
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร
คร้ังที่ 2/2559

วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2559
ณ  หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ สํานักงานอธิการบดี  ตลิ่งชัน

…………….………………..

ผูมาประชุม
1. ผศ.ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดี ประธานกรรมการ
2. ผศ.ดร.เชาวรีย อรรถลังรอง รองอธิการบดีฝายวิชาการ กรรมการ
3. ศ.ถาวร โกอุดมวิทย รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม กรรมการ
4. อ.ปญจพล เหลาพูนพัฒน รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา กรรมการ
5. รศ.ดร.วศิน อิงคพัฒนากุล รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการ
6. อ.อํามฤทธิ์ ชูสุวรรณ คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ กรรมการ
7. รศ.ดร.ชัยสิทธิ์ ดานกิตติกุล คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร กรรมการ
8. อ.ศศิธร ศิลปวุฒยา รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา กรรมการ

รักษาราชการแทนคณบดีคณะโบราณคดี
9. อ.ดําริห บรรณวิทยกิจ คณบดีคณะดุริยางคศาสตร กรรมการ

10. ผศ.ดร.สมพิศ ขัตติยพิกุล ผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ กรรมการ
และรักษาราชการแทนรองอธิการบดี
ฝายวิเทศสัมพันธและกิจการพิเศษ

11. ผศ.ณัฏฐพล สุวรรณกุศลสง รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ
ฝายศิลปะและการออกแบบ
รักษาราชการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

12. ผศ.ฉัตรชัย เผาทองจีน ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร กรรมการ
13. อ.ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท ผูอํานวยการหอศิลป กรรมการ
14. นายสหรัฐ มณีจันทร ผูแทนขาราชการ ประเภทท่ัวไป วิชาชีพเฉพาะ กรรมการ

หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
15. นางสุมณฑา เสรีวัตตนะ ผูแทนขาราชการ ประเภทท่ัวไป วิชาชีพเฉพาะ กรรมการ

หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
16. ผศ.ดร.จรุงแสง ลักษณบุญสง รองอธิการบดีฝายบริหาร กรรมการและเลขานุการ
17. นางสาวอัปสร กิจเจริญคา ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ผูชวยเลขานุการ

ผูมาประชุมผานระบบ VDO-Conference
1. รศ.ดร.คณิต เขียววิชัย รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร กรรมการ
2. ผศ.ดาวลอย กาญจนมณีเสถียร รองอธิการบดี เพชรบุรี กรรมการ
3. รศ.วัฒนา เกาศัลย รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา กรรมการ
4. ผศ.ดร.ภูวนาท รัตนรังสิกุล รองคณบดีฝายบริหารและพระราชวังสนามจันทร  กรรมการ

รักษาราชการแทนคณบดีคณะมัณฑนศิลป
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5. ผศ.ดร.วรางคณา นิพัทธสุขกิจ คณบดีคณะอักษรศาสตร กรรมการ
6. ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธุ คณบดีคณะศึกษาศาสตร กรรมการ
7. รศ.ดร.สืบสกุล อยูยืนยง คณบดีคณะวิทยาศาสตร กรรมการ
8. รศ.ดร.จุไรรัตน นันทานิช คณบดีคณะเภสัชศาสตร กรรมการ
9. ผศ.ดร.ปาเจรา พัฒนถาบุตร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร กรรมการ

และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
10. อ.ดร.ภวพล คงชุม คณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการ
11. รศ.ดร.พิทักษ ศิริวงศ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ
12. ผศ.ดร.อริศร เทียนประเสริฐ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ
13. ผศ.ดร.ศักดิพันธ ตันวิมลรัตน ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง กรรมการ
14. รศ.ดร.บุญศรี จงเสรีจิตต ประธานสภาคณาจารย กรรมการ
15. นางสาววรรณภา แสงวัฒนะกุล ผูแทนขาราชการ ประเภทท่ัวไป วิชาชีพเฉพาะ กรรมการ

หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ

ผูเขารวมประชุม
1. อ.ดร.นนท คุณคํ้าชู ผูชวยอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา
2. อ.นภดล วิรุฬหชาตะพันธ ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา วังทาพระ
3. อ.ดร.ประไพพิมพ สุธีวสินนนท ผูชวยอธิการบดีฝายคลัง
4. ผศ.ดร.พีรพัฒน ยางกลาง ผูชวยอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธและกิจการพิเศษ
5. นางอัจฉรา ทองสงโสม ผูอํานวยการกองกลาง
6. นางสุกัญญา ตอทรัพยสิน ผูอํานวยการกองการเจาหนาท่ี

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

พระราชวังสนามจันทร
2. อ.ดร.สุภาพ เกิดแสง ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ
3. อ.บุญเพชร พ่ึงยอย ผูแทนพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
4. นายกฤษดา ไพรวรรณ ผูแทนพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน

ผูไมมาประชุม
1. ผศ.ชวลิต ขาวเขียว คณบดีคณะโบราณคดี ติดราชการ
2. ผศ.เอกพงษ ตรีตรง คณบดีคณะมัณฑนศิลป ติดราชการ
3. อ.มานพ เอ่ียมสะอาด คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ติดราชการ
4. รศ.ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ติดราชการ

เปดประชุมเวลา 09.30 น.
เมื ่อกรรมการครบเปนองคประชุมแลว  ประธานกลาวเปดประชุมและขอใหที ่ประชุม

พิจารณาเรื่องตางๆ  ดังนี้
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ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระท่ี 1.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร

ครั้งท่ี 1/2559 เม่ือวันอังคารท่ี 26 กรกฎาคม 2559

สรุปเรื่อง
ประธานเสนอให ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 1/2559 เม่ือวันอังคารท่ี 9 สิงหาคม 2559

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องแจงเพื่อทราบ
ระเบียบวาระท่ี 2.1 เรื่องท่ีประธานแจงใหทราบ

ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 2.2 ขอแกไขคาระดับคะแนนผลการศึกษา

สรุปเรื่อง
ดวยมีคณะวิชาตางๆ ประสงคขอแกไขคาระดับผลการศึกษาดังนี้
1. คณะโบราณคดีประสงคขอแกไขคาระดับผลการศึกษาภาคการศึกษาตน ปการศึกษา

2558 จํานวน 1 รายวิชา คือ รายวิชา 081 101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร ของนักศึกษาจํานวน 1 ราย
เนื่องจากเกิดความผิดพลาดในการรวมคะแนนสอบปลายภาค

รองอธิการบดีฝายวิชาการไดอนุมัติการขอแกไขคาระดับผลการศึกษาของคณะโบราณคดีแลว
2. คณะศึกษาศาสตรประสงคขอแกไขคาระดับผลการศึกษาภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา

2558 จํานวน 1 รายวิชา คือ รายวิชา 459 301 ปรัชญาการกีฬาและโอลิมปกศึกษา ของนักศึกษาจํานวน
1 ราย เนื่องจากเกิดความผิดพลาดในการใหคาระดับผลการศึกษาของอาจารยผูสอน ซึ่งไดผานความเห็นชอบ
จากท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร ครั้งท่ี 12/2559 เม่ือวันท่ี 13 กรกฎาคม 2559

3. คณะวิทยาศาสตรประสงคขอแกไขคาระดับผลการศึกษาภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา
2558 จํานวน 1 รายวิชา คือ รายวิชา 084 102 สิ่งแวดลอม มลพิษและพลังงาน ของนักศึกษาจํานวน 1 ราย
เนื่องจากเกิดความผิดพลาดในการคํานวณคะแนนผลการศึกษาของอาจารยผูสอน ซึ่งไดผานความเห็นชอบจาก
ท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร ครั้งท่ี 9/2559 เม่ือวันท่ี 6 กรกฎาคม 2559

4. คณะเภสัชศาสตรประสงคขอแกไขคาระดับผลการศึกษาภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา
2558 จํานวน 1 รายวิชา คือ รายวิชา 561 105 สรีรวิทยามนุษยสําหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร ของนักศึกษา
จํานวน 10 ราย เนื่องจากเกิดความผิดพลาดในการเฉลยขอสอบ ทําใหคาระดับคะแนนผลการศึกษา
คลาดเคลื่อน ซึ่งไดผานความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะเภสัชศาสตร ครั้งท่ี 12/2559
เม่ือวันท่ี 14 กรกฎาคม 2559

5. คณะวิทยาการจัดการประสงคขอแกไขคาระดับผลการศึกษาภาคการศึกษาปลาย
ปการศึกษา 2558 ซึ่งไดผานความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารประจําคณะวิทยาการจัดการ
ครั้งท่ี 9/2559 เม่ือวันท่ี 14 กรกฎาคม 2559 จํานวน 2 รายวิชา คือ
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5.1 รายวิชา 761 101 หลักบัญชีเบื้องตน กลุม 1205 ของนักศึกษาจํานวน 1 ราย
เนื่องจากเกิดความผิดพลาดในการกรอกคะแนน

5.2 รายวิชา 080 178 ภาษาอังกฤษ 2 กลุม 1201 ของนักศึกษาจํานวน 1 ราย
เนื่องจากเกิดความผิดพลาดในการใหคาระดับคะแนนผลการศึกษา

6. คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตรประสงคขอแกไขคาระดับผลการศึกษา
ภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2558 จํานวน 1 รายวิชา คือ รายวิชา 700 232 ภาษาอังกฤษเชิง
วิทยาศาสตรการเกษตร 2 ของนักศึกษาจํานวน 1 ราย เนื่องจากเกิดความผิดพลาดในการคํานวณผลคะแนน
สอบปลายภาคในระบบ REG ซึ่งไดผานความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารประจําคณะสัตวศาสตร
และเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งท่ี 6/2559 เม่ือวันท่ี 6 กรกฎาคม 2559

7. คณะอักษรศาสตรประสงคขอแกไขคาระดับผลการศึกษาภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา
2558 เนื่องจากเกิดความผิดพลาดในรวมคะแนนของอาจารยผูสอน ซึ่งไดผานความเห็นชอบจากท่ีประชุม
คณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร ครั้งท่ี 12/2559 เม่ือวันท่ี 11 กรกฎาคม 2559 จํานวน 2 รายวิชา คือ

7.1 รายวิชา 080 101 Man and Creativity ของนักศึกษาจํานวน 3 ราย
7.2 รายวิชา 082 102 Man and Creativity ของนักศึกษาจํานวน 72 ราย

ผู ช ว ยอธิ กา รบดี ฝ า ยวิ ช าการ ได อนุ มั ติ การขอแก ไ ขค า ระดับผลการ ศึกษาของ
คณะศึกษาศาสตร คณะวิทยาศาสตร คณะเภสัชศาสตร คณะวิทยาการจัดการ คณะสัตวศาสตรและ
เทคโนโลยีการเกษตร และคณะอักษรศาสตรแลว

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระท่ี 2.3 การซ้ือขายปริญญาปลอมผานสื่อสังคม (Social Media)

สรุปเรื่อง
ตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ท่ี ศธ 0591(2)/ว 891 ลงวันท่ี 13

กรกฎาคม 2559 ไดแจงเรื่องการซื้อขายปริญญาปลอมผานสื่อสังคม (Social Media) โดยมีรายงานขาว
เ ก่ียวกับการซื้อขายปริญญาปลอมในหนังสือพิมพมติชนออนไลน ฉบับวัน ท่ี  7 กรกฎาคม 2559
(http://www.matichon.co.th/news/204167) ระบุวา “มีการแชรภาพซึ่งเปนเพจทางเฟสบุก ทําธุรกิจขาย
วุฒิการศึกษา ระบุวาเปนของแทและราคาถูก เม่ือคลิกเขาไปดูรูปโฆษณาตางๆ ก็จะพบภาพวุฒิการศึกษาของ
สถาบันการศึกษาตางๆ โดยเพจรับจางทําวุฒิการศึกษาดังกลาว ไดโฆษณาการันตีวาไดรับจริง ตรวจสอบได
ใชงานได 100% รวมถึงหนังสือรับรองและทรานสคริปดวย พรอมยังมีโปรโมชั่นสั่งหลายใบมีสวนลด โดยระดับ
ราคา เชน วุฒิ ม.3 หากเลือกแบบจบ กศน. ราคา 5,000 บาท หากเลือกแบบจบจากโรงเรียน ราคา 6,000 บาท
ระดับ ม.6 หากเลือกแบบจบ กศน. ราคา 7,000 บาท หากเลือกแบบจบจากโรงเรียน ราคา 8,000 บาท
เชนเดียวกับ ปวช. ขณะท่ี ปวส. จะขยับราคาเปน 9,000 บาท และระดับปริญญาตรี ราคา 15,000 บาท ท้ังยังมี
รูปภาพยืนยันวาไดสื่อสารและสงของเปนวุฒปิริญญากับผูซื้ออีกดวย” โดยเพจขายปริญญาปลอมดังกลาวไดแอบ
อางชื่อสถาบันอุดมศึกษาจํานวนมากท้ังในกรุงเทพมหานครและตางจังหวัด นั้น

ในการนี้ สกอ. ไดพิจารณาแลวเห็นวา การซื้อขายปริญญาปลอมดังกลาวมีผลกระทบตอ
ภาพลักษณของสถาบันอุดมศึกษาไทย รวมท้ังความเชื่อม่ันของสาธารณชนตอคุณวุฒิการศึกษาและองคกร/
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หนวยงานท่ีเก่ียวของเปนอยางมาก สกอ. จึงไดขอความรวมมือมายังมหาวิทยาลัยในการพิจารณาดําเนินการ
เพ่ือปองปรามและ/หรือแกไขปญหาการซื้อขายปริญญาปลอม หากมหาวิทยาลัยเปนผูเสียหายขอใหแจงความ
ดําเนินคดตีามกฎหมายตอไป

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบ ท้ังนี้ ขอใหคณะวิชาพิจารณาดําเนินการเพ่ือปองปรามและ/หรือแกไข
ปญหาการซื้อขายปริญญาปลอม หากพบการกระทําผิดขอใหแจงขอมูลมายังมหาวิทยาลัย เพ่ือจะไดดําเนินคดี
ตามกฎหมายตอไป

ระเบียบวาระท่ี 2.4 ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางภาควิชาออกแบบเครื่องประดับ คณะ
มัณฑนศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร กับสถาบันศิลปะเอสโตเนียน (Estonian
Academy of Arts) สาธารณรัฐเอสโตเนีย

สรุปเรื่อง
ดวยภาควิชาออกแบบเครื่องประดับ คณะมัณฑนศิลป ไดจัดทําขอตกลงความรวมมือทาง

วิชาการกับสถาบันศิลปะเอสโตเนียน (Estonian Academy of Arts) สาธารณรัฐเอสโตเนีย โดยสถาบันศิลปะ
ดังกลาวไดเปดการเรียนการสอน ตั้งแตป ค.ศ. 1914 และเปนสถาบันท่ีมีชื่อเสียง 1 ใน 10 ดานการเรียน
การสอน สาขาการออกแบบเครื่องประดับระดับโลก ซึ่งขอตกลงดังกลาวเปนขอตกลงระดับคณะวิชา ระดับของ
ผูลงนามของมหาวิทยาลัยศิลปากร คือ หัวหนาภาควิชาออกแบบเครื่องประดับ คณะมัณฑนศิลป และระดับ
ของผูลงนามของสถาบันศิลปะเอสโตเนียน คือ อธิการบดี ซึ่งขอตกลงมีกําหนดระยะเวลา 5 ป นับตั้งแตวันท่ี
ลงนาม ท้ังนี้ ขอตกลงดังกลาวไดลงนามแลว เม่ือวันท่ี 30 พฤษภาคม 2559 ณ สถาบันศิลปะเอสโตเนียน

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระท่ี 2.5 สรุปผลการเบิกจายงบประมาณประจําป พ.ศ. 2559 ณ สิ้นไตรมาสท่ี 3

สรุปเรื่อง
ดวยงานงบประมาณไดสรุปผลการเบิกจายงบประมาณประจําป พ.ศ. 2559 ของมหาวิทยาลัย

สะสม ณ สิ้นไตรมาสท่ี 3 ในชวงระหวางเดือนตุลาคม 2558 - มิถุนายน 2559 ดังนี้
1. งบประมาณประจําป พ.ศ. 2559 ไดรับงบประมาณท้ังสิ้น 1,571,937,200 บาท ไดรับ

จัดสรรงบประมาณรายจายจากสํานักงบประมาณ จํานวนเงิน 1,571,937,200 บาท คิดเปนรอยละ 100
ของงบประมาณท่ีไดรับ เม่ือสิ้นไตรมาสท่ี 3 สามารถเบิกจายไดท้ังสิ้น 1,253,358,661.17 บาท คิดเปนรอยละ
79.73 ของงบประมาณท้ังสิ้น

2. งบลงทุนของมหาวิทยาลัย ไดรับงบประมาณท้ังสิ้น 365,410,400 บาท ซึ่งไดรับจัดสรร
จากสํานักงบประมาณ จํานวนเงิน 365,410,400 บาท คิดเปนรอยละ 100 ของงบลงทุนท้ังหมด และมีการโอน
งบประมาณเหลือจายจากงบลงทุนไปยังงบดําเนินงาน เ พ่ือชําระหนี้คาสาธารณูปโภค จํานวนเงิน
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1,870,120.65 บาท คงเหลืองบประมาณงบลงทุน  จํานวนเงิน 363,540,279.35 บาท เม่ือสิ้นไตรมาสท่ี 3
สามารถเบิกจายไดท้ังสิ้น 230,322,624.85 บาท คิดเปนรอยละ 63.36 ของงบประมาณท่ีไดรับ

สําหรับงบลงทุนท่ียังไมไดเบิกจายเงิน มีรายละเอียด ดังนี้
(1) คาครุภัณฑ

- คณะวิทยาศาสตร จํานวน 13 รายการ จํานวนเงิน 9,974,000 บาท ลงนามใน
สัญญาและสงของเรียบรอยแลว อยูในข้ันตอนการเบิกจายเงิน

(2) สิ่งกอสราง/รายการปรับปรุง 1 ป
- สถาบันวิจัยและพัฒนา รายการปรับปรุงและพัฒนากายภาพของอาคาร

สถาบันวิจัยและพัฒนา จํานวนเงิน 7,450,000 บาท ลงนามในสัญญาแลว มีท้ังหมด 3 งวดงาน เบิกจายเงิน
แลว 2 งวดงาน  จํานวนเงิน 5,215,000 บาท คงเหลืองวดงานท่ี 3 (งวดสุดทาย) จํานวนเงิน 2,235,000 บาท
อยูระหวางการตรวจรับงานของคณะกรรมการตรวจการจาง

- คณะวิทยาศาสตร รายการปรับปรุงอาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร จํานวนเงิน
7,800,000 บาท ลงนามในสัญญาแลว มีท้ังหมด 6 งวดงาน เบิกจายเงินแลว 3 งวดงาน จํานวนเงิน
3,510,000 บาท และผูรับจางจะสงงวดงานท่ี 4-6 ภายในเดือนกรกฎาคม 2559

- สํานักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี รั้วคอนกรีตบล็อก วิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรี  ตําบลสามพระยา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี  จํานวนเงิน 10,700,000 บาท  ลงนามในสัญญาแลว
มีท้ังหมด 5 งวดงาน ผูรับจางจะสงงวดงานท่ี 1 ภายในเดือนสิงหาคม 2559

(3) สิ่งกอสรางผูกพันเดิม
- คากอสรางอาคารสถาบันศิลปสถาปตยกรรมไทยเฉลิมพระเกียรติ จํานวนเงิน

43,355,200 บาท  มีท้ังหมด 15 งวดงาน  เบิกจายถึงงวดงานท่ี 14 สําหรับงวดงานท่ี 15 (งวดสุดทาย)
อยูระหวางแกไขสัญญาเพ่ิมเติมเก่ียวกับลิฟตโดยสาร

- คากอสรางอาคารศูนยเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี 60 พรรษา จํานวนเงิน 31,200,000 บาท มีท้ังหมด 25 งวดงาน เบิกจายถึงงวดงานท่ี 7
(เบิกจายเงินงบประมาณป พ.ศ. 2559)

- โครงการปรับปรุงมหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร จํานวนเงิน 189,734,500 บาท เบิกจายเงินลวงหนารอยละ 15 แลว จํานวน
เงิน 107,100,000 บาท  ผูรับจางจะสงงวดงานท่ี 1 ภายในเดือนสิงหาคม 2559

(4) สิ่งกอสรางผูกพันใหม
- อาคารอเนกประสงค วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร อําเภอเมืองนครปฐม

จังหวัดนครปฐม จํานวนเงิน 31,456,000 บาท เบิกจายเงินลวงหนารอยละ 15 และเบิกจายงวดงานท่ี 1 แลว
รวมจํานวนเงิน 30,651,048 บาท ผูรับจางจะสงงวดงานท่ี 2-3 ภายในเดือนกรกฎาคม 2559

3. รัฐบาลกําหนดแผนการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ สิ้น
ไตรมาสท่ี 3 ดังนี้

3.1 รายจายลงทุน รัฐบาลกําหนดแผนการเบิกจาย ณ สิ้นไตรมาสท่ี 3 รอยละ 61
มหาวิทยาลัยศิลปากรสามารถเบิกจายไดรอยละ 63.36 ซึ่งสูงกวาแผนการเบิกจายท่ีรัฐบาลกําหนด รอยละ
2.36

3.2 รายจายประจํา รัฐบาลกําหนดแผนการเบิกจาย ณ สิ้นไตรมาสท่ี 3 รอยละ 76
มหาวิทยาลัยศิลปากรสามารถเบิกจายไดรอยละ 84.66 ซึ่งสูงกวาแผนการเบิกจายท่ีรัฐบาลกําหนด รอยละ
8.66
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3.3 รายจายภาพรวม รัฐบาลกําหนดแผนการเบิกจาย ณ สิ้นไตรมาสท่ี 3 รอยละ 73
มหาวิทยาลัยศิลปากรสามารถเบิกจายไดรอยละ 79.73 ซึ่งสูงกวาแผนการเบิกจายท่ีรัฐบาลกําหนด รอยละ
6.73 แตต่ํากวาแผนการเบิกจายของมหาวิทยาลัยศิลปากร รอยละ 8.96 (แผนการเบิกจายมหาวิทยาลัย
รอยละ 88.69)

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบ และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบตอไป

ระเบียบวาระท่ี 2.6 ขอใหคณะวิชารายงานผลการประเมินระดับหลักสูตรตอคณะกรรมการประจํา
คณะวิชา และจัดทําแผนพัฒนาตามผลการประเมินระดับหลักสูตร

สรุปเรื่อง
ตามท่ีมหาวิทยาลัยไดรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2558 ระหวาง

วันท่ี 25 กรกฎาคม - 15 สิงหาคม 2559 เพ่ือใหเกิดการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
อยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ เปนประโยชนตอการเตรียมความพรอมเพ่ือรับการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับคณะวิชา ระหวางวันท่ี 16 สิงหาคม - 2 กันยายน 2559 นั้น

ในการนี้ สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษาขอใหคณะวิชาเสนอใหคณะกรรมการประจํา
คณะวิชาพิจารณารายงานผลการประเมินระดับหลักสูตรทุกหลักสูตร โดยใหนําผลการประเมินและ
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการประจําคณะวิชามาใชในการปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือใหมีคุณภาพดีข้ึนอยาง
ตอเนื่องตามองคประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา ตัวบงชี้ท่ี 5.2 ระบบและกลไก
การประกันคุณภาพหลักสูตร เกณฑขอท่ี 4 และ 5 ตามลําดับ กอนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับคณะวิชา ท้ังนี้ ภายหลังจากเสร็จสิ้นการประเมินทุกหลักสูตรแลว ขอใหคณะวิชาจัดทําแผนพัฒนาตามผล
การประเมินระดับหลักสูตรทุกหลักสูตร และจัดสงไปยังคณะวิชาภายในวันท่ี 31 สิงหาคม 2559

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบ และขอใหคณะวิชารายงานผลการประเมินระดับหลักสูตรตอคณะกรรมการ
ประจําคณะวิชา และจัดทําแผนพัฒนาตามผลการประเมินระดับหลักสูตรภายในเวลาท่ีกําหนด

ระเบียบวาระท่ี 2.7 ขอบังคับและประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากรในการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ

สรุปเรื่อง
ตามมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 6/2559 เม่ือวันพุธท่ี 13 กรกฎาคม 2559 ไดให

ความเห็นชอบรางขอบังคับและประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากรในการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐตามท่ี
มหาวิทยาลัยศิลปากรเสนอ โดยใหมหาวิทยาลัยดําเนินการปรับแกไขรางขอบังคับและประกาศของ
มหาวิทยาลัยศิลปากรตามขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยแลว นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยไดดําเนินการปรับแกไขรางขอบังคับของมหาวิทยาลัยศิลปากรเสร็จสิ้นแลว
และนายกสภามหาวิทยาลัยไดลงนามในขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 2 ฉบับ ไดแก
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1. ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.
2559

2. ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการบริหารงานบุคคลลูกจางมหาวิทยาลัย พ.ศ.
2559

ท้ังนี้ สามารถดาวนโหลดเอกสารไดท่ีเว็บไซต www.su.ac.th/autonomy/index.php/2016-
04-27-04-39-17

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบ

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 กองแผนงานขออนุมัติจาง นายสนทรรศน ทองโฉม เพื่อบรรจุเปนพนักงาน

มหาวิทยาลัย ซ่ึงจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน ตําแหนงวิศวกรปฏิบัติการ

สรุปเรื่อง
ตามท่ีกองแผนงานมีอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน

ตําแหนงวิศวกรปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี 2-2-18-81 สังกัดงานวางผังแมบท กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี นั้น
กองแผนงานไดดําเนินการตามข้ันตอนแลว ผูไดรับการคัดเลือกคือ นายสนทรรศน ทองโฉม

วุฒิวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร กองแผนงานจึงประสงค
ขออนุมัติจาง นายสนทรรศน ทองโฉม เพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน
ดํารงตําแหนงวิศวกรปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี 2-2-18-81 อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท สังกัด
งานวางผังแมบท กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี พรอมท้ังขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผล
การทดลองปฏิบัติงาน ดังนี้

1. รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา ประธานกรรมการ
2. ผูชวยอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา กรรมการ
3. ผูอํานวยการกองแผนงาน กรรมการ
4. หัวหนางานวางผังแมบท กรรมการ
5. นางจุฑารัตน  แกวโหมดตาด กรรมการและเลขานุการ
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา
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มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหจาง นายสนทรรศน ทองโฉม เพ่ือบรรจุเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน ดํารงตําแหนงวิศวกรปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี 2-2-18-81
อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท สังกัดงานวางผังแมบท กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี
ก.บ.ม. อนุมัติแตไมกอนวันรายงานตัวเขาปฏิบัติงาน พรอมท้ังอนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผล
การทดลองปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาว ตามรายชื่อท่ีหนวยงานเสนอ

ระเบียบวาระท่ี 4.1.2.2 คณะมัณฑนศิลปขออนุมัติยายและเปลี่ยนตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย
ราย นางสาวรัชพิมล รัตนภูมิ

สรุปเรื่อง
ตามท่ีคณะมัณฑนศิลปไดดําเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุ เปนพนักงาน

มหาวิทยาลัย มาดํารงตําแหนงนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ซึ่งผูท่ีผานการคัดเลือก คือ นางสาวรัชพิมล รัตนภูมิ
วุฒิ ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษา อังกฤษ) จากมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร แต เนื่ อ งจากปจจุบัน
นางสาวรัชพิมล รัตนภูมิ เปนพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดหอสมุดพระราชวังสนามจันทร สํานักหอสมุดกลาง
ดังนั้น คณะมัณฑนศิลปจึงประสงคขออนุมัติยายและเปลี่ยนตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย ราย นางสาวรัชพิมล
รัตนภูมิ จากตําแหนงนักบริหารงานท่ัวไปปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี 2-3-14-544 อัตราเงินเดือน เดือนละ
20,260 บาท สังกัดหอสมุดพระราชวังสนามจันทร สํานักหอสมุดกลาง ไปดํารงตําแหนงนักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี 2-3-04-470 อัตราเงินเดือน เดือนละ 20,260 บาท สังกัดงานบริการการศึกษา
สํานักงานเลขานุการ คณะมัณฑนศิลป โดยใหนับระยะเวลาปฏิบัติงานตอเนื่องกัน และผูบังคับบัญชาตนสังกัด
ของ นางสาวรัชพิมล รัตนภูมิ ไดยินยอมแลว ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี 15 สิงหาคม 2559 พรอมท้ังขออนุมัติแตงตั้ง
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานในตําแหนงท่ีเปลี่ยน ดังนี้

1. รองคณบดีฝายบริหารและพระราชวังสนามจันทร ประธานกรรมการ
คณะมัณฑนศิลป

2. ศาสตราจารยเอกชาติ  จันอุไรรัตน กรรมการ
3. เลขานุการคณะมัณฑนศิลป กรรมการ
4. นางนภาพร  ทองทวี กรรมการ
5. นางมัญธรัตน  จิตมาลีรัตน กรรมการ
6. นายศุภฤกษ  ทับเสน กรรมการและเลขานุการ
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหยายและเปลี่ยนตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย ราย
นางสาวรัชพิมล รัตนภูมิ จากตําแหนงนักบริหารงานท่ัวไปปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี 2-3-14-544 อัตราเงินเดือน
เดือนละ 20,260 บาท สังกัดหอสมุดพระราชวังสนามจันทร สํานักหอสมุดกลาง ไปดํารงตําแหนงนักวิชาการ
ศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี 2-3-04-470 อัตราเงินเดือน เดือนละ 20,260 บาท สังกัดงานบริการการศึกษา
สํานักงานเลขานุการ คณะมัณฑนศิลป โดยใหนับระยะเวลาปฏิบัติงานตอเนื่องกัน และผูบังคับบัญชาตนสังกัด
ของ นางสาวรัชพิมล รัตนภูมิ ไดยินยอมแลว ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี 15 สิงหาคม 2559 พรอมท้ังขออนุมัติแตงตั้ง
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาว ตามรายชื่อท่ีคณะฯ เสนอ
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ระเบียบวาระท่ี 4.1.3 การประเมินทดลองปฏิบัติงาน
ระเบียบวาระท่ี 4.1.3.1 การประเมินการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ราย นางสาวพรศรี

แหยมอุบล ตําแหนงนักบริหารงานท่ัวไปปฏิบัติการ

สรุปเรื่อง
ตามท่ีมหาวิทยาลัยไดมีคําสั่งยายและเปลี่ยนตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย ราย

นางสาวพรศรี แหยมอุบล จากตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี 2-3-18-455
อัตราเงินเดือน เดือนละ 28,270 บาท สังกัดงานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี
ไปดํารงตําแหนงนักบริหารงานท่ัวไปปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี 2-3-23-687 อัตราเงินเดือน เดือนละ
28,270 บาท สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ตั้งแตวันท่ี 4 มกราคม 2559 นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการประเมินฯ ไดดําเนินการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย
ราย นางสาวพรศรี แหยมอุบล แลว เห็นวาเปนผูมีความรูความสามารถ ความรับผิดชอบและ ความประพฤติ
เหมาะสม เห็นควรใหปฏิบัติงานในตําแหนงนักบริหารงานท่ัวไปปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี 2-3-23-687
อัตราเงินเดือน เดือนละ 28,270 บาท สังกัดคณะวิทยาการจัดการ

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบรายงานผลการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ราย
นางสาวพรศรี แหยมอุบล ตําแหนงนักบริหารงานท่ัวไปปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี 2-3-23-687 อัตราเงินเดือน
เดือนละ 28,270 บาท สังกัดคณะวิทยาการจัดการ และใหปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาวตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.1.4 การขอเปลี่ยน / เพิ่มเง่ือนไขการบรรจุ
ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 4.1.5 การพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ชํานาญงาน ชํานาญงานพิเศษ ชํานาญการ
ชํานาญการพิเศษ เช่ียวชาญ เช่ียวชาญพิเศษฯ
ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 4.1.6 เรื่องอ่ืนๆ
ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.1 การขอเพิ่มวุฒิการศึกษาไวในทะเบียนประวัติ ราย นายอนุชา โสภาคยวิจิตร

สรุปเรื่อง
ตามท่ีระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑและวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือน

ตามคุณวุฒิ และการเพ่ิมวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติ พ.ศ.2553 ประกาศ ณ วันท่ี 28 กันยายน 2553
ขอ 4 และขอ 5 กําหนดวาการปรับเงินเดือนตามคุณวุฒิหรือการเพ่ิมคุณวุฒิไวในทะเบียนประวัตินั้น ขาราชการ
และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ท่ีไดรับคุณวุฒิเพ่ิมข้ึนนั้นจะตองเปนคุณวุฒิท่ีตรงกับลักษณะ
การสอนของภาควิชา หรือของคณะหรือหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ

และสําหรับขาราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายบริหารและปฏิบัติงานท่ัวไป
ท่ีไดรับคุณวุฒิเพ่ิมข้ึนนั้นจะตองเปนคุณวุฒิท่ีตรงกับมาตรฐานกําหนดตําแหนงซึ่งบุคคลนั้นดํารงตําแหนงอยูใน
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ขณะนั้น สวนการกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ ใหคํานึงถึงความรูความสามารถความรับผิดชอบ
ความประพฤติและความเหมาะสม โดยเฉพาะอยางยิ่งตองพิจารณาถึงลักษณะงานท่ีปฏิบัติผลประโยชน
ท่ีหนวยงานจะไดรับเปนสําคัญ

นอกจากนี้ ท่ีประชุม ก.บ.พ. มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 10/2551 เม่ือวันท่ี 3 มิถุนายน
2551 ไดวางแนวปฏิบัติวา การเสนอขอกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิของผูไดรับอนุญาตใหลาศึกษา
หรือผูท่ีไดรับวุฒิกอนบรรจุแตงตั้ง จะตองเสนอเรื่องใหหนวยงานการเจาหนาท่ีของคณะหรือมหาวิทยาลัย
ภายใน 60 วัน นับแตวันรายงานตัวเขาปฏิบัติราชการ (กรณีไดรับวุฒิเพ่ิมข้ึนกอนวันรายงานตัวเขาปฏิบัติ
ราชการ) หรือ ภายใน 60 วัน นับแตวันท่ีสําเร็จการศึกษา (กรณีรายงานตัวเขาปฏิบัติราชการกอนวันท่ี
มีหลักฐานวาสําเร็จการศึกษา) หากเสนอเรื่องขอกําหนดภายหลังเวลาดังกลาวใหกําหนดอัตราเงินเดือน
ตามคุณวุฒิไดไมกอนวันท่ีหนวยงานการเจาหนาท่ีของคณะหรือมหาวิทยาลัยไดรับเรื่อง

เนื่องจาก มหาวิทยาลัยไดมีคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ี 1332/2554 ลงวันท่ี 31 สิงหาคม
2554 สั่งอนุญาตให นายอนุชา โสภาคยวิจิตร ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนงอาจารย
ตําแหนงเลขท่ี 1055 สังกัดภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป คณะมัณฑนศิลป ลาศึกษาในระดับปริญญาเอก
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ณ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีกําหนด 3 ป ตั้งแตวันท่ี 1 มิถุนายน 2554
ถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2557 และท่ี 806/2555 ลงวันท่ี 29 พฤษภาคม 2555 สั่งอนุญาตให นายอนุชา
โสภาคยวิจิตร ซึ่งไดเสร็จสิ้นการศึกษาครบหลักสูตร โดยอยูระหวางการทําดุษฎีนิพนธและรายงานตัวกลับเขา
ปฏิบัติราชการท่ีคณะฯ ตั้งแตวันท่ี 1 มิถุนายน 2555 และนายอนุชา  โสภาคยวิจิตร ไดสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก วุฒิพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา จากมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ตั้งแตวันท่ี 27 เมษายน 2559 ซึ่งรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติราชการท่ีคณะฯ ตั้งแตวันท่ี 1 มิถุนายน 2555

คณะมัณฑนศิลปประสงคขออนุมัติเพ่ิมวุฒิการศึกษาไวในทะเบียนประวัติ ราย นายอนุชา
โสภาคยวิจิตร ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี 1055 อัตราเงินเดือน
เดือนละ 40,170 บาท สังกัดภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป คณะมัณฑนศิลป ไดสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก วุฒิพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา จากมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เพ่ิมข้ึน โดยใหมีผล ตั้งแตวันท่ี 22 กรกฎาคม 2559 ซึ่งเปนวันท่ีงานการเจาหนาท่ีของหนวยงานรับเรื่อง
(เนื่องจากยื่นเรื่องเกินกวา 60 วัน นับแตท่ีสําเร็จการศึกษา) ตามเอกสารแนบวาระการประชุม

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุ มัติ ให เ พ่ิมวุฒิการ ศึกษาไว ในทะเบียนประวัติ ราย
นายอนุชา โสภาคยวิจิตร ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี 1055
อัตราเงินเดือน เดือนละ 40,170 บาท สังกัดภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป คณะมัณฑนศิลป ไดสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอก วุฒิพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา จากมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย เพ่ิมข้ึน โดยใหมีผล ตั้งแตวันท่ี 22 กรกฎาคม 2559 ซึ่งเปนวันท่ีงานการเจาหนาท่ีของหนวยงาน
รับเรื่อง (เนื่องจากยื่นเรื่องเกินกวา 60 วัน นับแตท่ีสําเร็จการศึกษา)
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ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.2 การขอเพิ่มวุฒิการศึกษาไวในทะเบียนประวัติ ราย นางกอนนาค บุญเทียม

สรุปเรื่อง
ตามท่ีระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑและวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือนตาม

คุณวุฒิ  และการเพ่ิมวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติ พ.ศ.2553 ประกาศ ณ วันท่ี 28 กันยายน 2553 ขอ 4
และขอ 5 กําหนดวาการปรับเงินเดือนตามคุณวุฒิหรือการเพ่ิมคุณวุฒิไวในทะเบียนประวัตินั้น ขาราชการ และ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ท่ีไดรับคุณวุฒิเพ่ิมข้ึนนั้นจะตองเปนคุณวุฒิท่ีตรงกับลักษณะ
การสอนของภาควิชา หรือของคณะหรือหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ

และสําหรับขาราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายบริหารและปฏิบัติงานท่ัวไป
ท่ีไดรับคุณวุฒิเพ่ิมข้ึนนั้นจะตองเปนคุณวุฒิท่ีตรงกับมาตรฐานกําหนดตําแหนงซึ่งบุคคลนั้นดํารงตําแหนงอยู
ในขณะนั้น สวนการกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ ใหคํานึงถึงความรูความสามารถ ความรับผิดชอบ
ความประพฤติและความเหมาะสม โดยเฉพาะอยางยิ่งตองพิจารณาถึงลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ผลประโยชน
ท่ีหนวยงานจะไดรับเปนสําคัญ

นอกจากนี้ ท่ีประชุม ก.บ.พ. มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 10/2551 เม่ือวันท่ี 3 มิถุนายน
2551 ไดวางแนวปฏิบัติวา การเสนอขอกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิของผูไดรับอนุญาตใหลาศึกษา หรือผู
ท่ีไดรับวุฒิกอนบรรจุแตงตั้ง จะตองเสนอเรื่องใหหนวยงานการเจาหนาท่ีของคณะหรือมหาวิทยาลัย ภายใน
60 วัน นับแตวันรายงานตัวเขาปฏิบัติราชการ (กรณีไดรับวุฒิเพ่ิมข้ึนกอนวันรายงานตัวเขาปฏิบัติราชการ) หรือ
ภายใน 60 วัน นับแตวันท่ีสําเร็จการศึกษา (กรณีรายงานตัวเขาปฏิบัติราชการกอนวันท่ีมีหลักฐานวาสําเร็จ
การศึกษา) หากเสนอเรื่องขอกําหนดภายหลังเวลาดังกลาวใหกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิไดไมกอนวันท่ี
หนวยงานการเจาหนาท่ีของคณะหรือมหาวิทยาลัยไดรับเรื่อง

เนื่องจาก มหาวิทยาลัยไดอนุญาตให นางกอนนาค บุญเทียม ลูกจางประจํา ตําแหนงแมบาน
ระดับ บ 2 ตําแหนงเลขท่ี 324 สังกัดโรงเรียนสาธิต คณะศึกษาศาสตร ลาศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิชา
วิทยาการจัดการ วิชาเอกการบริหารทองถ่ิน ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีกําหนด 4 ป 16 วัน ตั้งแต
วันท่ี 16 ธันวาคม 2552 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ นางกอนนาค บุญเทียม ไดสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี  วุฒิรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการจัดการ วิชาเอกการบริหารทองถ่ิน
จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตั้งแตวันท่ี 27 กรกฎาคม 2558

คณะศึกษาศาสตรประสงคขออนุมัติเพ่ิมวุฒิการศึกษาไวในทะเบียนประวัติ นางกอนนาค
บุญเทียม ลูกจางประจํา ตําแหนงแมบาน ระดับ บ 2 ตําแหนงเลขท่ี 324 อัตราคาจาง เดือนละ 19,410 บาท
สังกัดโรงเรียนสาธิต คณะศึกษาศาสตร ซึ่งสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วุฒิรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ วิชาเอกการบริการทองถ่ิน จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยใหมีผลตั้งแต
วันท่ี 25 กรกฎาคม 2559 ซึ่งเปนวันท่ีงานการเจาหนาท่ีของหนวยงานรับเรื่อง (เนื่องจากยื่นเรื่องเกินกวา
60 วัน นับแตท่ีสําเร็จการศึกษา)

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมตอินุมัตใิหเพ่ิมวุฒิการศึกษาไวในทะเบียนประวัติ ราย นางกอนนาค
บุญเทียม ลูกจางประจํา ตําแหนงแมบาน ระดับ บ 2 ตําแหนงเลขท่ี 324 อัตราคาจาง เดือนละ 19,410 บาท
สังกัดโรงเรียนสาธิต คณะศึกษาศาสตร ซึ่งสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วุฒิรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ วิชาเอกการบริการทองถ่ิน จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยใหมีผลตั้งแต
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วันท่ี 25 กรกฎาคม 2559 ซึ่งเปนวันท่ีงานการเจาหนาท่ีของหนวยงานรับเรื่อง (เนื่องจากยื่นเรื่องเกินกวา
60 วัน นับแตท่ีสําเร็จการศึกษา)

ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.3 ขออนุมัติแตงตั้งคณะอนุกรรมการจัดการทดสอบความสามารถทางดาน
ภาษาอังกฤษ

สรุปเรื่อง
ตามท่ีคณะดุริยางคศาสตรมีอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณ

แผนดิน (เงินรายไดสมทบ) ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี 1-3-27-369 นั้น
คณะฯ ไดดําเนินการตามข้ันตอนแลว ผูไดรับการคัดเลือกคือ นายกิตติพันธ จันทรบัวลา

ซึ่งไดสําเร็จการศึกษา วุฒิปริญญาตรี วุฒิศิลปศาสตรบัณฑิต (ดนตรี) จากมหาวิทยาลัยมหิดล, Graduate
Diploma in Music Performance จาก National University of Singapore ประเทศสิงคโปร และ
วุฒิปริญญาโท วุฒิ Master of Arts (Music, Composition) จาก Korea National University of Arts
ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี

เนื่องจากประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง มาตรฐานความสามารถทางดานภาษาอังกฤษ
ของอาจารยประจําท่ีรับเขาใหม ฉบับลงวันท่ี 1 สิงหาคม 2559 กําหนดใหอาจารยประจําท่ีรับเขาใหมตองมี
คะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษไดตามเกณฑมาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษ และจากการ
ตรวจสอบไมพบคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษของ นายกิตติพันธ จันทรบัวลา จึงประสงคให
ก.บ.ม. พิจารณาแตงตั้งคณะอนุกรรมการจัดการทดสอบความสามารถทางดานภาษาอังกฤษ โดยประกอบดวย
ผูแทนจากคณะท่ีเปนตนสังกัดจํานวนไมเกินสามคน และผูทรงคุณวุฒิทางดานภาษาอังกฤษจากตางคณะ
ตามบัญชีรายชื่อผูทรงคุณวุฒิทางดานภาษาอังกฤษจํานวนอยางนอยหนึ่งคน ทําหนาท่ีทดสอบความสามารถ
ทางดานภาษาอังกฤษของผูท่ีไดรับการคัดเลือกนั้น

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหแตงตั้งคณะอนุกรรมการจัดสอบภาษาอังกฤษสําหรับ
อาจารยประจําท่ีจะรับเขาใหม ซึ่งเปนผูท่ีไมมีผลการสอบภาษาอังกฤษตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ราย
นายกิตติพันธ จันทรบัวลา ดังนี้

1. อ.ดร.ยศ  วณีสอน ประธานสอบภาษาอังกฤษ
คณะดุริยางคศาสตร

2. อ.ชนุตร เตชธนนันท
คณะดุริยางคศาสตร

3. อ.จามร  ศุภผล
คณะดุริยางคศาสตร

4. อ.ดร.กําไลทิพย ปตตะพงศ
ผูทรงคุณวุฒิทางดานภาษาอังกฤษจากตางคณะวิชา คณะโบราณคดี
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ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.4 ขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานของผูมีความรู
ความสามารถพิเศษเปนอาจารยปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย จํานวน 19 ราย

สรุปเรื่อง
ดวยคณะวิชาไดเสนอขอแตงตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานของผู มีความรู

ความสามารถพิเศษเปนอาจารย เ พ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานของผู มีความรูความสามารถพิเศษ
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 (วันท่ี 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559) จํานวน 19 ราย ดังนี้

คณะสถาปตยกรรมศาสตร จํานวน 8 ราย ไดแก
1.  รองศาสตราจารยเสนอ  นิลเดช
2.  รองศาสตราจารยฤทัย ใจจงรัก
3.  อาจารยประเวศ  ลิมปรังษี
4. รองศาสตราจารยอนุวิทย  เจริญศุภกุล
5.  อาจารยวนิดา  พ่ึงสุนทร
6.  ผูชวยศาสตราจารยวิชัย  บุญวาศ
7.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิบูลย  จินาวัฒน
8.  รองศาสตราจารยมาลินี  ศรีสุวรรณ
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ท้ัง 8 ราย ดังนี้
1.  คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร ประธานกรรมการ
2.  หัวหนาภาควิชาสถาปตยกรรม กรรมการ
3.  หัวหนาภาควิชาศิลปสถาปตยกรรม กรรมการ
4.  หัวหนาภาควิชาเทคนิคสถาปตยกรรม กรรมการ
5.  หัวหนาภาควิชาการออกแบบและวางผังชุมชนเมือง กรรมการ
6.  นางชนาภัทร วงศโรจนภรณ เลขานุการ
7.  นางยุพา เพ็ชรแกว ผูชวยเลขานุการ
คณะมัณฑนศิลป จํานวน 2 ราย ไดแก
1. รองศาสตราจารยสน  สีมาตรัง
2. รองศาสตราจารย ดร.ไพโรจน ชมุนี
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ท้ัง 2 ราย ดังนี้
1. คณบดีคณะมัณฑนศิลป ประธานกรรมการ
2. รองคณบดีฝายบริหารและพระราชวังสนามจันทร กรรมการ
3. ศาสตราจารยเอกชาติ จันอุไรรัตน กรรมการ
4. นายศุภฤกษ  ทับเสน เลขานุการ
คณะเภสัชศาสตร จํานวน 2 ราย ไดแก
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กมลพรรณ บุญกิจ
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิเชียร ลีลาสงาลักษณ
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ผูชวยศาสตราจารย ดร.กมลพรรณ บุญกิจ
1. คณบดีคณะเภสัชศาสตร ประธานกรรมการ
2. รองศาสตราจารย ดร.ธนะเศรษฐ งาวหิรัญพัฒน กรรมการ
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3. อาจารย ดร.ทิพาพร พงษเมษา กรรมการ
4. นางอารยา  ธนะวัฒนานนท เลขานุการ
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิเชียร ลีลาสงาลักษณ
1. คณบดีคณะเภสัชศาสตร ประธานกรรมการ
2. รองศาสตราจารย ดร.ธนะเศรษฐ งาวหิรัญพัฒน กรรมการ
3. อาจารย.ดร.นพรัตน นันทรัตนพงศ กรรมการ
4. อาจารย ดร.วราภรณ  ศกศวัตเมฆินทร กรรมการ
5. นางอารยา  ธนะวัฒนานนท เลขานุการ
คณะวิทยาศาสตร จํานวน 1 ราย ไดแก
ศาสตราจารย ดร.วิรุฬห สายคณิต
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ศาสตราจารย ดร.วิรุฬห สายคณิต
1. คณบดีคณะวิทยาศาสตร ประธานกรรมการ
2. อาจารย ดร.งามจิตต เจียรกุลประเสริฐ กรรมการ

(หัวหนาภาควิชาฟสิกส)
3. รองศาสตราจารย ดร.เสริม  จันทรฉาย กรรมการ

(ผูทรงคุณวุฒิภายในภาควิชาฟสิกส)
4. ศาสตราจารย ดร.ฉวีวรรณ รัตนประเสริฐ กรรมการ

(ผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกภาควิชาฯ)
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไพโรจน  ขาวสิทธิวงษ กรรมการ

(ผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกภาควิชาฯ)
6. นายเกียรติ  อุดมกาญจนานนท เลขานุการ
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จํานวน 2 ราย ไดแก
1. อาจารย ดร.อํานาจ สิทธัตตระกูล
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิทยา หลิวเสรี
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน อาจารย ดร.อํานาจ สิทธัตตระกูล
1. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประธานกรรมการ
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิทยา  หลิวเสรี กรรมการ
3. หัวหนาภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ กรรมการ
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จันทรฉาย  ทองปน กรรมการ
5. อาจารย ดร.สุดศิริ  เหมศรี กรรมการและเลขานกุาร
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิทยา  หลิวเสรี
1. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประธานกรรมการ
2. รองศาสตราจารย ดร.ธนิต  ผิวนิ่ม กรรมการ
3. หัวหนาภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ กรรมการ
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุษราภรณ งามปญญา กรรมการ
5. นางพนิดา ตันติอํานวย เลขานุการ
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ จํานวน 4 ราย ไดแก
1. ศาสตราจารยเกียรติคุณอิทธิพล  ตั้งโฉลก
2. อาจารยนนทิวรรธน จันทนะผะลิน
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3. ศาสตราจารยเกียรติคุณพิษณุ  ศุภนิมิตร
4. ศาสตราจารยเกียรติคุณปรีชา  เถาทอง
คณะกรรมการประเมินผูเชี่ยวชาญ ราย ศาสตราจารยเกียรติคุณอิทธิพล  ตั้งโฉลก
1. รองคณบดีฝายวิชาการ ประธานกรรมการ

คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ
2. หัวหนาภาควิชาจิตรกรรม กรรมการ
3. ผูชวยศาสตราจารยธณฤษภ  ทิพยวารี กรรมการ
4. รองศาสตราจารยสุธี  คุณาวิชยานนท กรรมการ
5. นางฆนรส  เตชะประทีป เลขานุการ
คณะกรรมการประเมินผูเชี่ยวชาญ ราย อาจารยนนทิวรรธน จันทนะผะลิน
1. รองคณบดีฝายวิชาการ ประธานกรรมการ

คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ
2. หัวหนาภาควิชาประติมากรรม กรรมการ
3. ผูชวยศาสตราจารยสิทธิชัย ปรัชญารัติกุล กรรมการ
4. ผูชวยศาสตราจารยอดิเรก  โลหะกุล กรรมการ
5. นางฆนรส  เตชะประทีป เลขานุการ
คณะกรรมการประเมินผูเชี่ยวชาญ ราย ศาสตราจารยเกียรติคุณพิษณุ  ศุภนิมิตร
1. รองคณบดีฝายวิชาการ ประธานกรรมการ

คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ
2. หัวหนาภาควิชาภาพพิมพ กรรมการ
3. รองศาสตราจารยญาณวิทย  กุญแจทอง กรรมการ
4. ผูชวยศาสตราจารยไพโรจน  วังบอน กรรมการ
5. นางฆนรส  เตชะประทีป เลขานุการ
คณะกรรมการประเมินผูเชี่ยวชาญ ราย ศาสตราจารยเกียรติคุณปรีชา  เถาทอง
1. รองคณบดีฝายวิชาการ ประธานกรรมการ

คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ
2. หัวหนาภาควิชาศิลปะไทย กรรมการ
3. อาจารยจินตนา  เปยมศิริ กรรมการ
4. ผูชวยศาสตราจารยอดิเรก  โลหะกุล กรรมการ
5. นางฆนรส  เตชะประทีป เลขานุการ
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูมี
ความรูความสามารถพิเศษเปนอาจารยปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย จํานวน 19 ราย ตามรายชื่อท่ีคณะฯ เสนอ
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ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.5 คณะวิทยาการจัดการขออนุมัติจายคาประสบการณโดยไมรวมเขาในฐาน
เงินเดือนแกพนักงานมหาวิทยาลัย ราย นางภิญญาพัชญ มุณีแกว

สรุปเรื่อง
ตามท่ีมหาวิทยาลัยไดมีคําสั่งบรรจุแตงตั้ง นางภิญญาพัชญ มุณีแกว เปนพนักงานมหาวิทยาลัย

ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี 1-3-23-709 อัตราเงินเดือน 25,380 บาท สังกัดคณะวิทยาการจัดการ
ตั้งแตวันท่ี 1 กรกฎาคม 2559 นั้น

คณะวิทยาการจัดการพิจารณาแลวเห็นวา นางภิญญาพัชญ มุณีแกว เปนผูมีประสบการณ
การทํางาน ซึ่งเปนประโยชนและตรงกับความตองการของคณะฯ โดยเคยมีประสบการณการทํางาน
เปนอาจารยมหาวิทยาลัย/สถาบันตางๆ ดังนี้

- อาจารยประจํา สังกัดสาขาวิชาการโรงแรมและการทองเท่ียว คณะศิลปศาสตร วิทยาลัย
เทคโนโลยีสยาม ตั้งแตวันท่ี 16 พฤษภาคม 2552 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2554 เปนเวลา 2 ป 4 เดือน 16 วัน

- อาจารยประจํา สังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ตั้งแตวันท่ี 3 ตุลาคม 2554 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 เปนเวลา 4 ป 2 เดือน 29 วัน

รวมระยะเวลาประสบการณทํางานท่ีไมทับซอนกัน ท้ังสิ้น 6 ป 7 เดือน 15 วัน
คณะฯ พิจารณาแลวเห็นสมควรใหไดรับคาประสบการณโดยไมรวมเขาในฐานเงินเดือน

เดือนละ 6,500 บาท ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี 1 กรกฎาคม 2559 ซึ่งเปนวันท่ีรายงานตัวเขาปฏิบัติงาน
โดยที่ประชุม ก .บ .พ. มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 5/2548 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2548

ครั้งที่ 9/2551 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2551 ครั้งที่ 10/2551 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2551 และครั้งท่ี
15/2558 เมื ่อว ันที ่ 4 ส ิงหาคม 2558 มีมต ิอนุมัติหลักเกณฑการบรรจุพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ผูมีประสบการณการทํางาน โดยใหคณะ /หนวยงานหรือเทียบเทา เปนผูพิจารณาใหความเห็นชอบในการกําหนด
เงินคาประสบการณ 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
นางภิญญาพัชญ มุณีแกว โดยไมรวมเขาในฐานเงินเดือน เดือนละ 6,500 บาท ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี 1 กรกฎาคม 2559
ซึ่งเปนวันท่ีรายงานตัวเขาปฏิบัติงาน
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ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.6 การขออนุมัติเปลี่ยนสถานภาพจากขาราชการเปนพนักงานมหาวิทยาลัยและ
จากลูกจางประจําเปนลูกจางมหาวิทยาลัยดวยเหตุทางราชการเลิกหรือยุบตําแหนง

สรุปเรื่อง
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559  บทเฉพาะกาล มาตรา 83 ไดกําหนดให

ขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพมาเปนพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจาง
มหาวิทยาลัยตามระยะเวลาและเงื่อนไขตามท่ีกําหนดไวในขอบังคับของมหาวิทยาลัย ซึ่งสภามหาวิทยาลัย
ไดออกขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการเปลี่ยนสถานภาพจากขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
เปนพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ. 2559 และขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการเปลี่ยนสถานภาพจาก
ลูกจางประจําเปนลูกจางมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ไวแลว โดยในระยะแรกไดกําหนดระยะเวลาในการแสดง
เจตนาเพ่ือขอเปลี่ยนสถานภาพจากขาราชการเปนพนักงานมหาวิทยาลัย หรือจากลูกจางประจําเปนลูกจาง
มหาวิทยาลัย ในการแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพตามมาตรา 83 (1) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร
พ.ศ. 2559 กําหนดใหแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพฯ ภายในหนึ่งปนับแตวันท่ีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ศิลปากร พ.ศ. 2559 มีผลใชบังคับ ใหมหาวิทยาลัยดําเนินการบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจาง
มหาวิทยาลัยแลวแตกรณี โดยไมตองทําการประเมินความรูความสามารถ ประกอบกับขอบังคับเก่ียวกับ
การเปลี่ยนสถานภาพตามท่ีกลาวอางถึงขางตนไดกําหนดใหผูแสดงเจตนาระบุเลือกวันท่ีประสงคจะเปลี่ยน
สถานภาพได ดังนี้

(1) วันท่ี 1 กันยายน 2559 เปนวันพนสภาพการเปนขาราชการหรือลูกจางประจํา และเปน
วันเริ่มตนของการบรรจุแตงตั้งเปนพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจางมหาวิทยาลัยแลวแตกรณี

(2) วันท่ี 3 ตุลาคม  2559  เปนวันพนสภาพการเปนขาราชการหรือลูกจางประจํา และเปน
วันเริ่มตนของการบรรจุแตงตั้งเปนพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจางมหาวิทยาลัยแลวแตกรณี

(3) วันท่ี 4 มกราคม 2560 เปนวันพนสภาพการเปนขาราชการหรือลูกจางประจํา และเปน
วันเริ่มตนของการบรรจุแตงตั้งเปนพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจางมหาวิทยาลัยแลวแตกรณี

(4) วันท่ี 3 เมษายน 2560 เปนวันพนสภาพการเปนขาราชการหรือลูกจางประจํา และเปน
วันเริ่มตนของการบรรจุแตงตั้งเปนพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจางมหาวิทยาลัยแลวแตกรณี

(5) วันท่ี 30 มิถุนายน 2560 เปนวันพนสภาพการเปนขาราชการหรือลูกจางประจํา และ
เปนวันเริ่มตนของการบรรจุแตงตั้งเปนพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจางมหาวิทยาลัยแลวแตกรณี
ซึ่งมหาวิทยาลัยไดมีบันทึกเวียนแจงคณะและหนวยงาน รวมท้ังขาราชการและลูกจางประจําเปนรายบุคคล
เพ่ือพิจารณาการเปลี่ยนสถานภาพดังกลาว เม่ือครบกําหนดระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัยไดแจงใหแสดงเจตนา
เปลี่ยนสถานภาพในวันท่ี 1 กันยายน 2559 มีผูแสดงเจตนา ดังนี้

1. ขาราชการท่ีแสดงเจตนาขอเปลี่ยนสถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัย มีดังนี้
(1) ผูดํารงตําแหนงคณบดีหรือผูอํานวยการหรือหัวหนาสวนงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมี

ฐานะเทียบเทาคณะ จํานวน 4 ราย ตามรายชื่อแนบมาพรอมนี้ ท่ีประสงคเปลี่ยนสถานภาพเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัยซึ่งเปนอํานาจอธิการบดีในการอนุมัติเปลี่ยนสถานภาพและใหผูนั้นคงดํารงตําแหนงคณบดีตอไป
จนกวาจะครบวาระตามท่ีกําหนดไวในมาตรา 78 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559

(2) ขาราชการท่ีประสงคเปลี่ยนสถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัย มีจํานวน 82 ราย
2. ลูกจางประจําท่ีประสงคเปลี่ยนสถานภาพเปนลูกจางมหาวิทยาลัย มีจํานวน 1 ราย
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ท้ังนี้ มหาวิทยาลัยจะไดดําเนินการออกคําสั่งใหขาราชการและลูกจางประจําดังกลาวออกจาก
ราชการ ในวันท่ี 1 กันยายน 2559 ดวยเหตุทางราชการเลิกหรือยุบตําแหนงกอน แลวจึงออกคําสั่งการเปลี่ยน
สถานภาพใหมีผลในวันท่ี 1 กันยายน 2559 ตอไป

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติดังนี้
1. รับทราบการเปลี่ยนสถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัยของผูดํารงตําแหนงคณบดีหรือ

ผูอํานวยการหรือหัวหนาสวนงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ จํานวน 4 ราย
2. อนุมัติการเปลี่ยนสถานภาพจากขาราชการเปนพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 82 ราย และ

อนุมัติการเปลี่ยนสถานภาพจากลูกจางประจําเปนลูกจางมหาวิทยาลัย มีจํานวน 1 ราย

ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.7 ขอมูลการเลื่อนเงินเดือนขาราชการ รอบครึ่งปหลัง ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2559

สรุปเรื่อง
ดวยกองการเจาหนาที ่ สํานักงานอธิการบดี ไดจ ัดทําขอมูลขาราชการที ่ม ีต ัวครอง

ณ วันที่ 1 กันยายน 2559 เพื่อคํานวณวงเงินรอยละ 3 ในการเลื ่อนเงินเดือนขาราชการ สําหรับรอบ
ครึ่งปหลัง (ระหวางวันท่ี 1 เมษายน 2559 - 30 กันยายน 2559) ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2559 โดยที่ประชุม
ก.บ.ม. มหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 18/2554 เม่ือวันท่ี 13 กันยายน 2554 ไดมีมติใหแยกวงเงิน ตามกลุม ดังนี้

1. กลุมผูดํารงตําแหนงผูบริหาร แบงเปน 3 ประเภท
(1) ผูบริหารท่ีอยูในกํากับดูแลของอธิการบดี ไดแก รองอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการศูนย

ผูอํานวยการสถาบัน  ผูอํานวยการสํานัก และหัวหนาหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ
ผูชวยอธิการบดี ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี รวมท้ังหัวหนาหนวยงานท่ีข้ึนตรงตออธิการบดี ไดแก
ผูอํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน หัวหนาสํานักงานสภามหาวิทยาลัย

(2) ผูบริหารท่ีอยูในกํากับดูแลของคณบดี ผูอํานวยการศูนย ผู อํานวยการสถาบัน
ผูอํานวยการสํานัก และหัวหนาหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ ไดแก รองคณบดีหรือ รอง
หัวหนาหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ ผูชวยคณบดี หรือผูชวยหัวหนาหนวยงานท่ี
เรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ หัวหนาภาควิชาหรือหัวหนาหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะ
เทียบเทาภาควิชา รองหัวหนาภาควิชาหรือเทียบเทา เลขานุการคณะหรือหัวหนาหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืน
ท่ีมีฐานะเทียบเทาหัวหนาฝาย และหัวหนางาน

(3) ผูบริหารในสังกัดสํานักงานอธิการบดี ไดแก ผูอํานวยการกอง หรือหัวหนาหนวยงาน
ท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทากอง หรือหัวหนาหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทา
หัวหนาฝาย และหัวหนางาน

สําหรับรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รองผู อํานวยการศูนย รองผู อํานวยการสถาบัน
รองผู อํานวยการสํานัก และรองหัวหนาหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ รวมท้ัง
ผูชวยคณบดีหรือเทียบเทาคณะซึ่งสังกัดคณะวิชาหนึ่ง  แตไปดํารงตําแหนงผูบริหารดังกลาวในอีกคณะหนึ่งหรือ
ในศูนย สถาบัน สํานัก หรือหนวยงานท่ีเทียบเทาคณะ  ใหแยกวงเงินการเลื่อนเงินเดือนของผูบริหารดังกลาว
(รอยละ 3 ของฐานเงินเดือน) ไปไวท่ีหนวยงานท่ีทําหนาท่ีบริหารโดยให คณบดี ผูอํานวยการศูนย ผูอํานวยการ
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สถาบัน ผูอํานวยการสํานัก และหัวหนาหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะท่ีผูบริหารปฏิบัติ
หนาท่ีบริหารใหเปนผูประเมินโดยพิจารณาขอมูลจากงานประจําและงานบริหาร

2. กลุ มผู ดํ า ร งตํ าแหน งวิ ช าการ  ได แก  ตํ าแหน งอาจ ารย  ผู ช ว ยศาสตราจารย
รองศาสตราจารย และศาสตราจารย

3. กลุมสายสนับสนุนวิชาการ ไดแก ตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
และประเภทท่ัวไป

ท้ังนี้  ไดหักจํ านวนขาราชการท่ีเปลี่ยนสถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ในวันท่ี
1 กันยายน 2559 แลว

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบขอมูลและแผนปฏิบัติงานการเลื่อนเงินเดือนขาราชการ
รอบครึ่งปหลัง ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2559 และจะไดแจงใหคณะวิชา/หนวยงาน เพ่ือใชในการกรอกขอมูล
เพ่ือการเลื่อนเงินเดือนใหเปนไปตามแผนในเดือนกันยายน 2559 ตอไป

ท้ังนี้ ประธานสภาคณาจารยไดเสนอวา การใชวงเงินเพ่ือการเลื่อนเงินเดือนของแตละกลุมควร
ใชภายในวงเงินของแตละกลุม ไมสมควรเกลี่ยเงินระหวางกลุมตางๆ ซึ่งท่ีประชุมไดพิจารณาแลว มีมติใหใช
ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากรตามแนวทางเดิมท่ีเคยปฏิบัติ โดยใหสามารถเกลี่ยวงเงินไดทุกกลุม ตั้งแตกลุม
ผูดํารงตําแหนงผูบริหาร กลุมผูดํารงตําแหนงวิชาการ และกลุมสายสนับสนุนวิชาการ ท้ังนี้ อธิการบดีและ
รองอธิการบดีฝายบริหารไดฝากใหคณะวิชา/หนวยงาน พิจารณาเลื่อนเงินเดือนโดยคํานึงถึงผูปฏิบัติงาน
ชั้นผูนอยดวย ในการนี้ ประธานสภาคณาจารยขอสงวนความเห็นไมเห็นชอบดวยกับการใหเกลี่ยเงินระหวาง
กลุมตางๆ รวมท้ังไมเห็นชอบดวยกับการหักวงเงิน

ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.8 ขอมูลการเลื่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย รอบครึ่งปหลัง ณ วันท่ี
1 ตุลาคม 2559

สรุปเรื่อง
ดวยกองการเจาหนาที ่ สําน ักงานอธ ิการบดี ได จ ัดทําข อมูลพนักงานมหาวิทยาลัย

ที่มีตัวครอง ณ วันที่ 1 กันยายน 2559 เพื่อคํานวณวงเงินรอยละ 3 ในการเลื ่อนเงินเดือนพนักงาน
มหาวิทยาลัย สําหรับรอบครึ่งปหลัง (ระหวางวันท่ี 1 เมษายน 2559 - 30 กันยายน 2559) ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2559

โดยท่ีประชุม ก.บ.ม. มหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 18/2554 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2554 ไดมีมติ
ใหแยกวงเงินตามกลุม ดังนี้

1. กลุมผูดํารงตําแหนงผูบริหาร แบงเปน 3 ประเภท
(1) ผูบริหารท่ีอยูในกํากับดูแลของอธิการบดี ไดแก รองอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการศูนย

ผูอํานวยการสถาบัน  ผูอํานวยการสํานัก และหัวหนาหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ
ผูชวยอธิการบดี ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี รวมท้ังหัวหนาหนวยงานท่ีข้ึนตรงตออธิการบดี ไดแก
ผูอํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน หัวหนาสํานักงานสภามหาวิทยาลัย

(2) ผูบริหารท่ีอยูในกํากับดูแลของคณบดี ผูอํานวยการศูนย ผู อํานวยการสถาบัน
ผูอํานวยการสํานัก และหัวหนาหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ ไดแก รองคณบดีหรือ รอง
หัวหนาหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ ผูชวยคณบดีหรือผูชวยหัวหนาหนวยงานท่ีเรียกชื่อ
อยางอ่ืน ท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ หัวหนาภาควิชาหรือหัวหนาหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทา
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ภาควิชา รองหัวหนาภาควิชาหรือเทียบเทา เลขานุการคณะหรือหัวหนาหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะ
เทียบเทาหัวหนาฝาย และหัวหนางาน

(3) ผูบริหารในสังกัดสํานักงานอธิการบดี ไดแก ผูอํานวยการกอง หรือหัวหนาหนวยงาน
ท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทากอง หรือหัวหนาหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทา
หัวหนาฝาย และหัวหนางาน

สําหรับรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รองผู อํานวยการศูนย รองผู อํานวยการสถาบัน
รองผู อํานวยการสํานัก และรองหัวหนาหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ รวมท้ัง
ผูชวยคณบดีหรือเทียบเทาซึ่งสังกัดคณะวิชาหนึ่ง  แตไปดํารงตําแหนงผูบริหารดังกลาวในอีกคณะหนึ่งหรือในศูนย
สถาบัน สํานัก หรือหนวยงานท่ีเทียบเทาคณะ ใหแยกวงเงินการเลื่อนเงินเดือนของผูบริหารดังกลาว (รอยละ 3
ของฐานเงินเดือน) ไปไวท่ีหนวยงานท่ีทําหนาท่ีบริหารโดยให คณบดี ผูอํานวยการศูนย ผูอํานวยการสถาบัน
ผูอํานวยการสํานัก และหัวหนาหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะท่ีผูบริหารปฏิบัติหนาท่ีบริหาร
ใหเปนผูประเมินโดยพิจารณาขอมูลจากงานประจําและงานบริหาร

2. กลุ มผู ดํ า ร งตํ าแหน งวิ ช าการ  ได แก ตํ าแหน งอาจารย  ผู ช ว ยศาสตราจารย
รองศาสตราจารย และศาสตราจารย

3. กลุมสายสนับสนุนวิชาการ ไดแก ตําแหนงประเภทบริหารงานและปฏิบัติงานท่ัวไป
ท้ังนี้ ไดรวมจํานวนขาราชการท่ีเปลี่ยนสถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ในวันท่ี 1 กันยายน

2559 ไวดวยแลว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มติเห็นชอบขอมูลและแผนปฏิบัติงานการเลื่อนเงินเดือนพนักงาน
มหาวิทยาลัยรอบครึ่งปหลัง ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2559 และจะไดแจงใหคณะวิชา/หนวยงาน เพ่ือใชในการ
กรอกขอมูลเพ่ือการเลื่อนเงินเดือนใหเปนไปตามแผนในเดือนกันยายน 2559 ตอไป

ท้ังนี้ ประธานสภาคณาจารยไดเสนอวา การใชวงเงินเพ่ือการเลื่อนเงินเดือนของแตละกลุมควร
ใชภายในวงเงินของแตละกลุม ไมสมควรเกลี่ยเงินระหวางกลุมตางๆ ซึ่งท่ีประชุมไดพิจารณาแลว มีมติใหใช
ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากรตามแนวทางเดิมท่ีเคยปฏิบัติ โดยใหสามารถเกลี่ยวงเงินไดทุกกลุม ตั้งแตกลุม
ผูดํารงตําแหนงผูบริหาร กลุมผูดํารงตําแหนงวิชาการ และกลุมสายสนับสนุนวิชาการ ท้ังนี้ อธิการบดีและ
รองอธิการบดีฝายบริหารไดฝากใหคณะวิชา/หนวยงาน พิจารณาเลื่อนเงินเดือนโดยคํานึงถึงผูปฏิบัติงาน
ชั้นผูนอยดวย ในการนี้ ประธานสภาคณาจารยขอสงวนความเห็นไมเห็นชอบดวยกับการใหเกลี่ยเงินระหวาง
กลุมตางๆ รวมท้ังไมเห็นชอบดวยกับการหักวงเงิน

ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.9 การจัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย

สรุปเรื่อง
ตามคําสั่ งมหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ี 641/2559 ลงวันท่ี 1 มิ ถุนายน 2559 แตงตั้ ง

คณะอนุกรรมการพิจารณาวางหลักเกณฑและแนวทางการจัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณา
จัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน และพิจารณาจัดสรรกรอบอัตรา
พนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน (เงินรายไดสมทบ) สําหรับการตั้งงบประมาณเงินรายได
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 นั้น
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บัดนี้ คณะอนุกรรมการฯ ไดประชุมพิจารณากําหนดหลักเกณฑเเละเเนวทางการจัดสรรกรอบ
อัตราพนักงานมหาวิทยาลัย รวมท้ังจัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ดังนี้

1. สภามหาวิทยาลัยไดกําหนดมาตรการปรับโครงสรางกําลังคนเพ่ือใชเปนแนวทางในการกําหนด
กรอบอัตรากําลังของมหาวิทยาลัย ระยะ 5 ป ระหวาง พ.ศ. 2557 – 2561 โดยไดวิเคราะหขอมูลบุคลากร
และจัดทํามาตรการเปนแนวทางกําหนดกรอบอัตรากําลังของมหาวิทยาลัย ซึ่งตามแผนไดกําหนดจํานวนบุคลากร
สายวิชาการและสายสนับสนุนไว ในแตละปงบประมาณ

ท้ังนี้ มหาวิทยาลัยกําหนดหลักเกณฑและแนวทางการจัดสรรกรอบอัตราพนักงาน
มหาวิทยาลัย ใหสอดคลองตามมาตรการปรับโครงสรางกําลังคนของแผนอัตรากําลังบุคลากรมหาวิทยาลัย
ศิลปากร 5 ป (พ.ศ.2557 – 2561) ดังนี้

(1) การจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ใหจัดสรรอัตราพนักงานฯ งบประมาณแผนดิน
โดยพิจารณาจากการจัดการศึกษาหลักสูตรปกติ สวนการจัดสรรอัตราพนักงานฯ งบประมาณแผนดิน (เงินรายได
สมทบ) ใหพิจารณาจากการจัดการศึกษาหลักสูตรปกติและหลักสูตรโครงการพิเศษ

(2) การจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
(2.1) จัดสรรอัตราสําหรับนักเรียนทุนตามความตองการของมหาวิทยาลัยศิลปากร

เปนลําดับแรก
(2.2) ใหจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ โดยใชหลักเกณฑดังนี้

(2.2.1) พิจารณาจัดสรรตามจํานวนอาจารยตอจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา
(FTES) ใหใชตามเกณฑมาตรฐานของ สกอ.

(2.2.2) พิจารณาตามเหตุผลความเปนหนวยงานใหม หลักสูตรใหม ประกอบ
คา FTES

(2.2.3) พิจารณาตามเหตุผลอ่ืนๆ ประกอบคา FTES ไดแก การเกษียณอายุ
ราชการ ลาออก เกณฑเฉพาะทางตามท่ีสมาคมวิชาชีพกําหนด หรือเหตุผลความจําเปนอ่ืน

(3) การจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน
(3.1) ใหจัดสรรโดยใชหลักเกณฑจํานวนบุคลากร สายสนับสนุนตอสายวิชาการ

ไมเกิน 0.72 ท้ังนี้ ไมนับรวมอัตราพนักงานฯ ท่ีทําหนาท่ีภารกิจเฉพาะซึ่งไมเก่ียวของกับการเรียนการสอน
(3.2) จัดสรรอัตราใหตามเหตุผลเพ่ือทดแทนขาราชการท่ีเกษียณหรือเกษียณ

กอนกําหนด ภายหลังจากนั้นจึงพิจารณาตามเหตุผลความจําเปนอ่ืนๆ
2. มหาวิทยาลัยไดรับจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเพ่ือการจางพนักงานมหาวิทยาลัย สําหรับ

กรอบอัตราใหม จํานวน 48 อัตรา แยกเปนกรอบอัตราใหมสําหรับบุคคลท่ัวไป จํานวน 30 อัตรา และกรอบ
อัตราใหมสําหรับนักเรียนทุน จํานวน 18 อัตรา โดยไดรับจัดสรรตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ.2559

3. มหาวิทยาลัยไดพิจารณาความตองการอัตรากําลังของหนวยงานตางๆ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2560 และพิจารณาจัดสรรตามเกณฑและแนวทางการจัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประกอบกับ
มาตรการปรับโครงสรางกําลังคนของแผนอัตรากําลังบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร 5 ป (พ.ศ.2557 – 2561) แลว
จึงเสนอขออนุมัติการจัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย เฉพาะพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจางดวยเงิน
งบประมาณแผนดิน สําหรับปงบประมาณ พ.ศ.2560 จํานวนท้ังสิ้น 48 อัตรา ดังนี้

3.1 จัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน
สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย สําหรับนักเรียนทุน จํานวน 18 อัตรา ดังนี้
(1) นางสาวณีรนุช แมลงภู วุฒิปริญญาเอก ภาควิชามานุษยวิทยา คณะโบราณคดี
(2) นางสาวพจนรรฏ สุทธิพินิจธรรม วุฒิปริญญาเอก ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะโบราณคดี
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(3) นางสาวภาสวรรณ นพแกว วุฒิปริญญาเอก ภาควิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร
(4) นางสาวพรทิพย คงยิ่ง วุฒิปริญญาเอก ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร
(5)  นางสาวอุมารัจษ สันติสุขเกษม วุฒิปริญญาเอก ภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมคณะวิทยาศาสตร
(6) นายโกสินทร ปญญาอธิสิน วุฒิปริญญาเอก ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร
(7) นางสาวกฤษณา กิจยุทธชัย วุฒิปริญญาเอก ภาควิชาภูมิศาสตร คณะอักษรศาสตร
(8) นายสาริน สุขสาคร วุฒิปริญญาเอก ภาควิชาภูมิศาสตร คณะอักษรศาสตร
(9) นางสาวอาคีรัต อัลดุลกาเดร วุฒิปริญญาเอก ภาควิชาภูมิศาสตร คณะอักษรศาสตร

(10) นางสาวรัชษาวรรณ มงคล วุฒิปริญญาเอก ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะสัตวศาสตรฯ
(11) นางสาวปรีชญา สัญญาฑิตย วุฒิปริญญาเอก ภาควิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร
(12) นางสาวศิริพร พันธุศรี วุฒิปริญญาเอก ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร
(13) นายพัฒนศักดิ์ ธีรัชฌานันท วุฒิปริญญาเอก ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร
(14) นางสาวสุธิญา พูนเอียด วุฒิปริญญาเอก ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร
(15) นายทศพล ศรีพุม วุฒิปริญญาเอก ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร
(16) นายรัชตพงษ มะลิทอง วุฒิปริญญาเอก ภาควิชาประวัติศาสตร คณะอักษรศาสตร

(17) นายพิภู บุษบก วุฒิปริญญาเอก ภาควิชาประวัติศาสตร คณะอักษรศาสตร
(18) นางสาวนาฎระพี กรุณา วุฒิปริญญาเอก ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตรฯ

ท้ังนี้ ในจํานวนอัตรานักเรียนทุน 18 อัตรา ดังกลาว ลําดับท่ี (1) – (10) นักเรียนทุนได
สําเร็จการศึกษาและรายงานตัวขอปฏิบัติงานชดใชทุนในระหวางป พ.ศ.2559 และมหาวิทยาลัยไดบรรจุแตงตั้ง
เปนพนักงานมหาวิทยาลัยไปเรียบรอยแลว สวนกรอบอัตรานักเรียนทุนท่ีเหลืออีกจํานวน 8 อัตรา จะไดนําไปใช
เพ่ือการบรรจุนักเรียนทุนตามรายชื่อดังกลาวตอไปเม่ือสําเร็จการศึกษาแลว

3.2 จัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน
สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย ประเภทบุคคลท่ัวไป จํานวน 16 อัตรา ดังนี้

หนวยงาน ตําแหนง วุฒิ/จํานวนอัตรา เหตุผลความจําเปน
คณะโบราณคดี อาจารย ปริญญาเอก 1 อัตรา เปดหลักสูตรใหม
คณะจิตรกรรมฯ อาจารย ปริญญาโท-เอก 1 อัตรา ตามเกณฑจํานวนนักศึกษา
คณะมัณฑนศิลป อาจารย ปริญญาโท-เอก 3 อัตรา ตามเกณฑจํานวนนักศึกษา
คณะสถาปตยกรรมศาสตร อาจารย ปริญญาโท-เอก 1 อัตรา เปดหลักสูตรใหม
คณะเภสัชศาสตร อาจารย ปริญญาเอก 3 อัตรา ตามเกณฑจํานวนนักศึกษา

และตามเกณฑวิชาชีพ
คณะศึกษาศาสตร อาจารย ปริญญาเอก 2 อัตรา ตามเกณฑจํานวนนักศึกษา

และเปดหลักสูตรใหม
คณะอักษรศาสตร อาจารย ปริญญา 2 อัตรา ตามเกณฑจํานวนนักศึกษา

และเปดหลักสูตรใหม
คณะวิศวกรรมศาสตรฯ อาจารย ปริญญาเอก 1 อัตรา ตามเกณฑจํานวนนักศึกษา
คณะสัตวศาสตรฯ อาจารย ปริญญาเอก 2 อัตรา ตามเกณฑจํานวนนักศึกษา

และเปดหลักสูตรใหม
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3.3 จัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน
สายสนับสนุน จํานวน 14 อัตรา เพ่ือทดแทนเกษียณและยังคงมีภารกิจท่ีจําเปน ดังนี้

หนวยงาน ตําแหนง วุฒิ/จํานวนอัตรา ทดแทนเกษียณ
คณะจิตรกรรมฯ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปริญญาตรี 1 อัตรา ตําแหนงเลขท่ี 742
คณะมัณฑนศิลป นักวิชาการศึกษา ปริญญาตรี 1 อัตรา ตําแหนงเลขท่ี 656
คณะสถาปตยกรรมฯ นักบริหารงานท่ัวไป ปริญญาตรี 1 อัตรา ตําแหนงเลขท่ี 453
คณะสถาปตยกรรมฯ นักวิชาการศึกษา ปริญญาตรี 1 อัตรา ตําแหนงเลขท่ี 456
สํานักหอสมุดกลาง นักบริหารงานท่ัวไป ปริญญาตรี 1 อัตรา ตําแหนงเลขท่ี 87
หอศิลป นายชาง ปริญญาตรี 1 อัตรา ตําแหนงเลขท่ี 813
สํานักงานอธิการบดี นักบริหารงานท่ัวไป ปริญญาตรี 1 อัตรา ตําแหนงเลขท่ี 63
สํานักงานอธิการบดี นักบริหารงานท่ัวไป ปริญญาตรี 1 อัตรา ตําแหนงเลขท่ี 737
สํานักงานอธิการบดี นักการเงินและบัญชี ปริญญาตรี 1 อัตรา ตําแหนงเลขท่ี 720
สํานักงานอธิการบดี นักบริหารงานท่ัวไป ปริญญาตรี 1 อัตรา ตําแหนงเลขท่ี 1084
สํานักงานอธิการบดี นักบริหารงานท่ัวไป ปริญญาตรี 1 อัตรา ตําแหนงเลขท่ี 585
สํานักงานอธิการบดี นักบริหารงานท่ัวไป ปริญญาตรี 1 อัตรา ตําแหนงเลขท่ี 727
สํานักงานอธิการบดี นักวิเคราะหนโยบายฯ ปริญญาตรี 1 อัตรา ตําแหนงเลขท่ี 673
สํานักงานอธิการบดี นักการเงินและบัญชี ปริญญาตรี 1 อัตรา ตําแหนงเลขท่ี 591

3.4 การจัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานชั่วคราว
โดยท่ีมหาวิทยาลัยไดรับงบประมาณเพ่ือการจางพนักงานราชการ จํานวน 39 อัตรา

มาตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2547 ซึ่งมีระยะเวลาการจางตามสัญญา แตเนื่องจาก ปจจุบันมหาวิทยาลัยได
เปลี่ยนสถานะเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ตั้งแตวันท่ี 2 กรกฎาคม 2559 จึงสมควรปรับเปลี่ยนการจางจาก
พนักงานราชการเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานชั่วคราว แทน โดยใชงบประมาณเงินแผนดิน
ท่ีมหาวิทยาลัยไดรับเพ่ือการจางพนักงานราชการ และเงินรายไดของมหาวิทยาลัยหากไมไดรับงบประมาณแผนดิน
เต็มจํานวน ดังนั้น จึงขออนุมัติจัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานชั่วคราว จํานวน
39 อัตรา ทดแทนพนักงานราชการ

หนวยงาน ตําแหนง วุฒิ/จํานวนอัตรา ทดแทนพนักงานราชการ
คณะจิตรกรรมฯ นักวิชาการศึกษา ปริญญาตรี 1 อัตรา ตําแหนงเลขท่ี 2-5-01-27
คณะโบราณคดี นักวิชาการศึกษา ปริญญาตรี 1 อัตรา ตําแหนงเลขท่ี 2-5-02-28
คณะมัณฑนศิลป นักบริหารงานท่ัวไป ปริญญาตรี 1 อัตรา ตําแหนงเลขท่ี 2-5-04-31
คณะมัณฑนศิลป นายชาง ปวส. 1 อัตรา ตําแหนงเลขท่ี 2-5-04-32
คณะสถาปตยกรรมฯ นักบริหารงานท่ัวไป ปริญญาตรี 1 อัตรา ตําแหนงเลขท่ี 2-5-03-29
คณะสถาปตยกรรมฯ นักบริหารงานท่ัวไป ปริญญาตรี 1 อัตรา ตําแหนงเลขท่ี 2-5-03-30
คณะวิทยาศาสตร นักบริหารงานท่ัวไป ปริญญาตรี 1 อัตรา ตําแหนงเลขท่ี 2-5-07-37
คณะวิทยาศาสตร นักวิทยาศาสตร ปริญญาตรี 1 อัตรา ตําแหนงเลขท่ี 2-5-07-38
คณะวิทยาศาสตร นักคอมพิวเตอร ปริญญาตรี 1 อัตรา ตําแหนงเลขท่ี 2-5-07-39
คณะศึกษาศาสตร นักวิเคราะหนโยบายฯ ปริญญาตรี 1 อัตรา ตําแหนงเลขท่ี 2-5-05-33
คณะศึกษาศาสตร นักคอมพิวเตอร ปริญญาตรี 1 อัตรา ตําแหนงเลขท่ี 2-5-05-34
คณะอักษรศาสตร นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปริญญาตรี 1 อัตรา ตําแหนงเลขท่ี 2-5-06-35
คณะอักษรศาสตร นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปริญญาตรี 1 อัตรา ตําแหนงเลขท่ี 2-5-06-36
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หนวยงาน ตําแหนง วุฒิ/จํานวนอัตรา ทดแทนพนักงานราชการ
สํานักงานอธิการบดี นักบริหารงานท่ัวไป ปริญญาตรี 1 อัตรา ตําแหนงเลขท่ี 2-5-16-1
สํานักงานอธิการบดี นายชาง ปวส. 1 อัตรา ตําแหนงเลขท่ี 2-5-16-2
สํานักงานอธิการบดี นายชาง ปวส. 1 อัตรา ตําแหนงเลขท่ี 2-5-16-3
สํานักงานอธิการบดี นายชาง ปวส. 1 อัตรา ตําแหนงเลขท่ี 2-5-16-4
สํานักงานอธิการบดี นักบริหารงานท่ัวไป ปริญญาตรี 1 อัตรา ตําแหนงเลขท่ี 2-5-16-5
สํานักงานอธิการบดี นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปริญญาตรี 1 อัตรา ตําแหนงเลขท่ี 2-5-19-23
สํานักงานอธิการบดี นักบริหารงานท่ัวไป ปริญญาตรี 1 อัตรา ตําแหนงเลขท่ี 2-5-20-24
สํานักงานอธิการบดี นักบริหารงานท่ัวไป ปริญญาตรี 1 อัตรา ตําแหนงเลขท่ี 2-5-20-25
สํานักงานอธิการบดี นักบริหารงานท่ัวไป ปริญญาตรี 1 อัตรา ตําแหนงเลขท่ี 2-5-20-26
สํานักงานอธิการบดี นักบริหารงานท่ัวไป ปวส. 1 อัตรา ตําแหนงเลขท่ี 2-5-17-12
สํานักงานอธิการบดี นักบริหารงานท่ัวไป ปริญญาตรี 1 อัตรา ตําแหนงเลขท่ี 2-5-17-21
สํานักงานอธิการบดี นักบริหารงานท่ัวไป ปริญญาตรี 1 อัตรา ตําแหนงเลขท่ี 2-5-17-22
สํานักงานอธิการบดี นักบริหารงานท่ัวไป ปริญญาตรี 1 อัตรา ตําแหนงเลขท่ี 2-5-17-15
สํานักงานอธิการบดี นักบริหารงานท่ัวไป ปริญญาตรี 1 อัตรา ตําแหนงเลขท่ี 2-5-17-8
สํานักงานอธิการบดี นักการเงินและบัญชี ปริญญาตรี 1 อัตรา ตําแหนงเลขท่ี 2-5-17-13
สํานักงานอธิการบดี นักการเงินและบัญชี ปริญญาตรี 1 อัตรา ตําแหนงเลขท่ี 2-5-17-14
สํานักงานอธิการบดี นักบริหารงานท่ัวไป ปริญญาตรี 1 อัตรา ตําแหนงเลขท่ี 2-5-17-11
สํานักงานอธิการบดี นักคอมพิวเตอร ปริญญาตรี 1 อัตรา ตําแหนงเลขท่ี 2-5-17-10
สํานักงานอธิการบดี นายชาง ปวส. 1 อัตรา ตําแหนงเลขท่ี 2-5-17-17
สํานักงานอธิการบดี นักวิชาการเกษตร ปริญญาตรี 1 อัตรา ตําแหนงเลขท่ี 2-5-17-7
สํานักงานอธิการบดี นักบริหารงานท่ัวไป ปริญญาตรี 1 อัตรา ตําแหนงเลขท่ี 2-5-17-16
สํานักงานอธิการบดี นักบริหารงานท่ัวไป ปริญญาตรี 1 อัตรา ตําแหนงเลขท่ี 2-5-17-18
สํานักงานอธิการบดี นายชาง ปวส. 1 อัตรา ตําแหนงเลขท่ี 2-5-17-19
สํานักงานอธิการบดี นายชาง ปวส. 1 อัตรา ตําแหนงเลขท่ี 2-5-17-20
สํานักงานอธิการบดี นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปริญญาตรี 1 อัตรา ตําแหนงเลขท่ี 2-5-17-9
สํานักงานอธิการบดี นักบริหารงานท่ัวไป ปริญญาตรี 1 อัตรา ตําแหนงเลขท่ี 2-5-17-6

ท้ังนี้ ตามแผนอัตรากําลัง 5 ป สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีบุคลากรประจํา
สายวิชาการ จํานวน 1,532 อัตรา และสายสนับสนุน จํานวน 1,127 อัตรา ซึ่งการจัดสรรอัตราดังกลาวแลว
มีบุคลากรประจํา สายวิชาการ จํานวน 1,371 อัตรา และสายสนับสนุน จํานวน 966 อัตรา ซึ่งไมเกินจํานวน
ตามแผนอัตรากําลัง 5 ป และเม่ือคิดเปนอัตราสวนไดเทากับ 1 : 0.705 ซึ่งเปนไปตามมาตรการปรับโครงสราง
กําลังคนท่ีสภามหาวิทยาลัยไดใหความเห็นชอบไวแลว (1 : 0.72 )

4. ในการจัดสรรอัตรากําลังดังกลาว ตองใชงบประมาณในป พ.ศ. 2560 ซึ่งไดรับการจัดสรร
งบประมาณแลว ดังนี้

4.1 งบประมาณแผนดินเพ่ือการจางพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 38 อัตรา คิดเปนงบ
บุคลากร จํานวน 18,902,400 บาท ซึ่งไดรับการจัดสรรงบประมาณแลว

4.2 งบประมาณแผนดินเพ่ือการจางพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานชั่วคราว
ทดแทนพนักงานราชการ จํานวน 39 อัตรา คิดเปนงบบุคลากร จํานวน 9,750,000 บาท ซึ่งไดรับการจัดสรร
งบประมาณแลว
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบการจัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย และให
เสนอคณะกรรมการท่ีปรึกษาเ ก่ียวกับนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล กอนเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.2 แผนและการติดตามผลการดําเนินงานตามแผน
ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 4.3 ขอบังคับ / ระเบียบ / ประกาศ
ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 4.4 โครงสรางสวนงานและหนวยงานภายใน
ระเบียบวาระท่ี 4.4.1 แนวทางการปรับโครงสรางคณะวิชา

สรุปเรื่อง
ตามท่ีมหาวิทยาลัยได มีการปรับเปลี่ยนสถานภาพเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ

โดยคณะกรรมการนโยบายและการบริหารเพ่ือการปรับเปลี่ยนสถานภาพของมหาวิทยาลัยเปนมหาวิทยาลัยใน
กํากับของรัฐไดเห็นชอบใหมหาวิทยาลัยดําเนินการปรับปรุงโครงสรางองคกรใหมีความยืดหยุน คลองตัว
และสอดคลองกับการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ เพ่ือเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารองคกร
นั้น

ในการนี้ เพ่ือใหการดําเนินงานดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอย กองแผนงานไดจัดประชุม
รับฟงและหารือรวมกับคณบดี ผูอํานวยการศูนย/สถาบัน/สํานัก ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี หัวหนา
สํานักงานสภามหาวิทยาลัย และผูอํานวยการกอง เก่ียวกับแนวทางการปรับโครงสรางคณะวิชา/หนวยงาน
ท่ีเก่ียวของ เม่ือวันท่ี 2 สิงหาคม 2559 โดยมีขอสรุปเพ่ือเสนอท่ีประชุมพิจารณา ดังนี้

1. การแบงหนวยงานในคณะวิชา เพ่ือใหคณะวิชาสามารถดําเนินภารกิจไดครบถวนตาม
พันธกิจ ซึ่งประกอบดวยดานการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ตลอดจนเพ่ือใหเกิดความคลองตัวในการบริหารจัดการ สามารถแบงหนวยงานภายในได ดังนี้

1.1 สํานักงานคณะ มีหนาท่ีสนับสนุนการบริหารจัดการงานตามภารกิจของคณะวิชา
โดยปฏิบัติงานดานการบริหารจัดการและเปนหนวยงานกลางในการประสานงานดานตางๆ ของคณะวิชา
มีเลขานุการคณะเปนผูกํากับดูแล

1.2 หนวยงานท่ีจัดตั้งข้ึนตามภารกิจเฉพาะหรือตามยุทธศาสตรของคณะ โดยปฏิบัติ
ภารกิจสงเสริมการจัดการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการของคณะ หรืออาจเปนหนวยงานท่ีสนับสนุนการ
หารายไดของคณะวิชา มีการดําเนินงานโดยการประสานงานและใชทรัพยากรรวมกับหนวยงานอ่ืนของ
สํานักงานคณะหรือสาขาวิชา เพ่ือใหบรรลุเปาหมายของคณะวิชา ซึ่งหนวยงานดังกลาวอาจมีสถานะเทียบเทา
หนวยงานยอยของสํานักงานคณะ หรืออาจมีสถานะเทียบเทากับสํานักงานคณะได ข้ึนอยูกับขนาดและภารกิจ
ของหนวยงาน เชน ศูนยวิจัย ศูนยออกแบบ ศูนยบริการวิชาการ โรงเรียน และอ่ืนๆ โดยมีผูอํานวยการศูนย
เปนผูกํากับดูแล
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2. ดานการบริหารงาน
2.1 การบริหารจัดการดานวิชาการ ใหบริหารจัดการการผลิตบัณฑิตในรูปแบบการ

บริหารวิชาการ โดยการจัดตั้งเปนสาขาวิชาเพ่ือจัดการศึกษาและบริหารหลักสูตร โดยมีแนวทาง ดังนี้
(1) เปนหลักสูตรในระดับเดียวกันหรือสัมพันธกัน ประกอบดวยหลักสูตรท่ีให

ปริญญาไมนอยกวา 3 หลักสูตร ซึ่งอาจเปนหลักสูตรระดับเดียวกันหรือตางระดับก็ได เชน หลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี 3 หลักสูตร หรือหลักสูตรระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก หรือหลักสูตรเทียบเทา
ปริญญาโทหรือปริญญาเอก อยางละหนึ่งหลักสูตร เปนตน

(2) มีอาจารยประจําในสาขาวิชาไมนอยกวา 8 คน โดยมีหัวหนาสาขาวิชา และ
ประธานหลักสูตรเปนผูกํากับดูแล

(3) มีอาจารยประจําในสาขาวิชา ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเก่ียวกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา และท่ีองคกร
วิชาชีพหรือสภาวิชาชีพกําหนด

2.2 การบริหารจัดการและเปนหนวยงานกลางในการประสานงานกิจการของคณะ
การแบงหนวยงานยอย งานตองมีขอบเขตกระบวนงานท่ีชัดเจน มีระบบงานยอยท่ีสัมพันธกันหลายระบบ
และมีผูปฏิบัติงานไมนอยกวา 8 คน โดยอาจแบงตามกระบวนงานหลัก เชน งานสนับสนุนการบริหาร งานสนับ
สนับสนุนวิชาการ เปนตน และหากกําหนดใหมีหัวหนางานควรใหมีการกําหนดภาระหนาท่ีความรับผิดชอบ
อยางชัดเจน และการสรรหาคัดเลือกท่ีเหมาะสม

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมตดิังนี้
1. เห็นควรใหคณะวิชานําแนวทางการปรับโครงสรางคณะวิชาตามขอมูลท่ีกองแผนงานเสนอ

ไปประชุมระดมความคิดเห็นภายในคณะวิชา โดยใหรวบรวมขอมูลความคิดเห็นและขอเสนอแนะท่ีได พรอมท้ัง
ชี้แจงรายละเอียดขอจํากัดในการปรับโครงสรางดังกลาว เชน ความแตกตางในบริบทของภาควิชาในแตละ
คณะวิชา ภารกิจหนาท่ีเฉพาะ ความแตกตางดานจํานวนนักศึกษา เปนตน แลวสงไปยังกองแผนงาน

2. มอบหมายใหกองแผนงานศึกษาขอมูลและตัวอยางเก่ียวกับโครงสรางคณะวิชาท้ังภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย โดยใหครอบคลุมท้ังในสวนมหาวิทยาลัยของรัฐ และมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
เพ่ือเปนขอมูลประกอบการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยตอไป

แลวใหนําเสนอคณะกรรมการนโยบายและการบริหารเพ่ือการปรับเปลี่ยนสถานภาพของ
มหาวิทยาลัยเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐเพ่ือพิจารณาตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.5 การบริหารการเงินและทรัพยสิน
ไมมี
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ระเบียบวาระท่ี 4.6 เรื่องอ่ืนๆ ตามท่ีอธิการบดีปรึกษา
ระเบียบวาระท่ี 4.6.1 ดานวิชาการ
ระเบียบวาระท่ี 4.6.1.1 การปรับปรุงหลักสูตรท่ีไมมีผลกระทบตอโครงสรางหลักสูตร
ระเบียบวาระท่ี 4.6.1.1.1 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม

ฉบับป พ.ศ. 2556

สรุปเรื่อง
ดวยคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรม

ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม ฉบับป พ.ศ. 2556 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ
ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้

หมายเหตุ : สัญลักษณ * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
** หมายถึง เปลี่ยนนามสกุล

โดยเริ่มใชตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2558 เปนตนไป ซึ่งท่ีประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งท่ี
12/2559 เม่ือวันท่ี 16 มิถุนายน 2559 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้ไมกระทบตอ
โครงสรางหลักสูตร

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม ฉบับป พ.ศ. 2556 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติ
ตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.6.1.1.2 หลักสูตรภูมิสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  ฉบับป พ.ศ. 2555

สรุปเรื่อง
ดวยคณะสถาปตยกรรมศาสตรประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรภูมิสถาปตยกรรมศาสตร

มหาบัณฑิต ฉบับป พ.ศ. 2555 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารยประจํา
หลักสูตร ดังนี้

อาจารยประจําหลักสูตร (เดิม) อาจารยประจําหลักสูตร (ใหม)
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประจวบ กลอมจิตร* 1. รองศาสตราจารย ดร.ประจวบ กลอมจิตร*
2. อาจารย ดร.กัญจนา ทองสนิท* 2. อาจารย ดร.กัญจนา ทองสนิท
3. อาจารย ดร.สิทธิชัย แซเหลม 3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กนกวรรณ ก่ิงผดุง
4. อาจารย ดร.คเณศ พลอยดนัย* 4. อาจารย ดร.คเณศ พันธุสวาสดิ์*,**
5. ผูชวยศาสตราจารยวันชัย ลีลากวีวงศ 5. อาจารย ดร.ชูศักดิ์ พรสิงห*
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หมายเหตุ : สัญลักษณ * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
โดยเริ่มใชตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2559 เปนตนไป ซึ่งท่ีประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งท่ี

13/2559 เม่ือวันท่ี 7 กรกฎาคม 2559 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้ไมกระทบตอ
โครงสรางหลักสูตร

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรภูมิสถาปตยกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต ฉบับป พ.ศ. 2555 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.6.1.1.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ฉบับป พ.ศ. 2555

สรุปเรื่อง
ดวยคณะวิทยาศาสตรประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา

ฉบับป พ.ศ. 2555 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไข ดังนี้
1. ขอเปดรายวิชาใหมในหมวดวิชาเฉพาะ วิชาเฉพาะดาน วิชาเลือก กลุมวิชาจุลชีววิทยาทาง

อุตสาหกรรม จํานวน 4 รายวิชา คือ
1.1 รายวิชา 518 335 เทคโนโลยีชีวภาพของรา
1.2 รายวิชา 518 336 ปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพของรา
1.3 รายวิชา 518 339 การประกันคุณภาพหองปฏิบัติการ ISO 17025
1.4 รายวิชา 518 340 การประกันคุณภาพอาหาร GMP และ HACCP

2. ขอเปดรายวิชาใหมในหมวดวิชาเฉพาะ วิชาเฉพาะดาน วิชาเลือก กลุมวิชาทักษะปฏิบัติ
จํานวน 1 รายวิชา คือ รายวิชา 518 371 ทักษะการอานภาษาอังกฤษเพ่ือความเขาใจสําหรับงานวิจัยทาง
จุลชีววิทยา

โดยเริ่มใชตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2559 เปนตนไป ซึ่งท่ีประชุมคณะกรรมการ
วิชาการ ครั้งท่ี 13/2559 เม่ือวันท่ี 7 กรกฎาคม 2559 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้ง
นี้ไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตร

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาจุลชีววิทยา ฉบับป พ.ศ. 2555 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติตอไป

อาจารยประจําหลักสูตร (เดิม) อาจารยประจําหลักสูตร (ใหม)
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.รุจิโรจน  อนามบุตร* 1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.รุจิโรจน  อนามบุตร*
2. รองศาสตราจารย ดร.ชัยสิทธิ์  ดานกิตติกุล* 2. รองศาสตราจารย ดร.ชัยสิทธิ์  ดานกิตติกุล*
3. อาจารย ดร.สินีนาถ  ศุกลรัตนเมธี* 3. อาจารย ดร.สินีนาถ  ศุกลรัตนเมธี*
4. อาจารยสุพิชฌาย  เมืองศรี 4. อาจารยสุพิชฌาย  เมืองศรี
5. อาจารยเหมือนแกว  จารุดุล 5. ผูชวยศาสตราจารยกัตติกา  กิตติประสาร
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ระเบียบวาระท่ี 4.6.1.1.4 หลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคีตวิจัยและพัฒนา ฉบับป
พ.ศ. 2555

สรุปเรื่อง
ดวยคณะดุริยางคศาสตรประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

สังคีตวิจัยและพัฒนา ฉบับป พ.ศ. 2555 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย
ประจําหลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้

หมายเหตุ : สัญลักษณ * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
โดยเริ่มใชตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2559 เปนตนไป ซึ่งท่ีประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งท่ี

13/2559 เม่ือวันท่ี 7 กรกฎาคม 2559 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้ไมกระทบตอ
โครงสรางหลักสูตร

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาสังคีตวิจัยและพัฒนา ฉบับป พ.ศ. 2555 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.6.1.1.5 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ฉบับป พ.ศ. 2555

สรุปเรื่อง
ดวยคณะวิทยาศาสตรประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา

ฉบับป พ.ศ. 2555 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารยประจําหลักสูตร ดังนี้

หมายเหตุ : สัญลักษณ * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

อาจารยประจําหลักสูตร (เดิม) อาจารยประจําหลักสูตร (ใหม)
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เอกราช เจริญนิตย* 1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เอกราช  เจริญนิตย*
2. อาจารย ดร.ยศ วณีสอน* 2. อาจารย ดร.ยศ วณีสอน*
3. Dr.Jean-David, Stephane Caillouet* 3. อาจารย ดร.ภัทรภร ผลิตากุล*
4. อาจารย ดร.พรพรรณ  บรรเทิงหรรษา 4. อาจารย ดร.พรพรรณ บรรเทิงหรรษา
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศักดิ์ศรี  วงศธราดล 5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศักดิ์ศรี  วงศธราดล

อาจารยประจําหลักสูตร (เดิม) อาจารยประจําหลักสูตร (ใหม)
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุพรรณญิกา เส็งสาย* 1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุพรรณญิกา เส็งสาย*
2. ผูชวยศาสตราจารยกัลยา ศรีพุทธชาติ 2. อาจารย ดร.ปรารถนา เผือกวิไล
3. อาจารย ดร.กรกช ชั้นจิรกุล* 3. อาจารย ดร.กรกช ชั้นจิรกุล*
4. อาจารย ดร.วันวิวาห ตุมนอย 4. อาจารย ดร.วันวิวาห ตุมนอย
5. อาจารย ดร.อดิศรี เจริญพานิช 5. อาจารย ดร.อดิศรี เจริญพานิช
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โดยเริ่มใชตั้งแตเดือนสิงหาคม 2559 เปนตนไป ซึ่งท่ีประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งท่ี
13/2559 เม่ือวันท่ี 7 กรกฎาคม 2559 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้ไมกระทบตอ
โครงสรางหลักสูตร

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาชีววิทยา ฉบับป พ.ศ. 2555 และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.6.1.2 การปรับปรุงหลักสูตรท่ีมีผลกระทบตอโครงสรางหลักสูตร
ระเบียบวาระท่ี 4.6.1.2.1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.

2559)

สรุปเรื่อง
ดวยคณะวิทยาการจัดการไดเสนอหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) โดยกําหนดเปดสอนตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2559 เปนตนไป
และกําหนดรับนักศึกษาปละ 15 คน ท่ีประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งท่ี 12/2559 เม่ือวันท่ี 16 มิถุนายน
2559 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตร โดยมีขอเสนอแนะใหปรับแกในบางประเด็น ท้ังนี้ คณะวิทยาการ
จัดการไดปรับแกตามขอเสนอแนะแลว

ท้ังนี้ รองอธิการบดีฝายวิชาการไดขอปรับแกกําหนดเปดสอนในท่ีประชุม จาก “ตั้งแตภาค
การศึกษาตน ปการศึกษา 2559 เปนตนไป” เปน “ตั้งแตภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2559 เปนตนไป”

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) และเห็นชอบการปรับแกกําหนดเปดสอน จาก “ตั้งแต
ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2559 เปนตนไป” เปน “ตั้งแตภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2559 เปนตนไป”
ตามท่ีรองอธิการบดีฝายวิชาการเสนอ และใหนําเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรพิจารณากอนนําเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.6.1.3 การเปดหลักสูตรใหม
ระเบียบวาระท่ี 4.6.1.3.1 โครงการเปดสอนในลักษณะโครงการพิเศษ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2559)

สรุปเรื่อง
ดวยบัณฑิตวิทยาลัยไดเสนอหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา

(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2559) ในลักษณะโครงการพิเศษ โดยกําหนดเปดสอนตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา
2559 เปนตนไป และกําหนดรับนักศึกษาปละ 20 คน ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับ
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บัณฑิตศึกษาในลักษณะโครงการพิเศษ ครั้งท่ี 2/2559 เม่ือวันท่ี 14 มิถุนายน 2559 ไดพิจารณาใหความ
เห็นชอบหลักสูตร

ท้ังนี้ ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 3/2559 เม่ือวันพุธท่ี 30 มีนาคม 2559 ไดอนุมัติ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2559) แลว

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการดําเนินการโครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2559) ในลักษณะโครงการพิเศษ ตามท่ีบัณฑิต
วิทยาลัยเสนอ และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.6.1.4 การปดหลักสูตร
ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 4.6.1.5 การดําเนินการรับนักศึกษาโดยวิธีตางๆ
ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 4.6.2 รายงานการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหนาภาควิชาการบริหาร
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร
(วาระลับ)

ระเบียบวาระท่ี 4.6.3 รายงานการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหนาภาควิชาเทคโนโลยี
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร
(วาระลับ)

ระเบียบวาระท่ี 4.6.4 การแตงตั้งผูประสานงานรายวิชาศึกษาท่ัวไป

สรุปเรื่อง
ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ี 1002/2558 ลงวันท่ี 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 และท่ี

1952/2558 ลงวันท่ี 25 ธันวาคม พ.ศ. 2558 แตงตั้งผูประสานงานรายวิชาศึกษาท่ัวไป โดยมีวาระการปฏิบัติ
หนาท่ีตั้งแตวันท่ี 16 มิถุนายน 2558 นั้น

เนื่องจากผูประสานงานชุดดังกลาวไดครบวาระการปฏิบัติหนาท่ีเม่ือวันท่ี 22 มิถุนายน 2559
ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอยและตอเนื่อง กองบริการการศึกษาจึงเสนอ
ท่ีประชุมพิจารณา (ราง) คําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง แตงตั้งผูประสานงานรายวิชาศึกษาท่ัวไป
ซึ่งท่ีประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งท่ี 13/2559 เม่ือวันท่ี 7 กรกฎาคม 2559 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา
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มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) คําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง แตงตั้ง
ผูประสานงานรายวิชาศึกษาท่ัวไป และใหกองบริการการศึกษานําเสนออธิการบดีลงนามในคําสั่งแตงตั้งตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.6.5 การแตงตั้งคณะกรรมการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหนาภาควิชา
บรรณารักษศาสตร คณะอักษรศาสตร
(วาระลับ)

ระเบียบวาระท่ี 4.6.6 การแตงตั้งคณะกรรมการศึกษาผลกระทบการปรับเปลี่ยนเวลาเปดและปด
ภาคการศึกษาตามระบบการศึกษาของประเทศสมาชิกอาเซียน

สรุปเรื่อง
ตามมติท่ีปะชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) ครั้งท่ี 3/2558 เม่ือวันท่ี 21 มิถุนายน

2559 ไดเห็นชอบใหปรับเปลี่ยนชวงเวลาการเปดและปดภาคการศึกษา โดยมหาวิทยาลัยไดปรับเปลี่ยนเวลา
การเปดและปดภาคการศึกษาเพ่ือใหสอดคลองกับระบบการศึกษาของประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งกําหนดให
ภาคการศึกษาท่ี 1 เปนชวงเดือนสิงหาคม - ธันวาคม และภาคการศึกษาท่ี 2 เปนชวงเดือนมกราคม-
พฤษภาคม ตั้งแตปการศึกษา 2557 เปนตนมา และท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร
ครั้งท่ี 1/2559 เม่ือวันท่ี 26 กรกฎาคม 2559 ไดมอบหมายใหรองอธิการบดีฝายวิชาการพิจารณาแตงตั้ง
คณะทํางานเพ่ือดําเนินการสํารวจความคิดเห็น ผลกระทบ ขอดี ขอเสีย ระหวางการเปดและปดภาคการศึกษา
ตามระบบการศึกษาของประเทศสมาชิกอาเซียนและระบบการศึกษาเดิม โดยสํารวจกลุมตัวอยางจากนักศึกษาท่ี
สําเร็จการศึกษาแลว นักศึกษาปจจุบัน คณาจารย บุคลากรของมหาวิทยาลัย รวมถึงสถานประกอบการท่ีเก่ียวของ
ตางๆ นั้น

ในการนี้ เพ่ือใหการดําเนินการเปนไปดวยความเรียบรอย จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาแตงตั้ง
คณะกรรมการศึกษาผลกระทบการปรับเปลี่ยนเวลาเปดและปดภาคการศึกษา ตามระบบการศึกษาของประเทศ
สมาชิกอาเซียน โดยประกอบดวยผูดํารงตําแหนง ดังนี้

1. รองอธิการบดีฝายวิชาการ
2. รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา
3. รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา
4. รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา
5. คณบดีหรือผูท่ีรับมอบหมายจากกลุมวิชาศิลปะและการออกแบบ จํานวน 2 ราย
6. คณบดีคณะศึกษาศาสตร
7. คณบดีหรือผูท่ีรับมอบหมายจากกลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
8. คณบดีหรือผูท่ีรับมอบหมายจากกลุมวิชาวิทยาศาสตร จํานวน 2 ราย
9. ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร

10. ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ
11. ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา
12. ผูอํานวยการกองแผนงาน

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา



34

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหแตงตั้งคณะกรรมการศึกษาผลกระทบการปรับเปลี่ยน
เวลาเปดและปดภาคการศึกษาตามระบบการศึกษาของประเทศสมาชิกอาเซียน โดยประกอบดวยผูดํารงตําแหนง
ดังนี้

1. รองอธิการบดีฝายวิชาการ ประธานกรรมการ
2. รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา รองประธานกรรมการ
3. รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการ
4. รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา กรรมการ
5. คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ กรรมการ

(ผูแทนจากกลุมสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ)
6. รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา คณะสถาปตยกรรมศาสตร กรรมการ

(ผูแทนจากกลุมสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ)
7. คณบดีคณะศึกษาศาสตร กรรมการ

หรือรองคณบดีฝายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร
8. คณบดีคณะโบราณคดี กรรมการ

(ผูแทนจากกลุมสาขาวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร)
9. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ

(ผูแทนจากกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร)
10. คณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการ

(ผูแทนจากกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร)
11. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ
12. ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร กรรมการ
13. ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ กรรมการและเลขานุการ
14. ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา ผูชวยเลขานุการ
15. ผูอํานวยการกองแผนงาน ผูชวยเลขานุการ

และใหนําเสนออธิการบดีลงนามในคําสั่งแตงตั้งตอไป

ปดประชุมเวลา 12.00 น.

(นางสาวกันยพินันท  สิริปญญาธร)
ผูจดรายงานการประชุม

(นางสาวสิริวัลลิ์  พฤกษาอุดมชัย)
ผูจดรายงานการประชุม
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(นางสาวเอมอร  ชีราวุฒธิพันธ)
ผูจดรายงานการประชุม

รายงานการประชุมฉบับนี้
ไดรับรองตามท่ีไดแกไขแลว


