ระเบยีบวาระที่  4.6.1.2 การปรบัปรุงหลักสูตรที่มีผลกระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร 
 ไม่ม ี
 
ระเบยีบวาระที่  4.6.1.3 การเปิดหลักสตูรใหม่ 
 ไม่ม ี
 
ระเบยีบวาระที่  4.6.1.4 การปิดหลักสตูร 
 ไม่ม ี
 
ระเบยีบวาระที่  4.6.1.5 การดําเนนิการรับนักศึกษาโดยวิธีต่างๆ 
ระเบียบวาระท่ี  4.6.1.5.1 โครงการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัย

ศิลปากร โดยสอบรับตรง ปีการศึกษา 2560 
 
สรุปเรื่อง 
 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะมัณฑนศิลป์ เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 ได้
เห็นชอบให้จัดโครงการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยสอบรับตรง  
ปีการศึกษา 2560 ประเภททั่วไป (โครงการปกติและโครงการพิเศษ) ประเภทโควตานักเรียนภูมิภาค ประเภท
โควตานักเรียนสายอาชีวศึกษา และประเภทโควตานักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร น้ัน 
 ในการน้ี คณะมัณฑนศิลป์จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาโครงการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยสอบรับตรง  ปีการศึกษา 2560 โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

1. ประเภททั่วไป (โครงการปกติและโครงการพิเศษ) กําหนดรับเข้าศึกษา จํานวน 261 คน 
1.1 สาขาวิชาการออกแบบภายใน  จํานวน  59  คน 
1.2 สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์  จํานวน  44  คน 
1.3 สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์  จํานวน  33  คน 
1.4 สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา  จํานวน  39  คน 
1.5 สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา  จํานวน  23  คน 
1.6 สาขาวิชาการออกแบบเคร่ืองประดับ  จํานวน  23  คน 

  1.7 สาขาวิชาการออกแบบเคร่ืองแต่งกาย (โครงการพิเศษ) จํานวน  40  คน 
2. ประเภทโควตานักเรียนภูมิภาค กําหนดรับเข้าศึกษา จํานวน 44 คน 

2.1 สาขาวิชาการออกแบบภายใน  จํานวน 8  คน 
2.2 สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์  จํานวน 4  คน 
2.3 สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์  จํานวน 4  คน 
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2.4 สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา  จํานวน 8  คน 
2.5 สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา  จํานวน 8  คน 
2.6 สาขาวิชาการออกแบบเคร่ืองประดับ  จํานวน 8  คน 

  2.7 สาขาวิชาการออกแบบเคร่ืองแต่งกาย (โครงการพิเศษ) จํานวน 4  คน 
3. ประเภทโควตานักเรียนสายอาชีวศึกษา กําหนดรับเข้าศึกษา จํานวน 10 คน 

3.1 สาขาวิชาการออกแบบภายใน  จํานวน   1  คน 
3.2 สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์  จํานวน   1  คน 
3.3 สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์  จํานวน   1  คน 
3.4 สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา  จํานวน   2  คน 
3.5 สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา  จํานวน   2  คน 
3.6 สาขาวิชาการออกแบบเคร่ืองประดับ  จํานวน   2  คน 

  3.7 สาขาวิชาการออกแบบเคร่ืองแต่งกาย  จํานวน   1  คน 
4. ประเภทโควตานักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร กําหนดรับเข้าศึกษา จํานวน 15 คน 

4.1 สาขาวิชาการออกแบบภายใน  จํานวน   2  คน 
4.2 สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์  จํานวน   1  คน 
4.3 สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์  จํานวน   2  คน 
4.4 สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา  จํานวน   1  คน 
4.5 สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา  จํานวน   2  คน 
4.6 สาขาวิชาการออกแบบเคร่ืองประดับ  จํานวน   2  คน 

  4.7 สาขาวิชาการออกแบบเคร่ืองแต่งกาย  จํานวน   5  คน 
 ทั้งน้ี กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรที่เปิดรับและแผนการรับนักศึกษาแล้ว  

อน่ึง กองนิติการได้ตรวจสอบอัตราค่าตอบแทนต่างๆ ของโครงการแล้วพบว่า การกําหนด
อัตราค่าตอบแทนอนุกรรมการสอบสัมภาษณ์ และการกําหนดอัตราค่าตอบแทนการออกข้อสอบปรนัยที่ตรวจ
ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับข้อสอบที่ใช้เวลาสอบวิชาละ 3 ช่ัวโมง ไม่เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2557 ข้อ 23.4 และข้อ 23.2 ตามลําดับ จึง
เห็นสมควรให้คณะมัณฑนศิลป์พิจารณาเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว ซึ่งโครงการดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติ
จากอธิการบดีโดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณบดี 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบในหลักการของโครงการสอบคัดเลือกบุคคลเข้า
ศึกษาคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยสอบรับตรง ปีการศึกษา 2560 ทั้งน้ี ให้คณะมัณฑนศิลป์
ปรับแก้รายละเอียดการกําหนดอัตราค่าตอบแทนอนุกรรมการสอบสัมภาษณ์ และการกําหนดอัตราค่าตอบแทน
การออกข้อสอบปรนัยที่ตรวจด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับข้อสอบที่ใช้เวลาสอบวิชาละ 3 ช่ัวโมง เพ่ือให้เป็นไป
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2557 ข้อ 23.4 
และข้อ 23.2 ตามลําดับ ตามท่ีกองนิติการเสนอ ก่อนนําเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติโครงการต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี  4.6.1.5.2 การคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ระบบรับตรง (Direct Admissions) ประจําปีการศึกษา 2560 

 
สรุปเรื่อง 

ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ประสงค์ ดํา เ นินการคัดเลือกบุคคลเ พ่ือเข้ าศึกษาหลักสูตร               
เภสัชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบรับตรง (Direct Admissions) ประจําปีการศึกษา 2560 โดย
ผู้สมัครเข้าศึกษาต้องสอบข้อเขียนรายวิชาสามัญที่จัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) (สทศ.) รวมทั้งสิ้น 5 วิชา ได้แก่ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ และต้องสอบ
ข้อเขียนวิชาเฉพาะที่จัดสอบโดยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 2 วิชา ได้แก่ Pharmacy Silpakorn 
Admission Test (PSAT) และความถนัดทางเภสัชศาสตร์ เพ่ือให้คณะเภสัชศาสตร์นําคะแนนมาใช้ในการ
พิจารณาผู้สอบผ่านข้อเขียนตามเกณฑ์ที่กําหนดให้เข้าสอบสัมภาษณ์และคัดเลือกผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษา กําหนด
จํานวนรับนักศึกษาประมาณ 181 คน จํานวน 6 โครงการ ดังน้ี 

1. โครงการโควตาพิเศษ  จํานวน 20 คน  
2. โครงการรับตรง  จํานวน  55 คน  
3. โครงการเพ่ิมพิเศษ  จํานวน 90 คน  
4. โครงการร้านยาคุณภาพ  จํานวน 5 คน   
5. โครงการผู้สําเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาอ่ืน  จํานวน 10 คน  
6. โครงการโควตาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร  จํานวน 1 คน 

 ทั้งน้ี กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรที่เปิดรับและแผนการรับนักศึกษาแล้ว  
อน่ึง กองนิติการได้ตรวจสอบอัตราค่าตอบแทนต่างๆ ของโครงการแล้วพบว่า การกําหนด

อัตราค่าตอบแทนประธานกรรมการ รองประธาน และกรรมการของคณะอนุกรรมการฝ่ายรับสมัครและตรวจ
คุณสมบัติ ฝ่ายการเงิน ฝ่ายจัดทําข้อสอบ ฝ่ายจัดสถานที่สอบ และฝ่ายตรวจข้อสอบและจัดลําดับที่ การกําหนด
อัตราค่าตอบแทนกรรมการออกข้อสอบ และการกําหนดอัตราค่าตอบแทนกรรมการฝ่ายสอบสัมภาษณ์และ     
ตรวจโรค ไม่เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยศิลปากร  
พ.ศ. 2557 ข้อ 23 จึงเห็นสมควรให้คณะเภสัชศาสตร์พิจารณาเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว ซึ่งโครงการ
ดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดีโดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณบดี  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบในหลักการของโครงการคัดเลือกบุคคลเพ่ือเข้า
ศึกษาหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบรับตรง (Direct Admissions) ประจําปี
การศึกษา 2560 ทั้งน้ี ให้คณะเภสัชศาสตร์ปรับแก้รายละเอียดการกําหนดอัตราค่าตอบแทนประธานกรรมการ 
รองประธาน และกรรมการของคณะอนุกรรมการฝ่ายรับสมัครและตรวจคุณสมบัติ ฝ่ายการเงิน ฝ่ายจัดทําข้อสอบ 
ฝ่ายจัดสถานที่สอบ และฝ่ายตรวจข้อสอบและจัดลําดับที่ การกําหนดอัตราค่าตอบแทนกรรมการออกข้อสอบ 
และการกําหนดอัตราค่าตอบแทนกรรมการฝ่ายสอบสัมภาษณ์และตรวจโรค เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2557 ข้อ 23 ตามท่ี          
กองนิติการเสนอ ก่อนนําเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติโครงการต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี  4.6.2 รายงานผลการดําเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 15/2558 เมื่อวันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2558 ได้ให้ความ
เห็นชอบแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ระยะ 5 ปีที่ 6 (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2564) มหาวิทยาลัยศิลปากร น้ัน 

ในการนี้ สํานักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีได้เสนอที่ประชุมพิจารณารายงานผลการ
ดําเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี (อพ.สธ.) มหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือให้เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2559  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ตามท่ีสํานักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีเสนอ  
 ทั้งน้ี คณะวิชา/หน่วยงานสามารถเสนอผลงานวิจัย ผลงานด้านบริการวิชาการ (โครงการที่ทํา
ต่อเน่ืองต้ังแต่ปี 2558 เป็นต้นมา) โดยให้แจ้งช่ือผลงาน/โครงการ มายังมหาวิทยาลัยเพ่ือรวบรวมแล้วนําเสนอ
ให้มีการบรรจุไว้ในแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ต่อไป 
 
ระเบยีบวาระที่  4.6.3 รายงานผลการศึกษาค้างส่ง ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2558 
 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 14/2556 เมื่อวันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2556 ได้รับทราบ
เรื่องการติดตามการค้างส่งเกรด โดยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการได้ขอความร่วมมือให้คณบดีทุกคณะวิชากําชับ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาส่งผลการศึกษาให้ทันตามปฏิทินที่มหาวิทยาลัยกําหนดรวมถึงผลการศึกษาที่      
ค้างส่งด้วย ทั้งน้ี หากไม่ส่งผลการศึกษาตามที่กําหนด มหาวิทยาลัยจะดําเนินการแจ้งเตือนในระบบทะเบียน
การศึกษาทุก 3 เดือน จากน้ันจะติดตามทวงถามไปยังคณบดีคณะวิชาและเสนอที่ประชุมคณบดีพิจารณาเป็น
เอกสารลับตามลําดับ ซึ่งอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาต้องทําหนังสือช้ีแจงเหตุผลความจําเป็นมายัง
มหาวิทยาลัยต่อไป น้ัน 

ในการน้ี กองบริการการศึกษาได้รายงานผลการศึกษาค้างส่ง ภาคการศึกษาปลาย                 
ปีการศึกษา 2558 จํานวน 126 รายวิชา โดยสํารวจ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 ซึ่งอาจมีผลกระทบกับ
นักศึกษาในการจําแนกสภาพนักศึกษา และการขอกลับเข้าศึกษาต่อของนักศึกษา  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติมอบหมายให้คณบดีทุกคณะวิชาที่ยังส่งผลการศึกษาไม่
ครบถ้วน โปรดกําชับอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาให้เร่งดําเนินการส่งผลการศึกษาค้างส่งของภาคการศึกษา
ปลาย ปีการศึกษา 2558 มายังมหาวิทยาลัยโดยด่วน  
 ทั้งน้ี ที่ประชุมเห็นว่า การรายงานผลการศึกษาค้างส่งเป็นเรื่องที่สามารถเปิดเผยและรับรู้
โดยท่ัวไปได้ซึ่งไม่จําเป็นต้องเสนอที่ประชุมพิจารณาเป็นวาระลับ จึงได้มีมติให้นําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยศิลปากรพิจารณาเรื่องการรายงานผลการศึกษาค้างส่งเป็นวาระปกติต้ังแต่การประชุมครั้งน้ี
เป็นต้นไป 
 
ระเบยีบวาระที่  4.6.4 คณะศึกษาศาสตร์ขอปรับเปลี่ยนช่วงเวลาการเปิดและปดิภาคการศึกษา 
 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 
2558 ได้กําหนดให้มหาวิทยาลัยเปิดและปิดภาคการศึกษาให้เป็นไปตามกรอบเวลาที่กําหนดตามอาเซียน คือ 
ภาคการศึกษาต้นเปิดต้ังแต่เดือนสิงหาคม-ธันวาคม ภาคการศึกษาปลายเปิดต้ังแต่เดือนมกราคม-พฤษภาคม 
และปิดภาคการศึกษาเดือนมิถุนายน-สิงหาคม เพราะเป็นช่วงเวลาที่สอดคล้องกับสากลและเป็นประโยชน์ใน
ด้านการแลกเปลี่ยนนิสิต นักศึกษา และอาจารย์ ต้ังแต่ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นมา น้ัน 

เน่ืองจากคณะศึกษาศาสตร์ได้มีการจัดการเรียนการสอนและการดําเนินงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง
และสอดคล้องกับการเปิดและปิดภาคการศึกษาของหน่วยงานของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา             
ขั้นพ้ืนฐาน คุรุสภา และ/หรือหน่วยงานอ่ืนๆ โดยคณะศึกษาศาสตร์ได้มีการปรับแนวทางการบริหารการจัดการ
ด้านการเรียนการสอนแล้ว จํานวน 2 ปีการศึกษา เช่น การขออนุมัติกําหนดปฏิทินการศึกษาเป็นกรณีพิเศษ
สําหรับนักศึกษาช้ันปีที่ 5 ซึ่งมีแผนการเรียนในเรื่องฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา การกําหนดปฏิทิน
การเรียนของนักศึกษาช้ันปีที่ 2 สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศเพ่ือให้สามารถไปศึกษา
ต่อในช้ันปีที่ 3 และช้ันปีที่ 4 ตามหลักสูตรความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน          
ได้ทันตามช่วงเวลา ซึ่งยังพบว่ามีปัญหาในการบริหารจัดการด้านการเรียนการสอนตามหลักสูตรหลายประการ 
ทั้งน้ี ที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 11/2559 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 ได้มีมติ
เห็นชอบให้เสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาการเปิดและปิดภาคการศึกษาของคณะ
ศึกษาศาสตร์ให้เป็นไปตามเดิม คือ ภาคการศึกษาต้นเปิดต้ังแต่เดือนมิถุนายน-ตุลาคม ภาคการศึกษาปลายเปิด
ต้ังแต่เดือนพฤศจิกายน-มีนาคม และภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อนเปิดต้ังแต่เดือนเมษายน-พฤษภาคม โดยมี
เหตุผลและความจําเป็นดังน้ี 

1. การเปิดและปิดภาคการศึกษาตามแบบเดิมจะสอดคล้องกับปฏิทินการศึกษาของโรงเรียน
ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ      
การสอนของนักศึกษาช้ันปีที่ 5 ทั้งน้ี คณะศึกษาศาสตร์ได้ส่งนักศึกษาเพ่ือเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ         
ประมาณ 35 โรงเรียนต่อภาคการศึกษา และจํานวนนักศึกษาที่ต้องเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการ
สอนประมาณ 220 คนต่อภาคการศึกษา ซึ่งหากเปิดภาคการศึกษาในเดือนสิงหาคมจะส่งผลกระทบต่างๆ เช่น 

1.1 กรณีนักศึกษาช้ันปีที่ 4 จะต้องเร่งจัดการสอนและการสอบ พร้อมทั้งส่งผลการศึกษา
ของภาคการศึกษาปลายให้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน เพ่ือให้ดําเนินการต่างๆ ได้ทันกับการเปิดภาค
การศึกษาเพ่ือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในเดือนพฤษภาคม ซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวยังไม่ครบช่วงเวลาเรียนของ
ภาคการศึกษาแบบใหม่ อาจารย์และนักศึกษาต้องจัดตารางเวลาการเรียนการสอนเสริมเพ่ือให้ครบตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร ซึ่งค่อนข้างยุ่งยากเน่ืองจากอาจารย์ยังมีภาระงานสอนนักศึกษาช้ันปีอ่ืนๆ ด้วย 
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1.2 กรณีนักศึกษาช้ันปีที่ 2 จะต้องเร่งจัดการสอนและการสอบ พร้อมทั้งส่งผลการศึกษา
ของนักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศที่เลือกแผนการเรียน 2 ปริญญา โดยใน            
ช้ันปีที่ 3 และช้ันปีที่ 4 ต้องไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ต้องให้เรียนรายวิชา
ของภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อนของช้ันปีที่ 2 ให้เสร็จสิ้นภายในเดือนกรกฎาคม  เพ่ือให้ดําเนินการต่างๆ ได้ทัน
กับการเปิดภาคการศึกษาของมหาวิทยาลัยยูนนานในเดือนสิงหาคม ซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวนักศึกษาต้องเตรียม
ความพร้อมในการเดินทางไปศึกษา ณ มหาวิทยาลัยยูนนาน อาจารย์และนักศึกษาจึงต้องจัดตารางเวลาการ
เรียนการสอนเสริมเพ่ือให้ทันช่วงเวลาและครบตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  

1.3 การติดต่อประสานงานเรื่องการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาไม่สะดวก 
เน่ืองจากช่วงการเปิดและปิดภาคการศึกษาที่ไม่ตรงกัน คือ ในช่วงที่คณะศึกษาศาสตร์เปิดการเรียนการสอน 
เป็นช่วงปิดภาคการศึกษาของโรงเรียนต่างๆ (เดือนมีนาคม-เมษายน) ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่อยู่เพียงบางส่วนและ
เป็นส่วนที่ไม่ได้รับผิดชอบประสานงานในเรื่องการฝึกประสบการณ์วิชาชีพโดยตรง 

2. นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาช้ันปีที่ 5 จะเสียโอกาสในการสอบบรรจุเข้ารับราชการครู       
ซึ่งสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในเขตจังหวัดต่างๆ เปิดสอบบรรจุในเดือนเมษายน เน่ืองจากหากปิดภาค
การศึกษาปลายในเดือนพฤษภาคม นักศึกษาจะยังไม่ได้รับผลการศึกษา ซึ่งคณะศึกษาศาสตร์ต้องประสานกับ
โรงเรียนให้ประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเร็วกว่ากําหนดเพ่ือให้ได้รับผลการศึกษา และนักศึกษา
สามารถขอย่ืนเรื่องขอสําเร็จการศึกษาตั้งแต่เดือนมีนาคม เพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาเป็นกรณี
เร่งด่วนซึ่งเป็นปัญหาในการดําเนินการทุกปีการศึกษา ทั้งน้ี นักศึกษาจะไม่สามารถสมัครสอบบรรจุเข้ารับ
ราชการครูในปีที่สําเร็จการศึกษาได้ทันเน่ืองจากมีกระบวนการ/ขั้นตอนต่างๆ ที่ต้องใช้เวลาในการดําเนินการ 
และมีเง่ือนไขในการสมัครสอบที่เคร่งครัดมาก ได้แก่ 

2.1 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฯ จะไม่รับสมัครสอบทุกกรณีหากไม่ได้รับอนุมัติจาก     
สภามหาวิทยาลัย (การประชุมสภามหาวิทยาลัยมีวาระเดือนละ 1 ครั้ง  ซึ่งช่วงเวลาเสนอเร่ืองพิจารณาต้อง
สอดคล้องกัน) โดยไม่รับเอกสารรับรองการสําเร็จการศึกษา/หรือนําไปให้ภายหลังการสอบบรรจุเสร็จสิ้นไม่ได้ 

2.2 การสมัครสอบ ผู้สมัครจะต้องมีใบประกอบวิชาชีพครูแล้วเท่าน้ัน ซึ่งการขอรับใบ
ประกอบวิชาชีพครูดําเนินการได้ภายหลังการอนุมัติปริญญาของสภามหาวิทยาลัย และนักศึกษาทุกคนต้อง
กรอกข้อมูลในระบบ KSP Bandit ของคุรุสภาให้ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ โดยต้องส่งพร้อมกันในคราวเดียว ซึ่ง
ต้องใช้เวลาติดตามและตรวจสอบอย่างละเอียด 

3. มีผลกระทบกับผู้สอนในเร่ืองการสอน การสอบสอน การนิเทศการสอน และการสอนปกติ
ของนักศึกษาชั้นปีอ่ืนๆ หรือการสอนระดับบัณฑิตศึกษา เน่ืองจากผู้สอนเป็นคณาจารย์คนเดียวกัน จึงต้องมา
ปฏิบัติงานตลอดท้ังปีและต้องวางแผนงานให้ไม่ซ้ําซ้อนในการสอนนักศึกษาระดับ/ช้ันปีต่างๆ รวมทั้งการ
ดําเนินงานด้านอ่ืนๆ ตามภารกิจหลัก ได้แก่ การวิจัย การบริการวิชาการ งานด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
และงานด้านการบริหาร เน่ืองจากปัจจุบันคณะศึกษาศาสตร์มีอัตรากําลังสายวิชาการจํากัด  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการพิจารณาแต่งต้ัง
คณะทํางานเพ่ือดําเนินการสํารวจความคิดเห็น ผลกระทบ ข้อดี ข้อเสีย ระหว่างการเปิดและปิดภาคการศึกษา
ตามกรอบเวลาที่กําหนดตามอาเซียน และการเปิดและปิดภาคการศึกษาตามเดิม โดยสํารวจกลุ่มตัวอย่างจาก
นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาแล้ว นักศึกษาปัจจุบัน คณาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัย รวมถึงสถาน
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ประกอบการที่เก่ียวข้องต่างๆ โดยให้ดําเนินการอย่างเร่งด่วนเพ่ือจะได้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาก่อน
เปิดภาคการศึกษาในปีการศึกษา 2561  
 
ระเบียบวาระท่ี  4.6.5 ข้อมูลเชิงประจักษ์ Evidence-Based ของมหาวิทยาลัย เพื่อการประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
& Transparency Assessment: ITA) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 
สรุปเรื่อง 

 ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรต้องได้รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดย
สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) เพ่ือตอบสนองต่อ
นโยบายของรัฐบาลตามแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต ระยะที่ 2 และตาม              
คํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในมิติภายใน ด้านการ
พัฒนาสถาบัน ในตัวช้ีวัดที่ 5 : ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานขององค์กรตามท่ีมหาวิทยาลัย
ให้คํารับรองการปฏิบัติราชการท่ีได้ลงนามไว้แล้ว ซึ่งที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 10/2559 เมื่อวันอังคารที่ 17 
พฤษภาคม 2559 ได้รับทราบตามที่สํานักงานอธิการบดีได้มอบหมายให้หน่วยงานในสํานักงานอธิการบดีเป็น
ผู้รับผิดชอบสําหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสดังกล่าว น้ัน 

 ในการนี้ สํานักงานอธิการบดีได้ดําเนินงานแล้วเสร็จ จึงได้รายงานสรุปการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA)  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
(สํานักงาน ป.ป.ช.) พร้อมข้อมูลเชิงประจักษ์ Evidence-Based ของมหาวิทยาลัย เพ่ือการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยมีผลการตอบแบบข้อมูลเชิงประจักษ์ Evidence-Based ของ
มหาวิทยาลัย (รวม 11 หัวข้อ/เรื่อง EB1- EB11) พบว่า มหาวิทยาลัยดําเนินการครบถ้วนในทุกประเด็นย่อย 
จํานวน 6 หัวข้อ/เรื่อง มีจํานวน 5 หัวข้อ/เรื่องที่ดําเนินการไม่ครบถ้วนทุกประเด็นย่อย ได้แก่ EB2 การเปิดเผย
ข้อมูล ผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการให้สาธารณชนทราบ EB3 การวิเคราะห์ การพัฒนาแผน และ
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง EB8 การตอบสนองต่อข้อร้องเรียน EB9 การต่อต้านการทุจริตในองค์กร และ EB10 
การดําเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กร มีรายละเอียดโดยสรุปดังน้ี 

 
หัวข้อ/เรื่อง ผลการดําเนนิงาน ผู้รับผิดชอบ/ผู้ให้ข้อมูล 

EB1  การดําเนินการ
เกี่ยวกับการจัดซ้ือจัด
จ้างขององค์กร 

-  มีการดําเนินงานในเรื่องนี้ครบถ้วนในทุกประเด็นในการ
สํารวจคร้ังนี้ แต่การดําเนินงานยังไม่ชัดเจนในประเด็น
การเปิดเผยข้อมูลผลการจัดซ้ือจัดจ้างแต่ละโครงการให้
สาธารณชนทราบ โดยส่วนใหญ่ดําเนินงานและเผยแพร่
ในระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ของสํานักงาน
งบประมาณเท่านั้น 

งานพัสดุ กองคลัง  
งานพัสดุ กองงานวิทยาเขต 
งานพัสดุ สํานักงานวิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี 
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หัวข้อ/เรื่อง ผลการดําเนนิงาน ผู้รับผิดชอบ/ผู้ให้ข้อมูล 
EB2 การเปิดเผยข้อมูลผล

การจัดซ้ือจัดจ้าง        
แต่ละโครงการให้
สาธารณชนทราบ 

 - ส่วนใหญ่มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงานในเรื่องนี้ โดย
ดําเนินงานและเผยแพร่ในระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ  
(e-GP) ของสํานักงานงบประมาณ   

- ประเด็นท่ีมิได้ดําเนินการ คือ การรายงานผลการจัดซ้ือ
จัดจ้างแต่ละโครงการ พร้อมระบุวิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง
และเหตุผลท่ีใช้ในการตัดสินผลการจัดซ้ือจัดจ้าง 

EB3 การวิเคราะห์ การ
พัฒนาแผน และ
กระบวนการจัดซ้ือ 
จัดจ้าง 

- ส่วนใหญ่มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงานในเรื่องนี้ โดย
ดําเนินงานและเผยแพร่ในระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ  
(e-GP) ของสํานักงานงบประมาณ   

- ประเด็นท่ีมิได้ดําเนินการ คือ ร้อยละของจํานวน
โครงการจําแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 ร้อยละของจํานวนงบประมาณ
จําแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 และมีการปรับปรุงการดําเนินงานด้านการ
จัดซ้ือจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามรายงาน
การวิเคราะห์ผลการจัดซ้ือจัดจ้างในปีท่ีผ่านมา 

งานพัสดุ กองคลัง  
งานพัสดุ กองงานวิทยาเขต 
งานพัสดุ  
สํานักงานวิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรี 

EB4 มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน 

- มีการดําเนินงานในเรื่องนี้ครบถ้วนในทุกประเด็นในการ
สํารวจคร้ังนี ้

กองบริการการศกึษา 

EB5 ความเป็นธรรม/        
ไม่เลือกปฏิบัติ 

EB6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมี
โอกาสเข้ามีส่วนร่วม
ในการปฏิบัติราชการ
ตามภารกิจหลักของ
มหาวิทยาลัย 

- มีการดําเนินงานในเรื่องนี้ครบถ้วนในทุกประเด็นในการ
สํารวจคร้ังนี ้

กองบริการการศกึษา (หลัก) 
หน่วยงานท่ีร่วมให้ข้อมูล 
ได้แก่ กองงานวิทยาเขต   
กองกิจการนักศกึษา  
สํานักงานวิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรี สํานักหอสมุดกลาง 
ศูนย์คอมพิวเตอร์  

EB7 การเข้าถึงข้อมูลตาม
ภารกิจหลักของ
มหาวิทยาลัย 

- มีการดําเนินงานในเรื่องนี้ครบถ้วนในทุกประเด็นในการ
สํารวจคร้ังนี้ 

กองกลาง (หลัก) 
หน่วยงานท่ีร่วมให้ข้อมูล 
ได้แก่ กองงานวิทยาเขต   
สํานักงานวิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรี กองบริการการศึกษา  

EB8 การตอบสนองต่อ        
ข้อร้องเรียน 

- ส่วนใหญ่มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงานในเรื่องนี้ 
- ประเด็นท่ีมิได้ดําเนินการ คือ การเผยแพร่ผลการ

ดําเนินงานเรื่องร้องเรียนจัดซ้ือจัดจ้าง พร้อมระบุปัญหา
อุปสรรคและแนวทางแก้ไข และการจัดทํารายงาน
สรุปผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียนท่ัวไป พร้อมท้ังระบุ
ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข 

กองนิติการ 
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หัวข้อ/เรื่อง ผลการดําเนนิงาน ผู้รับผิดชอบ/ผู้ให้ข้อมูล 
EB9 การต่อต้านการทุจริต

ในองค์กร 
- ส่วนใหญ่มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงานในเรื่องนี้ 
- ประเด็นท่ีมิได้ดําเนินการ คือ การปรับปรุงข้ันตอนการ

ปฏิบัติงานหรือระเบียบเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

กองนิติการ (หลัก) 
หน่วยงานท่ีร่วมให้ข้อมูล 
ได้แก่ กองบริการการศึกษา  
กองกิจการนักศกึษา  
สํานักงานวิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรี และคณะวิชา  

EB10 การดําเนินการด้าน
การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
ในองค์กร 

มหาวิทยาลัยมิได้มีการดําเนินงานในเรื่องนี้ ได้แก่  
1) การวิเคราะห์ผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

2) การดําเนินการตามแผนการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

3) แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

กองนิติการ (หลัก) 
หน่วยงานท่ีร่วมให้ข้อมูล 
ได้แก่ กองบริการการศึกษา  
กองกิจการนักศกึษา  
สํานักงานวิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรี และคณะวิชา 

EB11 การมีส่วนร่วมกลุ่ม
ของเจ้าหน้าท่ีใน
หน่วยงานเพ่ือบริหาร
ท่ีโปร่งใส 

มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงานในเร่ืองนี้ครบถ้วนในทุก
ประเด็นในการสํารวจคร้ังนี้ 

กองบริการการศกึษา (หลัก) 
หน่วยงานท่ีร่วมให้ข้อมูล 
ได้แก่ คณะวิชาและหน่วยงาน 

 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการตอบข้อมูลเชิงประจักษ์ Evidence-
Based ของมหาวิทยาลัย รายช่ือบุคลากรของมหาวิทยาลัย และผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับมหาวิทยาลัย 
เพ่ือส่งไปยังมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ และสํานักงาน ป.ป.ช. ตามเวลาที่กําหนด และให้แจ้ง
คณะวิชา/หน่วยงานรับทราบผลการตอบข้อมูลเชิงประจักษ์ Evidence-Based ของมหาวิทยาลัย เพ่ือเตรียม
ความพร้อมให้นักวิจัยเข้าสัมภาษณ์/สํารวจความคิดเห็นในเดือนสิงหาคม-กันยายน 2559  

อน่ึง เน่ืองจากเรื่องน้ีเป็นการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดใหม่ของคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ซึ่งจะต้องมีการดําเนินการอย่างต่อเน่ืองในปีงบประมาณถัดไป ดังน้ัน            
ที่ประชุมได้มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษากํากับติดตามการดําเนินการเพ่ือการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยศิลปากรในปีถัดไปด้วย 
 
  



 30

)ระเบยีบวาระที่  4.6.6 การขอเช่าพื้นที่บางส่วนของมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ท่าพระจันทร ์สําหรบั        
จัดการเรียนการสอนของคณะโบราณคดีเป็นการชั่วคราว 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่อาคารคณะโบราณคดีอยู่ระหว่างการปรับปรุงพ้ืนที่ตามนโยบายปรับปรุงมหาวิทยาลัย
ศิลปากร วังท่าพระ ในโครงการปรับปรุงมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561 เพ่ือปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เป็นศูนย์กลางด้านศิลปะ 
ดนตรี วัฒนธรรมร่วมสมัยและการออกแบบสร้างสรรค์สู่ประชาคมอาเซียนและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของ
ศิลปินแขนงต่างๆ น้ัน  

เ น่ืองจากคณะโบราณคดีมีความจํ า เ ป็นต้องจัดสถานท่ี เรียนบางรายวิชาในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานครให้กับนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต เพ่ือรองรับการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร          
ศิลปศาสตรบัณฑิต ดังน้ัน คณะโบราณคดีจึงประสงค์เช่าพ้ืนที่บางส่วนของคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง สําหรับ        
จัดการเรียนการสอนของคณะโบราณคดีเป็นการช่ัวคราว ต้ังแต่ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป จนกว่าการ
ปรับปรุงอาคารคณะโบราณคดีจะแล้วเสร็จ ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจํา         
คณะโบราณคดี ครั้งที่ 13/2559 เมื่อวันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2559 

ทั้งน้ี กองนิติการได้เคยให้ความเห็นไว้ว่า “เน่ืองจากการดําเนินการดังกล่าวเป็นการจัด
การศึกษานอกสถานที่ต้ังของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัด
การศึกษานอกสถานที่ต้ังของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ พ.ศ. 2552 ซึ่งเป็นอํานาจของสภามหาวิทยาลัยในการ
อนุญาตให้มีการจัดการศึกษานอกสถานที่ต้ัง” 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ ป ร ะ ชุ ม ไ ด้ พิ จ า รณาแล้ ว  มี ม ติ ใ ห้ ค ว าม เ ห็ นชอบก า ร เ ช่ า พ้ื นที่ บ า ง ส่ ว นขอ ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ สําหรับจัดการเรียนการสอนของคณะโบราณคดีเป็นการช่ัวคราว ต้ังแต่
ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป จนกว่าการปรับปรุงอาคารคณะโบราณคดีจะแล้วเสร็จ และให้นําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.6.7 การเสนอชื่อผู้ทําคุณประโยชน์ ผู้มีอุปการคุณ และผู้ทําชื่อเสียงให้แก่

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรได้กําหนดจัดพิธีมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้ทําคุณประโยชน์              
ผู้มีอุปการคุณ และผู้ทําช่ือเสียงให้กับมหาวิทยาลัยศิลปากร ในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งใน  
ปีน้ีตรงกับวันพุธที่ 12 ตุลาคม 2559 น้ัน 

ในการน้ี เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการสรรหาบุคคลผู้ทํา
คุณประโยชน์ ผู้มีอุปการคุณ และผู้ทําช่ือเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2536 ที่ประชุมคณะกรรมการ
กลั่นกรองเพ่ือเสนอช่ือบุคคลผู้ทําคุณประโยชน์ ผู้มีอุปการคุณ และผู้ทําช่ือเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยศิลปากร  
เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 ได้ให้ความเห็นชอบรายช่ือบุคคลและหน่วยงานที่คณะวิชา/หน่วยงานเสนอให้
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เป็นผู้ทําคุณประโยชน์ ผู้มีอุปการคุณ และผู้ทําช่ือเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยศิลปากร รวม 59 ราย เพ่ือรับของ            
ที่ระลึกในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปี พ.ศ. 2559 พร้อมทั้งเสนอท่ีประชุมพิจารณา
ดังน้ี 

1. รายช่ือบุคคลผู้ทําคุณประโยชน์ ผู้มีอุปการคุณ และผู้ทําช่ือเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยศิลปากร  
- ผู้ทําคุณประโยชน์ ผู้มีอุปการคุณ จํานวน 47 ราย ดังน้ี 

(1) บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) 
(2) ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 
(3) บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
(4) นายเฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ 
(5) นางเมทินี ธารวณิชกุล 
(6) บริษัท กนกสิน เอ๊กซปอร์ต อิมปอร์ต จํากัด 
(7) Ms.Yoko Asano (ศิลปินญี่ปุ่น) 
(8) ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
(9) บริษัท ปตท. จาํกัด (มหาชน) 

(10) มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท ์
(11) บริษัท สยามพิวรรธน์ จํากัด 
(12) บริษัท นันทวัน จํากัด  (THAI OBAYASHI CORP.,LTD.) 
(13) บริษัท ไอคอนสยาม จํากัด 
(14) มูลนิธิสํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 
(15) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 
(16) บริษัท อินทัช โฮลด้ิงส์ จํากัด (มหาชน) 
(17) บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) 
(18) บริษัท ไมด้า ลสิซิ่ง จํากัด (มหาชน) 
(19) คุณพิชัย อุตมาภินันท์ 
(20) บริษัท ไทยฟูดส์ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด 
(21) TIFFANY’S SHOW PATTAYA CO.,LTD. 
(22) เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ 
(23) บริษัท สยามดนตรียามาฮ่า จํากัด 
(24) ธนาคารออมสิน 
(25) บริษัท ฟูจิ ซีรอ็กซ์ (ประเทศไทย) จํากัด 
(26) สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ 
(27) มูลนิธิเอสซีจ ี
(28) กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม 
(29) บริษัท ธีระมิวสิค จํากัด 
(30) บริษัท เนช่ัน บรอดแคสต้ิง คอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) 
(31) Thai Air Asia Co.,Ltd. 
(32) โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ 
(33) บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จํากัด 
(34) กองทุนนิดา สุทัศน์ ณ อยุธยา เพ่ือการศึกษา ศิลปะ และดนตรี 



 32

(35) คุณวิชชพัชร์ โกจ๋ิว 
(36) บริษัท ดิ เอ็กซเ์พิร์ท ไอซีท ีจาํกัด 
(37) บริษัท เอสวีโอเอ จํากัด (มหาชน) 
(38) นายภาสกร ชัยรัตน์ 
(39) บริษัท เอสโซ ่(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
(40) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
(41) รองศาสตราจารย์ยืน ภู่วรวรรณ  
(42) กองทุนศาสตราจารย์หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล 
(43) มูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หน่ึง 
(44) กองทุนการศึกษา "FOFYE" 
(45) มูลนิธิป่อเต็กต๊ึง 
(46) ทุนการศึกษาปริญญาตรีต่อเน่ืองเพ่ือนชุมชน 
(47) ทุนการศึกษาบริษัท ไรมอนด์แลนด์ จํากัด (มหาชน) 

- ผู้ทําช่ือเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 12 ราย ดังน้ี 
(1) อาจารย์สาครินทร์ เครืออ่อน 
(2) รองศาสตราจารย์สุธี คุณาวิชยานนท์ 
(3) อาจารย์อ่ิมหทัย สุวัฒนศิลป์ 
(4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาเรียม นิลพันธ์ุ 
(5) นายอาคม กํ๋านารายณ์ 
(6) รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ อัครมงคลพร 
(7) ศาสตราจารย์ ดร.พรศักด์ิ ศรีอมรศักด์ิ 
(8) รองศาสตราจารย์ ดร.ปราณีต โอปณะโสภิต 
(9) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ร.ต.อ.หญิง มาลัย สถิรพันธ์ุ 

(10) รองศาสตราจารย์ ดร.วีรยุทธ์ เลิศนท ี
(11) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติ ยงวณิชย์ 
(12) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กษมา ศิริสมบูรณ ์

2. แต่งต้ังคณะกรรมการจัดทํา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการสรรหาบุคคล
ผู้ทําคุณประโยชน์ ผู้มีอุปการคุณ และผู้ทําช่ือเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. .... เพ่ือปรับปรุง
หลักเกณฑ์การพิจารณาเพ่ือมอบของที่ระลึกแก่ผู้ทําคุณประโยชน์ ผู้มีอุปการคุณ และผู้ทําช่ือเสียงให้แก่
มหาวิทยาลัยศิลปากรให้มีความชัดเจนขึ้น โดยประกอบด้วย 

- รองอธิการบดีหรือผู้ที่รับผิดชอบการจัดทําอันดับมหาวิทยาลยั (Ranking) 
- รองอธิการบดีหรือผู้ที่รับผิดชอบด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
- ผู้แทนจากกลุ่มสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ 
- ผู้แทนจากกลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
- ผู้แทนจากกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
- กรรมการจากคณะกรรมการกลั่นกรองเพ่ือเสนอช่ือบุคคลผู้ทําคุณประโยชน์ ผู้มีอุปการคุณ 

และผู้ทําช่ือเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยศิลปากร   
- ผู้แทนจากกองนิติการ เป็นเลขานุการ 
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติดังน้ี 

1. ให้ความเห็นชอบรายช่ือบุคคลผู้ทําคุณประโยชน์ ผู้มีอุปการคุณ และผู้ทําช่ือเสียงให้แก่
มหาวิทยาลัยศิลปากรตามที่คณะวิชา/หน่วยงานเสนอ จํานวน 59 ราย เพ่ือรับของที่ระลึกในวันคล้ายวัน
สถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากรในวันพุธที่ 12 ตุลาคม 2559 

2. เห็นชอบให้แต่งต้ังคณะกรรมการจัดทํา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการ
สรรหาบุคคลผู้ทําคุณประโยชน์ ผู้มีอุปการคุณ และผู้ทําช่ือเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. .... โดย
ประกอบด้วย 

(1) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ประธานกรรมการ 
(2) รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม กรรมการ 
(3) รองอธิการบดี เพชรบุรี กรรมการ 
(4) รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการ 
(5) ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ 
(6) คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ กรรมการ 
(7) คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กรรมการ 
 (ผู้แทนจากกลุ่มสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ) 
(8) คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กรรมการ 
 (ผู้แทนจากกลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์) 
(9) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 
 (ผู้แทนจากกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์) 

(10) ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ 
(11) ประธานสภาคณาจารย์ หรือผู้แทน กรรมการ 
(12) ผู้แทนจากกองนิติการ  เลขานุการ 
และให้นําเสนออธิการบดีลงนามในคําสั่งแต่งต้ังต่อไป 

 
ระเบยีบวาระที่  5 เรื่องอ่ืนๆ 
ระเบยีบวาระที่  5.1  งานวันพระบาทสมเด็จพระนัง่เกลา้เจ้าอยู่หวั ประจําปี 2559  
 
สรุปเรื่อง 

รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มหาวิทยาลัยกําหนดจัดงาน     
วันพระบาทสมเด็จพระน่ังเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจําปี 2559 ระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วังท่าพระ โดย ดร.สุเมธ ชุมสาย ณ อยุธยา ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะสถาปัตยกรรม (สถาปัตยกรรม
ร่วมสมัย) ประจําปีพุทธศักราช 2551 เป็นประธานในพิธีเปิดในวันที่ 17 สิงหาคม 2559 เวลา 14.00 น. ซึ่ง
ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการพระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระน่ังเกล้าเจ้าอยู่หัว นิทรรศการ
หุ่นจําลองร้านค้าเคลื่อนที่ การสาธิตการสร้างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์โดยรถปฏิบัติการศิลปะเคลื่อนที่ 
(Silpakorn Art Mobile) พิธีมอบ “รางวัลราชสีห์” แก่ผู้ชนะการประกวดออกแบบ “ชุดค้าเคลื่อนที่ด้วยการ
เดินเท้าในศตวรรษที่ 21” การเสวนาวิชาการหัวข้อ “วิสัยทัศน์ทางการค้า : วิถีการตลาดบนสื่อออนไลน์” 
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กิจกรรมนวดสปาวิถีไทย การแสดงดนตรีสากลโดยนักศึกษาคณะดุริยางคศาสตร์ ตลอดจนการจําหน่าย
อาหาร-ขนมไทยและนานาชาติ ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก ARS LONGA และผลิตภัณฑ์ของคณะเภสัชศาสตร์ 
จึงขอเรียนเชิญผู้บริหารทุกท่านเข้าร่วมในวันและสถานที่ดังกล่าว 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 
ปิดประชุมเวลา 11.55 น. 
 
 
 

(นางสาวกันย์พินันท์  สิริปัญญาธร) 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 
 

(นางสาวสิริวัลลิ์  พฤกษาอุดมชัย) 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 
 

(นางสาวเอมอร  ชีราวุฒธิพันธ์) 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 

รายงานการประชุมฉบับน้ี 
ได้รับรองโดยไม่มีการแก้ไข 
 

 


