
รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ครั้งท่ี 3/2559 

วันอังคารท่ี 23 สิงหาคม 2559 
ณ  ห้องประชุมนริศรานวุัดตวิงศ์ สํานักงานอธิการบด ี ตลิ่งชนั 

…………….……………….. 

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.ปานใจ   ธารทัศนวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ 
6. อ.อํามฤทธ์ิ   ชูสุวรรณ  คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ กรรมการ 
7. รศ.ดร.ชัยสิทธ์ิ  ด่านกิตติกุล คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กรรมการ 
8. ผศ.ชวลิต ขาวเขียว คณบดีคณะโบราณคดี กรรมการ 
9. ผศ.เอกพงษ์  ตรีตรง คณบดีคณะมณัฑนศิลป์ กรรมการ 

10. อ.ดําริห์   บรรณวิทยกิจ คณบดีคณะดุริยางคศาสตร์ กรรมการ 
11. ผศ.ดร.สมพิศ   ขัตติยพิกุล ผู้อํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ และรักษา กรรมการ 

    ราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 
    และกิจการพิเศษ 

12. อ.ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท ์ ผู้อํานวยการหอศิลป์ กรรมการ 
13. นางสุมณฑา   เสรีวัตตนะ ผู้แทนข้าราชการ ประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ กรรมการ 

หรือเช่ียวชาญเฉพาะ 
14. นายสหรัฐ   มณีจันทร ์ ผู้แทนข้าราชการ ประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ กรรมการ 

หรือเช่ียวชาญเฉพาะ 
15. ผศ.ดร.จรุงแสง   ลักษณบุญส่ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กรรมการและเลขานุการ 
16. นางสาวอัปสร กิจเจริญค้า ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้มาประชุมผา่นระบบ VDO-Conference 

1. ผศ.ดาวลอย กาญจนมณีเสถียร รองอธิการบดี เพชรบุรี  กรรมการ 
2. รศ.ดร.วศิน อิงคพัฒนากุล รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการ 
3. รศ.วัฒนา เกาศัลย์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กรรมการ 
4. อ.สกนธ์ ม่วงสุน รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน กรรมการ 

  รักษาราชการแทนคณบดีคณะอักษรศาสตร์ 
5. ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธ์ุ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กรรมการ 
6. รศ.ดร.สืบสกุล อยู่ยืนยง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 
7. รศ.ดร.จุไรรัตน์   นันทานิช คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กรรมการ 
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8. ผศ.ดร.ปาเจรา    พัฒนถาบุตร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ 
  และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

9. อ.ดร.ภวพล คงชุม คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการ 
10. รศ.ดร.พิทักษ์ ศิริวงศ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
11. อ.ฉายสิริ  พัฒนถาวร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ  กรรมการ 
   แทนคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
12. ผศ.ดร.อริศร์   เทียนประเสริฐ ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  กรรมการ 
13. ผศ.ดร.ศักดิพันธ์ ตันวิมลรัตน์ ผู้อํานวยการสํานักหอสมุดกลาง กรรมการ 
14. ผศ.ฉัตรชัย เผ่าทองจีน ผู้อํานวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ กรรมการ 
15. รศ.ดร.บุญศรี   จงเสรีจิตต์ ประธานสภาคณาจารย์ กรรมการ 
16. นางสาววรรณภา   แสงวัฒนะกุล ผู้แทนข้าราชการ ประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ กรรมการ 

หรือเช่ียวชาญเฉพาะ 

ผู้เขา้ร่วมประชุม 

1. อ.นภดล วิรุฬห์ชาตะพันธ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  วังท่าพระ 
2. นางอัจฉรา   ทองส่งโสม ผู้อํานวยการกองกลาง   
3. นางสุกัญญา   ต่อทรัพย์สิน ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่  

ผู้เขา้ร่วมประชุมผ่านระบบ VDO-Conference 

1. ผศ.ดร.พีรพัฒน์ ยางกลาง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ 
2. ผศ.ดร.ศุภรัตน์ แสงฉัตรแก้ว ผู้ช่วยอธิการบดี เพชรบุรี 
3. อ.ดร.คุณัตว์   พิธพรชัยกุล ผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 
4. อ.บุญเพชร   พ่ึงย้อย ผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 

ผู้ไม่มาประชุม 

1. รศ.ดร.คณิต เขียววิชัย รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร ์ ติดราชการ 
2. ผศ.ดร.วรางคณา นิพัทธ์สุขกิจ คณบดีคณะอักษรศาสตร ์ ติดราชการ 
3. อ.มานพ เอ่ียมสะอาด คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ติดราชการ 

เปิดประชุมเวลา 09.30 น. 

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

ครั้งที่ 2/2559 เม่ือวันอังคารท่ี 9 สิงหาคม 2559  
 

สรุปเรื่อง 
 ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2559  
 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุม โดยยกเว้นในส่วนของมติระเบียบ
วาระที่ 4.1.6.7 หน้า 20 ย่อหน้าสุดท้าย และระเบียบวาระที่ 4.1.6.8 หน้า 21 ย่อหน้าสุดท้าย ซึ่งประธานสภา
คณาจารย์มีข้อโต้แย้งว่าไม่เป็นไปตามที่เสนอ โดยประธานสภาคณาจารย์ได้ช้ีแจงว่าตกข้อความว่า “ไม่ควรหัก
วงเงินเลื่อนเงินเดือน 0.1 สําหรับคณะ และ 0.05 สําหรับอธิการบดี เพ่ือใช้ในการเลื่อนเงินเดือน” และได้แจ้ง
ว่าที่ประชุมไม่ได้พูดถึง “ให้คํานึงถึงการปฏิบัติงานช้ันผู้น้อยด้วย” ที่ประชุมจึงมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการถอด
เทปรายงานการประชุมแล้วให้นํามาพิจารณารับรองเฉพาะที่มีการทักท้วงในการประชุมครั้งต่อไป  
 
ระเบียบวาระท่ี 1.2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร           

ครั้งที่ 2/2559 เม่ือวันอังคารท่ี 9 สิงหาคม 2559 (วาระลับ) 
 

สรุปเรื่อง 
 ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2559 (วาระลับ) 
 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบยีบวาระที่  2     เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
ระเบยีบวาระที่ 2.1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ 
 
สรุปเรื่อง 

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ จํานวน 5 เรื่อง ดังนี้ 
1. มหาวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับสถาบันวิจัยและพัฒนาที่ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทาน

รางวัลชนะเลิศ (Platinum Award) จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงาน “มหกรรม
งานวิจัยแห่งชาติ 2559 (Thailand Research Expo 2016)” ซึ่งนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากรได้เข้าร่วม
กิจกรรมการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจําปี 2559 ภายใต้งานดังกล่าว เป็นจํานวน 9 
ผลงาน และมีผู้ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 6 รางวัล ประกอบด้วย 

รางวัลข้อเสนอโครงการ 
1) รางวัลชนะเลิศ จํานวน 1 รางวัล คือ “โครงการออกแบบชุดผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้านจาก

วัสดุต้นกล้วย” โดยนางสาวธนัญญา ธุวานนท์ คณะมัณฑนศิลป์ 
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2) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จํานวน 2 รางวัล  
- “โครงการออกแบบอุปกรณ์ถ่ายภาพแบบมือสมัครเล่นสําหรับผู้พิการส่วนแขน” 

โดยนายวริศ ศิลยานันท์ คณะมัณฑนศิลป์ 
- “โครงการออกแบบชุดเครื่องดนตรีประกอบจังหวะสําหรับพกพาใช้เล่นนอก

สถานที่” โดยนายวรยศ ฉัตรประภาภรณ์ คณะมัณฑนศิลป์ 
รางวัลผลงานนวัตกรรม ระดับดี จํานวน 3 รางวัล 
- “โครงการออกแบบอุปกรณ์ถ่ายภาพแบบมือสมัครเล่นสําหรับผู้พิการส่วนแขน” 

โดยนายวริศ ศิลยานันท์ คณะมัณฑนศิลป์ 
- “โครงการออกแบบชุดผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้านจากวัสดุต้นกล้วย” โดยนางสาวธนัญญา  

ธุวานนท์ คณะมัณฑนศิลป์ 
- “ชุดอุปกรณ์วาดภาพระบายสีผ้าบาติกโดยใช้ยางพาราสําหรับสอนเด็กอายุ 5-7 ปี” 

โดยนางสาวธิชากร เตือนวีระเดช คณะมัณฑนศิลป์ 
2. มหาวิทยาลัยโดยคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

คณะมัณฑนศิลป์ และคณะวิทยาศาสตร์ ได้นัดหารือกับบริษัท บางกอกกล๊าส จํากัด (มหาชน) ในวันที่ 25 
สิงหาคม 2559 เวลา 15.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 415 สํานักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน เพ่ือจัดทําโครงการ
ความร่วมมือที่เก่ียวกับการทํางานวิจัย/สร้างสรรค์ จึงขอเชิญผู้เก่ียวข้องเข้าร่วมหารือในวัน-เวลา-สถานที่
ดังกล่าว 

3. มหาวิทยาลัยได้รับพระราชทานผ้าพระกฐินที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานให้นําไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ที่จําพรรษา ณ พระอารามหลวงวัดประดู่ 
ตําบลวัดประดู่ อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ในวันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2559 ประธานจึงขออนุโมทนา
บุญและขอเชิญคณะวิชา/หน่วยงานร่วมเป็นเจ้าภาพในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจําปี 2559 โดย
ทําบุญมายังมหาวิทยาลัย เพ่ือจะได้รวบรวมเงินทําบุญมอบให้วัดต่อไป 

4. มหาวิทยาลัยกําหนดจัดงานทับแก้ววิชาการ ครั้งที่ 3 “Silpakorn Next Step” เพ่ือเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเน่ืองในมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 
2559 ระหว่างวันที่ 29-31 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00-20.00 น. ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวัง
สนามจันทร์ โดยได้รับเกียรติจาก นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธีเปิด 
ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ เช่น 

- นิทรรศการ “เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” 
- หอสมุดดนตรี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 (รถศูนย์ข้อมูลดนตรี Mobile Music) 
- ดนตรีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “อัครศิลปิน..ศิลปากรบรรเลง  

บทเพลงพระราชนิพนธ์” 
- อักษราวิชาการ ศึกษาวิชาการ สัปดาห์วิทยาศาสตร์ สัปดาห์เภสัชวิชาการ เปิดโลก     

วิศวะสร้างศิลป์ 
- การแนะนําหลักสูตร การเผยแพร่ผลงานวิจัย การแนะแนวการศึกษาต่อ 
- การเสวนา การบรรยายพิเศษ การแข่งขันทางวิชาการ-ทักษะทางวิทยาศาสตร์ 
- การประกวดวาดภาพ-ร้องเพลง 
- ชมพิพิธภัณฑ์เสมือน เรือนพระกรรมสักขี เรือนพระสุรภี (เรือนไม้โบราณอายุ 100 กว่าปี 

สมัยรัชกาลที่ 6) 
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- ดนตรีไทย สากล ลูกทุ่ง 
- ร้านค้า อาหารหลากหลาย สินค้าราคาถูก ฯลฯ 
จึงขอเรียนเชิญผู้บริหารและผู้สนใจเข้าร่วมงานในวัน-เวลา-สถานที่ดังกล่าว 

5. มหาวิทยาลัยกําหนดจัดงานวันศิลป์ พีระศรี ในวันที่ 15 กันยายน 2559 ณ บริเวณลาน
อนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ซึ่งในช่วงเช้าเป็น
พิธีรําลึกถึงศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี โดยได้รับเกียรติจาก นายชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน
ในพิธีเปิด ภายในงานมีการแสดงปาฐกถาศิลป์ พีระศรี หัวข้อ “บนพ้ืนฐานการศึกษาท่ีได้จากศาสตราจารย์ศิลป์  
พีระศรี” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์บัณฑิต ผดุงวิเชียร และในช่วงเย็นมีกิจกรรมบันเทิงของนักศึกษาจากคณะวิชา
ต่างๆ จึงขอเรียนเชิญผู้บริหารทุกท่านเข้าร่วมในวัน-เวลา-สถานที่ดังกล่าว 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบยีบวาระที่  2.2 แนวทางการจัดทํางบประมาณแบบบูรณาการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่รัฐบาลได้ให้ความสําคัญกับการจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์  
ต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และต่อเน่ืองมาสู่การจัดทํางบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมีการ
จัดสรรงบประมาณสําหรับแผนงานบูรณาการ จํานวน 25 แผนงาน วงเงิน 712,950,935,300 บาท (เจ็ดแสน
หน่ึงหมื่นสองพันเก้าร้อยห้าสิบล้านเก้าแสนสามหมื่นห้าพันสามร้อยบาทถ้วน) ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรงบประมาณในแผนงานบูรณาการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา น้ัน 

ในเบ้ืองต้น สํานักจัดทํางบประมาณด้านการศึกษา 2 สํานักงบประมาณได้จัดทําแนวทางการ
จัดทํางบประมาณแบบบูรณาการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้แก่สถาบันอุดมศึกษานําไปใช้เป็นกรอบ
แนวทางเบ้ืองต้นในการเตรียมจัดทําโครงการสําหรับการขอรับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 ซึ่งกองแผนงานได้จัดทําแนวทางสําหรับให้คณะวิชา/หน่วยงาน เตรียมความพร้อมและนําไปดําเนินการ  
เพ่ือขอรับการจัดสรรงบประมาณในแผนงานบูรณาการอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องดังน้ี 

1. การจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ จํานวน 25 เรื่อง/แผนงานบูรณาการ โดยมีหน่วยงานเจ้าภาพหลัก
รับผิดชอบในแต่ละเรื่อง ดังน้ี 

 

ยุทธศาสตร์  / แผนงานบูรณาการ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านความม่ันคง 
1. การสร้างความปรองดองและสมานฉันท ์ 1) กองอํานวยการรักษาความมัน่คงภายใน

ราชอาณาจักร 
2) สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

2. การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 1) สํานักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ 
2) กองอํานวยการรักษาความมัน่คงภายใน

ราชอาณาจักร 



 6

ยุทธศาสตร์  / แผนงานบูรณาการ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

3) ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 

3. การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ 1) กรมการจัดหางาน 
2) สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม

และความม่ันคงของมนุษย์ 
4. การป้องกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามยาเสพติด 
ยุทธศาสตร์ที่  2  ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
1. การพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
2. การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 1) กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อม 
2) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 

3. การพัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกจิพิเศษ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

4. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส ์ สํานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและ
จราจร 

5. การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทลั สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

6. การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 1) สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
2) สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 
7. การสร้างรายได้จากการท่องเท่ียวและบริการ สํานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและ

กีฬา 
ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านการพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
1. การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย์ 
2. การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด

ชีวิต 
1) สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
2) สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่  4  ด้านการแก้ปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ํา และสรา้งการเติบโตจากภายใน 
1. การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง กรมการพัฒนาชุมชน 
2. การจัดการปัญหาที่ดินทํากิน สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากร    

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3. การพัฒนาระบบประกันสุขภาพ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
4. การสร้างความเสมอภาคเพ่ือรองรับสังคมผูสู้งอายุ กรมกิจการผูส้งูอายุ 
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ยุทธศาสตร์  / แผนงานบูรณาการ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

ยุทธศาสตร์ที่  5 ด้านการจัดการน้ําและสร้างการเติบโตบนคณุภาพชวิีตที่เปน็มิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่าง
ย่ังยืน  

1. การบริหารจัดการขยะและสิง่แวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ 
2. การพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานท่ีเป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 

3. การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า 1) กรมชลประทาน 
2) กรมทรัพยากรน้ํา 

ยุทธศาสตร์ที่  6 ด้านการปรบัสมดุลและพฒันาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
1. การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
2. การปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม สํานักงานกิจการยุติธรรม 
3. การอํานวยความสะดวกทางธุรกิจ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
4. การส่งเสริมการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

5. การส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบ  
บูรณาการ 

สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

 

2. งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จําแนกตามแผนงานบูรณาการ 
1) แผนงานบูรณาการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ จํานวน 490,927,000 บาท 
2) แผนงานบูรณาการขับเคล่ือนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จํานวน 

12,692,281,700 บาท 
3) แผนงานบูรณาการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ จํานวน 

831,278,000 บาท 
4) แผนงานบูรณาการป้องกัน  ปราบปราม และบําบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด จํานวน 

4,980,168,200 บาท 
5) แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ จํานวน 1,206,308,800 บาท 
6) แผนงานบูรณาการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จํานวน 3,580,817,300 บาท 
7) แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ จํานวน 3,355,880,200 บาท 
8) แผนงานบูรณาการพัฒนาโครงสร้ าง พ้ืนฐานและระบบโลจิส ติกส์  จํ านวน 

101,501,901,500 บาท 
9) แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล จํานวน 4,973,268,300 บาท 

10) แผนงานบูรณาการส่งเสริมการวิจยัและพัฒนา จํานวน 16,358,806,300 บาท 
11) แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ จํานวน 5,490,357,900 บาท 
12) แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย จํานวน 7,614,662,400 บาท 
13) แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต จํานวน 

8,243,614,600 บาท 
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14) แผนงานบูรณาการ พัฒนา เศรษฐกิ จฐานรากและ ชุมชนเข้ มแข็ ง  จํ านวน 
5,032,716,700 บาท 

15) แผนงานบูรณาการจัดการปัญหาที่ดินทํากิน จํานวน 276,038,400 บาท 
16) แผนงานบูรณาการพัฒนาระบบประกันสุขภาพ จํานวน 200,233,109,600 บาท 
17) แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเ พ่ือรองรับสังคมผู้สู งอายุ  จํานวน 

1,065,029,500 บาท 
18) แผนงานบูรณาการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม จํานวน 549,389,700 บาท 
19) แผนงานบูรณาการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่ เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม จํานวน 463,041,700 บาท 
20) แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า จํานวน 57,386,827,300 บาท 
21) แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จํานวน 

549,392,500 บาท 
22) แผนงานบูรณาการปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม จํานวน  

789,449,600 บาท 
23) แผนงานบูรณาการอํานวยความสะดวกทางธุรกิจ จาํนวน 234,564,700 บาท 
24) แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จํานวน 237,343,723,800 บาท 
25) แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ จํานวน 

26,999,970,400 บาท 
ทั้งน้ี  แผนงานบูรณาการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวน 25 แผนงาน จะใช้เป็น

แนวทางในการจัดทําแผนงานบูรณาการสําหรับการจัดทํางบประมาณประจําปี พ.ศ. 2561 โดยเน้นการบูรณาการ
การทํางานในทุกมิติทั้งในระดับพ้ืนที่และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้เกิดความต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ 
ตามวัตถุประสงค์ของแต่ละแผนงานบูรณาการ 

สําหรับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในเบ้ืองต้นได้ให้ความสําคัญ
กับแผนงานยุทธศาสตร์ในลักษณะบูรณาการเป็นหลัก ซึ่งแผนงานดังกล่าวมีความสอดคล้องกับร่างกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2558-2577) ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 
2560-2564) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2558-2564) และนโยบายรัฐบาล   

3. แนวทางการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 
1) คณะวิชา/หน่วยงานควรพิจารณาศักยภาพและความพร้อมของตนเองในการจัดทํา

โครงการที่มีความสอดคล้องกับแผนงานบูรณาการ โดยโครงการที่จัดทําขึ้นจะต้องคํานึงถึงความสอดคล้องกับ
สภาพปัญหา ความต้องการของหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักในแต่ละแผนงานบูรณาการ สามารถตอบโจทย์  
และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น    

2) โครงการในแผนงานบูรณาการควรเป็นโครงการที่บูรณาการร่วมกับหน่วยงานภายนอก
มหาวิทยาลัยและควรตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

3) การจัดทําโครงการเชิงยุทธศาสตร์บูรณาการจะต้องประสานในเบ้ืองต้นกับหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบหลักของแผนงานบูรณาการน้ันๆ ก่อนนําส่งให้มหาวิทยาลัยดําเนินการจัดส่งคําของบประมาณใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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4) การนําเสนอโครงการในแผนงานบูรณาการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ควรเป็นการ 
บูรณาการโครงการร่วมกับหน่วยงานภายนอก สามารถนําไปใช้ในการแก้ไขปัญหาของชุมชนหรือสังคมได้อย่าง
เป็นรูปธรรม ไม่ควรเป็นโครงการที่ดําเนินการเพ่ือตอบโจทย์ความต้องการของตนเอง  

5) หากมีคณะวิชา/หน่วยงานท่ีประสงค์จัดทําโครงการสําหรับขอรับจัดสรรงบประมาณ
แผนงานบูรณาการในแผนงานเดียวกันหลายหน่วยงาน มหาวิทยาลัยอาจเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดทําโครงการ
รวมเพ่ือนําเสนอต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักของแผนงานบูรณาการ  

6) การนําเสนอโครงการในแผนงานบูรณาการให้นําเสนอต่อมหาวิทยาลัยภายในเดือน
ตุลาคม 2559 เพ่ือจะได้พิจารณา ตรวจสอบ และดําเนินการนําส่งต่อผู้รับผิดชอบหลักในแผนงานบูรณาการ
ตามระยะเวลาที่กําหนดต่อไป 

7) กองแผนงานจะนําส่งเอกสารแนวทางการจัดทํางบประมาณแบบบูรณาการประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งสํานักงบประมาณเป็นผู้รวบรวมให้แก่คณะวิชา/หน่วยงานที่เก่ียวข้องต่อไป 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบยีบวาระที่  2.3 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2558 
 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 11/2559 เมื่อวันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2559 ได้รับทราบ
ตามท่ีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ กําหนดวันเสด็จฯ 
แทนพระองค์มาพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู ้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปี
การศึกษา 2558 จํานวนประมาณ 7,108 คน ในวันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2559 ทั้งช่วงเช้าและช่วงบ่าย ณ อาคาร                
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวัง         
สนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม น้ัน 

เ พ่ือ ใ ห้การฝึกซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตรเ ป็นไปด้วยความเ รียบร้อย               
กองกิจการนักศึกษาจึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบกําหนดการฝึกซ้อมและกําหนดการในพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตร ตาม (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 
2558 ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายกิจการนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2559 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี 2.4 การประชุมทางวิชาการสมาคมสถาบันการศึกษาข้ันอุดมแห่งภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ประจําประเทศไทย ครั้งที่ 37 

 
สรุปเรื่อง 

ด้วยกองบริการการศึกษาได้เสนอที่ประชุมทราบโครงการประชุมทางวิชาการสมาคม
สถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจําประเทศไทย ครั้งที่ 37 เรื่อง Borderless  
Open Access Education ซึ่งมหาวิทยาลัยศิลปากรร่วมกับสมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาค          
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจําประเทศไทย (สออ. ประเทศไทย) กําหนดจัดขึ้นในวันที่ 1 กันยายน 2559 เวลา 
09.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมไทยประกันชีวิต ช้ัน 4 อาคารโสมสวลีฯ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือระดมความคิดเห็นและนําเสนอผลงานของ
นักวิชาการ พร้อมทั้งพิจารณาคัดเลือกผลงานทางวิชาการเพ่ือเป็นตัวแทนของ สออ. ประเทศไทย ไปนําเสนอใน
การประชุมระดับภูมิภาคในประเทศมาเลเซีย 

ทั้งน้ี การประชุมวิชาการดังกล่าวได้กําหนดจัดการบรรยายพิเศษโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ          
2 ท่าน ได้แก่ การปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “Digital Education : Opportunities for the 21th Century 
Education” โดย รองศาสตราจารย์ยืน ภู่วรวรรณ และหัวข้อ “วิถีสร้างการเรียนรู้ในยุคการศึกษาไร้พรมแดน” 
โดย ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบและขอเรียนเชิญผู้บริหารและผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการใน      

วัน-เวลา-สถานที่ดังกล่าว 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 
ระเบยีบวาระที่  2.5 ทปอ.วิจัยกับประเทศไทย 4.0  
 
สรุปเรื่อง 

ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนาประสงค์เสนอที่ประชุมเพ่ือทราบเรื่อง ทปอ.วิจัยกับประเทศไทย 
4.0 โดยมีสาระสําคัญเก่ียวกับการปฏิรูประบบวิจัยไทย พร้อมทั้งการสนับสนุนงบประมาณและการสนับสนุน
เชิงมาตรการเพ่ือก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 ซึ่งได้เสนอในรูปแบบของ Power Point ที่ผ่านการนําเสนอให้
นายกรัฐมนตรีได้รับทราบแล้ว สําหรับให้คณะวิชาศึกษาเพ่ือเป็นตัวอย่างในการเสนองานวิจัยต่อไป 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 

  
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี  2.6 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การกําหนดช่ือปริญญา พ.ศ. 2559 
     

สรุปเรื่อง 
ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศหลักเกณฑ์การกําหนดช่ือปริญญา โดยแยกประเภทของ

การกําหนดช่ือปริญญาเป็น 3 ประเภท คือ ปริญญาประเภทวิชาการ ปริญญาประเภทวิชาชีพ และปริญญา
ประเภทกึ่งวิชาชีพและปฏิบัติการ น้ัน 

ในการนี้ กองนิติการจึงเสนอท่ีประชุมทราบประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์
การกําหนดช่ือปริญญา พ.ศ. 2559 ซึ่งจะมีผลใช้บังคับต้ังแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 เป็นต้นไป 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ และมอบหมายให้กองนิติการแจ้งไปยังกองบริการการศึกษาและคณะวิชา
ต่างๆ เพ่ือทราบต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี  2.7 ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร พ.ศ. 2559 

     
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2559 ได้ให้
ความเห็นชอบร่างประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ....  
และมหาวิทยาลัยศิลปากรได้นําส่งประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
พ.ศ. 2559 เพ่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว น้ัน 

บัดน้ี ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 
ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133 ตอนพิเศษ 182 ง เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2559 แล้ว ซึ่งจะมีผล
ใช้บังคับต้ังแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ และมอบหมายให้กองนิติการเวียนไปยังคณะวิชา/หน่วยงานทราบต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  2.8 ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การจัดต้ังส่วนงานของมหาวิทยาลัย         

พ.ศ. 2559 
     

สรุปเรื่อง 
ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2559 ได้ให้

ความเห็นชอบร่างประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การจัดต้ังส่วนงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... และ
มหาวิทยาลัยศิลปากรได้นําส่งประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การจัดต้ังส่วนงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 
2559 เพ่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว น้ัน 
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บัดน้ี ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การจัดต้ังส่วนงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ได้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133 ตอนพิเศษ 182 ง เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2559 แล้ว ซึ่งจะมีผลใช้
บังคับต้ังแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ และมอบหมายให้กองนิติการเวียนไปยังคณะวิชา/หน่วยงานทราบต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  2.9 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศลิปากรว่าด้วยสภาวิชาการ พ.ศ. 2559 

     
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2559 ได้ให้
ความเห็นชอบร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยสภาวิชาการ พ.ศ. .... น้ัน 

บัดนี้ นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากรได้ลงนามในข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วย
สภาวิชาการ พ.ศ. 2559 แล้ว และสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์ www.su.ac.th/autonomy/ 
index.php/2016-04-27-04-39-17 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบยีบวาระที่  3    เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน  
 ไม่ม ี
 
ระเบยีบวาระที่  4     เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
ระเบยีบวาระที่  4.1 การบริหารงานบุคคล 
ระเบยีบวาระที่  4.1.1 การสอบแข่งขนั / คัดเลือก 
 ไม่ม ี
 
ระเบยีบวาระที่  4.1.2 การขออนุมัติบรรจุบุคคล / การโอนย้าย 
 ไม่ม ี
 
ระเบยีบวาระที่  4.1.3 การประเมินการปฏิบัติงาน  
ระเบยีบวาระที่ 4.1.3.1 รายงานผลการประเมินทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 

2 ราย 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรได้มีคําสั่งบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยให้ทดลอง

ปฏิบัติงานในตําแหน่งเป็นเวลา 6 เดือน จํานวน 2 ราย คือ 
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1. นางสาวพรศรี เจริญพานิช วุฒิ Doctor of natural sciences (Dr.rer.nat.) จาก 
Philipps Universität Marburg ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่                 
1-2-09-806 อัตราเงินเดือน เดือนละ 21,750 บาท สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ต้ังแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 

2. นางสาวกุสุมา โคจร วุฒิวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประกันภัย จาก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-2-18-21     
อัตราเงินเดือน เดือนละ 22,750 บาท สังกัดงานวิเคราะห์แผนและงบประมาณ กองแผนงาน สํานักงาน
อธิการบดี ต้ังแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 

บัดน้ี คณะกรรมการประเมินฯ ได้ดําเนินการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัยดังกล่าวแล้ว เห็นว่าพนักงานมหาวิทยาลัย ทั้ง 2 ราย เ ป็นผู้มีความรู้ความสามารถ             
ความรับผิดชอบและความประพฤติเหมาะสม เห็นควรให้ปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าวต่อไป 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

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

การดําเนินการเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
ตําแหน่งอาจารย์ 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่คณะเภสัชศาสตร์มีอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน 
(เงินรายได้สมทบ) ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-3-08-575 และ ตําแหน่งเลขที่ 1-3-08-576 น้ัน 
  คณะฯ  ไ ด้ ดํ า เ นิ น ก า ร เ ปิ ด รั บ ส มั ค ร คั ด เ ลื อ ก บุ ค ค ล เ พ่ื อ บ ร ร จุ เ ป็ น พ นั ก ง า น                 
มหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-3-08-575 และ ตําแหน่งเลขที่ 1-3-08-576 ด้วยวุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาเอก สาขาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร หรือสังคมวิทยาการแพทย์ หรือระบาดวิทยา หรือ
สาธารณสุขศาสตร์ หรือเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข หรือสาขาอ่ืนที่เก่ียวข้อง ปรากฏว่าไม่มีผู้ได้รับการคัดเลือก     
ในตําแหน่งดังกล่าว คณะฯ จึงประสงค์ขออนุมัติเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุก่อนดําเนินการเปิดรับสมัคร    
อีกครั้งหน่ึง ดังน้ี 

1. ผู้สมัครต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร หรือ
สังคมวิทยาการแพทย์ หรือระบาดวิทยา หรือสาธารณสุขศาสตร์ หรือเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข หรือสาขาอื่น           
ที่เก่ียวข้อง  หรือ 

2. ผู้สมัครต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร หรือ
สังคมวิทยาการแพทย์ หรือระบาดวิทยา หรือสาธารณสุขศาสตร์ หรือเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข หรือสาขาอื่น        
ที่เก่ียวขอ้ง และจะต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางเภสัชศาสตร์ 

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

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2556 มีมติเห็นชอบ 5   แผนอัตรากําลังบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร ปี (พ.ศ. 2557-
2561) ซึ่งมาตรการปรับโครงสร้างกําลังคน มาตรการท่ี 1 กําหนดจํานวนอัตรากําลังบุคลากรสายวิชาการ          
ตามภารกิจของคณะวิชา โดยกําหนดการสรรหาและคัดเลือกเพ่ือให้ได้คนดี คนเก่ง และมีเง่ือนไขการจ้าง         
ในกลุ่มสาขาวิชา ดังน้ี  

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

ตามมติของที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ดังกล่าว  
2. ในกรณีที่ ดําเนินการประกาศรับสมัครพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการแล้ว           

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

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนเง่ือนไขการบรรจุกรอบอัตราว่างเพ่ือใช้ในการ
ดําเนินการเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ 1-3-08-575 และ 
ตําแหน่งเลขที่ 1-3-08-576 สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ ดังน้ี 

1. ผู้สมัครต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร หรือ
สังคมวิทยาการแพทย์ หรือระบาดวิทยา หรือสาธารณสุขศาสตร์ หรือเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข หรือสาขาอื่น           
ที่เก่ียวข้อง  หรือ 

2. ผู้สมัครต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร หรือ
สังคมวิทยาการแพทย์ หรือระบาดวิทยา หรือสาธารณสุขศาสตร์ หรือเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข หรือสาขาอ่ืน        
ที่เก่ียวข้อง และจะต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางเภสัชศาสตร์ หรือ 

3. ผู้สมัครต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางเภสัชศาสตรบัณฑิต 
ทั้งน้ี หากผู้ได้รับคัดเลือกเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ให้บรรจุเป็นพนักงาน

มหาวิทยาลัยในตําแหน่งผู้ช่วยสอนไปก่อน แล้วก็ให้มีการพัฒนาเมื่อได้รับวุฒิการศึกษาเพ่ิมขึ้นในระดับปริญญา
โทและหรือปริญญาเอกแล้ว จึงให้มีการพิจารณาปรับเปลี่ยนตําแหน่งให้เป็นอาจารย์ต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.5 การพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ ชํานาญงาน ชํานาญงานพิเศษ ชํานาญการ 

ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษฯ 
ไม่ม ี
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ระเบียบวาระที่  4.1.6 เรื่องอ่ืนๆ 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.1 ผลการสอบภาษาอังกฤษ ราย นางสาวรัชษาวรรณ์ มงคล (นักเรียนทุนฯ) 

ตําแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะสัตวศาสตร์
และเทคโนโลยีการเกษตร 

 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุม ก.บ.พ. ครั้งที่ 13/2559 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559 อนุมัติให้บรรจุ 
นางสาวรัชษาวรรณ์ มงคล นักเรียนทุนรัฐบาล (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) โครงการเครือข่าย
เชิงกลยุทธ์เพ่ือการผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา ตามความต้องการของคณะสัตวศาสตร์         
และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ดํารงตําแหน่งอาจารย์ อัตราเงินเดือน เดือนละ 30,450 บาท 
สังกัดสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ต้ังแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2559 น้ัน 
 เ น่ืองจาก ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง มาตรฐานความสามารถทางด้าน
ภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจําที่รับเข้าใหม่ ฉบับลงวันที่ 1 สิงหาคม 2559 กําหนดให้อาจารย์ประจําที่รับ 
เข้าใหม่ต้องมีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษ         
ในการน้ี นางสาวรัชษาวรรณ์ มงคล ขอส่งผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ TU-GET 490 คะแนน (เป็นไปตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง มาตรฐานความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจําที่รับ        
เข้าใหม่ กําหนดให้มีผลการสอบคะแนนภาษาอังกฤษ TU-GET ไม่ตํ่ากว่า 450 คะแนน) 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบผลการสอบภาษาอังกฤษ ราย นางสาวรัชษาวรรณ์ 
มงคล (นักเรียนทุนฯ) ตําแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะสัตวศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร 
 
ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.2 คณะวิทยาการจัดการขออนุมัติจ่ายค่าประสบการณ์โดยไม่รวมเข้าในฐาน

เงินเดือนแก่พนักงานมหาวิทยาลัย ราย นายภพ สวัสดี 
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีคําสั่งบรรจุแต่งต้ัง นายภพ สวัสดี ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่         
1-3-23-752 อัตราเงินเดือน เดือนละ 30,450 บาท สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ต้ังแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 
น้ัน  

คณะวิทยาการจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่า นายภพ สวัสดี เป็นผู้มีประสบการณ์การทํางาน       
ซึ่งเป็นประโยชน์และตรงกับความต้องการของคณะฯ โดยเคยมีประสบการณ์การทํางานเป็นอาจารย์ประจํา
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (วิทยาเขตกล้วยนํ้าไท) ซึ่งมี
ประสบการณ์การทํางานหลังจากจบการศึกษาระดับปริญญาเอก ต้ังแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2558 - 2 มิถุนายน 2559             
รวมเป็นเวลา 9 เดือน 17 วัน 

คณะฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ได้รับค่าประสบการณ์โดยไม่รวมเข้าในฐานเงินเดือน        
เดือนละ 500 บาท ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ซึ่งเป็นวันที่รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน 
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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 และครั้งที่ 
15/2558 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558 มีมติอนุมัติหลักเกณฑ์การบรรจุพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา                 
ผู้มีประสบการณ์การทํางาน  โดยให้คณะ/หน่วยงานหรือเทียบเท่า เป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบในการ
กําหนดเงินค่าประสบการณ์  ส่วนจํานวนเงินที่ใช้ในการจ่ายเป็นเงินค่าประสบการณ์ให้ใช้จากเงินรายได้และ
หรือเงินโครงการพิเศษของคณะ/หน่วยงานหรือเทียบเท่า ทั้งน้ี ที่ประชุมวางแนวปฏิบัติว่าหากคณะวิชา/
หน่วยงานประสงค์ให้จ่ายค่าประสบการณ์ ให้ดําเนินการเสนอขออนุมัติต่อ ก.บ.พ. อย่างช้าไม่เกิน 30 วัน 
หลังจากวันที่ ก.บ.พ. มีมติอนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยผู้ น้ันผ่านการประเมินทดลองปฏิบัติงานแล้ว          
และนําเสนอที่ประชุม ก.บ.พ. พิจารณา 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จ่ายค่าประสบการณ์แก่พนักงานมหาวิทยาลัย ราย       
นายภพ สวัสดี โดยไม่รวมเข้าในฐานเงินเดือน เดือนละ 500 บาท ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ซึ่งเป็น
วันที่รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน 
 
ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.3 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรขออนุมัติเลื่อนเงินเดือนประจําปี

ครึ่งปีหลังให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยที่ขาดคุณสมบัติเก่ียวกับระยะเวลา       
การปฏิบัติราชการ เป็นกรณีพิเศษ            

 

สรุปเรื่อง 
ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์และอัตราร้อยละของฐาน          

ในการคํานวณเพ่ือเลื่อนเงินเดือนสําหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัย 
สําหรับรอบการประเมินครึ่งปีหลัง (1 เมษายน 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559) เพ่ือการเลื่อนเงินเดือน           
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ฉบับลงวันที่ 11 สิงหาคม 2559 “ข้อ 9 การเลื่อนเงินเดือนสําหรับผู้ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์
ที่จะได้รับการเลื่อนเงินเดือน ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา แต่ผู้บังคับบัญชาพิจารณาเห็นว่ามีเหตุผลพิเศษท่ีสมควรเลื่อนเงินเดือน
ให้พนักงานมหาวิทยาลัยผู้น้ัน ให้นําเสนอ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัย พิจารณา 

การขออนุมัติเลื่อนเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษแก่ผู้ขาดคุณสมบัติเก่ียวกับระยะเวลาการปฏิบัติ
ราชการ ซึ่งตามหลักเกณฑ์จะต้องมีระยะเวลาไม่น้อยกว่าสี่เดือนน้ัน ผู้ขาดคุณสมบัติดังกล่าวจะต้องมีเวลาปฏิบัติ
ราชการในคร่ึงปีแรกหรือครึ่งปีหลังแล้วแต่กรณีเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามเดือน 

ในกรณีวันที่กลับจากการลาศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน เป็นวันหยุดราชการ และได้รายงานตัว
กลับเข้าปฏิบัติราชการในวันถัดไปซึ่งเป็นวันทําการแรก ให้นับระยะเวลาการปฏิบัติงานต้ังแต่วันที่กลับจากการ
ลาศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน ดังกล่าว” 

ในการน้ี คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรขอเสนอช่ือพนักงานมหาวิทยาลัย                 
เพ่ือเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษ ราย นายอรรถพล  เทียนทอง ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-10-626  
สังกัดสาขาวิชาสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ซึ่งได้รับ
อนุญาตให้ลาฝึกอบรมในลักษณะการปฏิบัติการวิจัย ต้ังแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2559 ถึงวันที่ 7 สิงหาคม 2559 
โดยมีเวลาปฏิบัติราชการในคร่ึงปีหลัง รวมเวลา 3 เดือน 25 วัน จึงขออนุมัติเลื่อนเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษ 
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้เลื่อนเงินเดือนประจําปีครึ่งปีหลังให้แก่พนักงาน
มหาวิทยาลัยที่ขาดคุณสมบัติเก่ียวกับระยะเวลาการปฏิบัติราชการเป็นกรณีพิเศษ ราย นายอรรถพล  เทียนทอง 
ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-10-626  สังกัดสาขาวิชาสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร              
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
 
ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.4 การขอปรับเพิ่มเงินเดือนตามวุฒิการศึกษาท่ีได้รับสูงขึ้น เฉพาะกรณีวุฒิ

การศึกษาท่ีตรงตามสายงาน            
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือน         

ตามคุณวุฒิและการเพ่ิมวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติ พ.ศ.2553 ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน 2553 ข้อ 4    
และข้อ 5 กําหนดว่าการปรับเงินเดือนตามคุณวุฒิหรือการเพิ่มคุณวุฒิไว้ในทะเบียนประวัติน้ัน ข้าราชการ           
และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ที่ได้รับคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นน้ันจะต้องเป็นคุณวุฒิที่ตรงกับลักษณะ 
การสอนของภาควิชา หรือของคณะหรือหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 

และสําหรับข้าราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายบริหารและปฏิบัติงานทั่วไป       
ที่ได้รับคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นน้ันจะต้องเป็นคุณวุฒิที่ตรงกับมาตรฐานกําหนดตําแหน่งซึ่งบุคคลนั้นดํารงตําแหน่งอยู่  
ในขณะน้ัน ส่วนการกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ ให้คํานึงถึงความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบ     
ความประพฤติและความเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างย่ิงต้องพิจารณาถึงลักษณะงานที่ปฏิบัติ ผลประโยชน์         
ที่หน่วยงานจะได้รับเป็นสําคัญ   

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

เน่ืองจาก มหาวิทยาลัยได้มีคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 426/2553 ลงวันที่ 31 มีนาคม 
2553 ที่ 1536/2553 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2553 ที่ 200/2555 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555 ที่ 1460/2555          
ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2555 ที่ 328/2556 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2556 ที่ 1533/2556 ลงวันที่ 17 กันยายน 2556          
ที่ 1383/2557 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2557 ที่ 349/2558 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2558 และที่ 1229/2558 ลงวันที่ 
24 สิงหาคม 2558 สั่งอนุญาตให้ นายปวริศ  วงษ์ประยูร พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 
1-3-08-573 สังกัดภาควิชาชีวเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ ลาศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาประสาท 
วิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยมหิดล มีกําหนด 6 ปี ต้ังแต่วันที่ 21 เมษายน 2553 ถึงวันที่ 20 เมษายน 2559 
และที่ 418/2559 ลงวันที่ 12 เมษายน 2559 สั่งอนุญาตให้ นายปวริศ วงษ์ประยูร ซึ่งได้เสร็จสิ้นการศึกษา       
ครบหลักสูตร โดยอยู่ระหว่างรอสอบวิทยานิพนธ์และรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการที่คณะฯ ต้ังแต่วันที่           
1 เมษายน 2559 และนายปวริศ วงษ์ประยูร ได้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก วุฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
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สาขาวิชาประสาทวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) จากมหาวิทยาลัยมหิดล ต้ังแต่วันที่ 21 เมษายน 2559          
ซึ่งรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการที่คณะฯ ต้ังแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 

คณะเภสัชศาสตร์ประสงค์ขออนุมัติปรับเพ่ิมเงินเดือนตามวุฒิการศึกษาที่ได้รับสูงขึ้น      
เฉพาะกรณี วุ ฒิการศึกษาที่ ตรงตามสายงาน  แก่  นายปวริศ   วงษ์ประยูร  พนักงานมหาวิทยาลัย             
ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-3-08-573 อัตราเงินเดือน เดือนละ 24,250 บาท สังกัดภาควิชา              
ชีวเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ ซึ่งสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก วุฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา     
ประสาทวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) จากมหาวิทยาลัยมหิดล ต้ังแต่วันที่ 21 เมษายน 2559 ซึ่งรายงานตัว
กลับเข้าปฏิบัติราชการที่คณะฯ ต้ังแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 และได้ย่ืนเร่ืองเพ่ือขอปรับเพ่ิมเงินเดือน          
ตามวุฒิการศึกษาที่ได้รับสูงขึ้นเฉพาะกรณีวุฒิการศึกษาที่ตรงตามสายงาน โดยงานการเจ้าหน้าที่ของคณะฯ    
รับเร่ืองเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2559 สมควรได้รับการปรับวุฒิและอัตราเงินเดือน จากตําแหน่งอาจารย์          
วุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือน เดือนละ 24,250 บาท (ระดับอาจารย์ คุณวุฒิระดับปริญญาตรีขึ้นไป            
ช่วงเงินเดือน 21,750 – 42,480 ฐานในการคํานวณ 32,120) เป็นตําแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก          
อัตราเงินเดือน เดือนละ 30,450 บาท (ระดับอาจารย์คุณวุฒิระดับปริญญาโทขึ้นไป ช่วงเงินเดือน 25,380 - 
44,300 ฐานในการคํานวณ 34,840) ได้ต้ังแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2559 ซึ่งเป็นวันที่งานการเจ้าหน้าที่                 
ของหน่วยงานรับเรื่อง (เน่ืองจากย่ืนเรื่องเกินกว่า 60 วัน นับแต่วันที่สําเร็จการศึกษา)  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้ปรับวุฒิและอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ราย 
นายปวริศ  วงษ์ประยูร ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-3-08-573 อัตราเงินเดือน เดือนละ 24,250 บาท 
สังกัดภาควิชาชีวเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ จากตําแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือน เดือนละ 
24,250 บาท (ระดับอาจารย์ คุณวุฒิระดับปริญญาตรีขึ้นไป ช่วงเงินเดือน 21,750 – 42,480 ฐานในการคํานวณ 
32,120)  เป็นตําแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก อัตราเงินเดือน เดือนละ 30,450 บาท (ระดับอาจารย์คุณวุฒิ
ระดับปริญญาโทขึ้นไป ช่วงเงินเดือน 25,380 - 44,300 ฐานในการคํานวณ 34,840) ได้ต้ังแต่วันที่ 8 สิงหาคม 
2559 ซึ่งเป็นวันที่งานการเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรับเรื่อง (เน่ืองจากยื่นเร่ืองเกินกว่า 60 วัน นับแต่วันที่สําเร็จ
การศึกษา) 
 
ระเบยีบวาระที่ 4.1.6.5 ขออนุมัติเปลี่ยนชื่อตําแหน่งกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย 
 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีคณะมัณฑนศิลป์มีกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณ
แผ่นดิน ตําแหน่งนักการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-2-04-792 สังกัดงานคลังและพัสดุ สํานักงาน
เลขานุการ คณะมัณฑนศิลป์  น้ัน 

เพ่ือให้การบริหารจัดการภายในคณะฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะฯ จึงประสงค์ขออนุมัติ
เปลี่ยนช่ือตําแหน่งกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งเลขที่ 2-2-04-792 จากตําแหน่งนักการเงิน
และบัญชีปฏิบัติการ เป็นตําแหน่งนักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน เดือนละ 25,290 บาท        
สังกัดงานคลังและพัสดุ สํานักงานเลขานุการ คณะมัณฑนศิลป์ 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนช่ือตําแหน่งกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย 
ตําแหน่งเลขที่ 2-2-04-792 จากตําแหน่งนักการเงินและบัญชีปฏิบัติการ เป็นตําแหน่งนักบริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติการ สังกัดงานคลังและพัสดุ สํานักงานเลขานุการ คณะมัณฑนศิลป์ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.6 ขออนุมัติเปลี่ยนชื่อตําแหน่งและเง่ือนไขการบรรจุกรอบอัตราว่างพนักงาน

มหาวิทยาลัย 
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่กองบริการการศึกษามีกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณ
แผ่นดิน (เงินรายได้สมทบ) ตําแหน่งนายช่าง(อิเล็กทรอนิกส์)ปฏิบัติงาน ตําแหน่งเลขที่ 2-3-19-462 สังกัด          
งานบริการการสอน วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ กองบริการการศึกษา สํานักงานอธิการบดี  น้ัน 

เ พ่ือใ ห้การบริหารจัดการภายในกองบริการการศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย                
กองบริการการศึกษาจึงประสงค์ขออนุมัติเปลี่ยนช่ือตําแหน่งและเง่ือนไขการบรรจุกรอบอัตราว่างพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตําแหน่งเลขที่ 2-3-19-462 จากตําแหน่งนายช่าง(อิเล็กทรอนิกส์)ปฏิบัติงาน เป็นตําแหน่ง          
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท สังกัดงานบริการการสอน              
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ กองบริการการศึกษา สํานักงานอธิการบดี โดยมีเง่ือนไขการบรรจุวุฒิปริญญาตรี 
สาขาวิชาที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีการศึกษา/โสตทัศนศึกษา สาขาวิชานิเทศศาสตร์ หรือ สารสนเทศศาสตร์ 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนช่ือตําแหน่งและเง่ือนไขการบรรจุกรอบอัตราว่าง
พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งเลขที่ 2-3-19-462 จากตําแหน่งนายช่าง(อิเล็กทรอนิกส์)ปฏิบัติงาน เป็น
ตําแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ สังกัดงานบริการการสอน วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์            
กองบริการการศึกษา สํานักงานอธิการบดี โดยมีเง่ือนไขการบรรจุวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาที่เก่ียวข้องกับ
เทคโนโลยีการศึกษา/โสตทัศนศึกษา สาขาวิชานิเทศศาสตร์ หรือ  สารสนเทศศาสตร์ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.7 การขอปรับเพิ่มเงินเดือนตามวุฒิการศึกษาที่ได้รับสูงขึ้น เฉพาะกรณีวุฒิ

การศึกษาท่ีตรงตามสายงานและการขอเพ่ิมวุฒิการศึกษาไว้ในทะเบียน
ประวัติ 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือนตาม
คุณวุฒิและการเพ่ิมวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติ พ.ศ.2553 ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน 2553 ข้อ 4    
และข้อ 5 กําหนดว่าการปรับเงินเดือนตามคุณวุฒิหรือการเพ่ิมคุณวุฒิไว้ในทะเบียนประวัติน้ัน ข้าราชการ           
และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ที่ได้รับคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นน้ันจะต้องเป็นคุณวุฒิที่ตรงกับลักษณะ
การสอนของภาควิชา หรือของคณะหรือหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 

และสําหรับข้าราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายบริหารและปฏิบัติงานทั่วไป       
ที่ได้รับคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นน้ันจะต้องเป็นคุณวุฒิที่ตรงกับมาตรฐานกําหนดตําแหน่งซึ่งบุคคลน้ันดํารงตําแหน่งอยู่  
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ในขณะนั้น ส่วนการกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ ให้คํานึงถึงความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบ     
ความประพฤติและความเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างย่ิงต้องพิจารณาถึงลักษณะงานที่ปฏิบัติ ผลประโยชน์         
ที่หน่วยงานจะได้รับเป็นสําคัญ   

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

เน่ืองจาก คณะวิชาประสงค์ขอปรับเพ่ิมเงินเดือนตามวุฒิการศึกษาที่ได้รับสูงขึ้น เฉพาะกรณี
วุฒิการศึกษาที่ตรงตามสายงาน จํานวน 1 ราย และขอเพ่ิมวุฒิการศึกษาไว้ในทะเบียนประวัติพนักงาน
มหาวิทยาลัย จํานวน 2 ราย ดังน้ี  

1. นางสาวนุชนาฎ ป้านศรี พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งแม่ครัวปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขท่ี    
2-6-23-12 สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ได้รับอนุญาตให้ลาศึกษานอกเวลาราชการในระดับปริญญาโท สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  ต้ังแต่วันที่ 10 กันยายน 2554 ถึงวันที่                
31 พฤษภาคม 2559 และนางสาวนุชนาฎ ป้านศรี ได้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท วุฒิครุศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เพ่ิมขึ้น ต้ังแต่วันที่               
24 ตุลาคม 2556 และได้ย่ืนเรื่องเพ่ือขอปรับเพ่ิมเงินเดือนตามวุฒิการศึกษาที่ได้รับสูงขึ้นเฉพาะกรณี                
วุฒิการศึกษาที่ตรงตามสายงาน โดยงานการเจ้าหน้าที่ของคณะฯ รับเรื่องเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2557 

คณะวิทยาการจัดการประสงค์ขออนุมัติปรับเพ่ิมเงินเดือนตามวุฒิการศึกษาที่ได้รับสูงขึ้น      
เฉพาะกรณีวุฒิการศึกษาที่ตรงตามสายงาน แก่ นางสาวนุชนาฎ ป้านศรี พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งแม่ครัว
ปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-6-23-12 อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,040 บาท สังกัดคณะวิทยาการจัดการ          
ซึ่งสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท วุฒิครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เพ่ิมขึ้น ต้ังแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2556 และได้ย่ืนเรื่องเพ่ือขอปรับเพ่ิมเงินเดือนตามวุฒิ
การศึกษาที่ได้รับสูงขึ้นเฉพาะกรณีวุฒิการศึกษาที่ตรงตามสายงาน โดยงานการเจ้าหน้าที่ของคณะฯ รับเรื่อง
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2557 กองการเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นว่าเป็นคุณวุฒิที่ไม่ตรงตามสายงาน                
จึงเห็นสมควรให้เพ่ิมวุฒิการศึกษาดังกล่าวไว้ในทะเบียนประวัติ ต้ังแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2557 ซึ่งเป็นวันที่    
งานการเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรับเรื่อง (ย่ืนเรื่องเกินกว่า 60 วัน นับแต่ที่สําเร็จการศึกษา)  

2. นางสาวพิริณฎา หลวงเทพ พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งนักคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
ตําแหน่งเลขที่ 2-3-23-682 สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ได้รับอนุญาตให้ลาศึกษานอกเวลาราชการในระดับ
ปริญญาโท สาขาวิชาการประกอบการ ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีกําหนด 2 ปี ต้ังแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2555       
ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2557 และนางสาวพิริณฎา หลวงเทพ ได้สํา เร ็จการศึกษาระดับปริญญาโท             
วุฒิบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การประกอบการ) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ิมขึ้น ต้ังแต่วันที่ 29 มีนาคม 
2557 และได้ย่ืนเรื่องเพ่ือขอปรับเพ่ิมเงินเดือนตามวุฒิการศึกษาที่ได้รับสูงขึ้นเฉพาะกรณีวุฒิการศึกษาที่ตรง
ตามสายงาน โดยงานการเจ้าหน้าที่ของคณะฯ รับเรื่องเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2557 
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คณะวิทยาการจัดการประสงค์ขออนุมัติปรับวุฒิและอัตราเงินเดือนแก่ นางสาวพิริณฎา  
หลวงเทพ พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งนักคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-23-682 อัตราเงินเดือน 
เดือนละ 18,160 บาท สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ซึ่งสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท วุฒิบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต (การประกอบการ) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ิมขึ้น ต้ังแต่วันที่ 29 มีนาคม 2557  
 จากการตรวจสอบพบว่า นางสาวพิริณฎา หลวงเทพ พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่ง         
นักคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-23-682 อัตราเงินเดือน เดือนละ 18,160 บาท สังกัด             
คณะวิทยาการจัดการ สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท วุฒิบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การประกอบการ) จาก
มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นคุณวุฒิปริญญาโทท่ีไม่ตรงตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งนักคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
จึงให้เพ่ิมวุฒิการศึกษาไว้ในทะเบียนประวัติเท่าน้ัน ต้ังแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2557 ซึ่งเป็นวันที่งานการเจ้าหน้าที่
ของหน่วยงานรับเรื่อง (ย่ืนเรื่องเกินกว่า 60 วัน นับแต่ที่สําเร็จการศึกษา)  

3. นายสาทร ศรีเกตุ (ปัจจุบันช่ือ นายกฤติธี ศรีเกตุ) พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ 
ตําแหน่งเลขที่ 1-2-06-744 สังกัดภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ รายงานตัวเข้าปฏิบัติงานต้ังแต่วันที่     
22 กรกฎาคม 2558 ได้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก วุฒิรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เพ่ิมขึ้น ต้ังแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2558 และได้ย่ืนเรื่องเพ่ือขอปรับเพ่ิมเงินเดือนตามวุฒิการศึกษาท่ี
ได้รับสูงขึ้นเฉพาะกรณีวุฒิการศึกษาที่ตรงตามสายงาน โดยงานการเจ้าหน้าที่ของคณะฯ รับเรื่องเม่ือวันที่        
16 กันยายน 2558 
 เน่ืองจาก นายกฤติธี ศรีเกตุ ไม่ได้ขออนุญาตลาศึกษา ตามท่ีระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิและการเพ่ิมวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติ    
พ.ศ.2553 ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน 2553 ข้อ 4 กําหนดไว้ โดยคณะอักษรศาสตร์ช้ีแจงว่า นายสาทร      
ศรีเกตุ ก่อนได้รับการบรรจุแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 อยู่ระหว่างศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาวิชารัฐศาสตร์         
ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต้ังแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2552 และประกอบกับตามประกาศคณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหน่งอาจารย์ สังกัด 
ภาควิชาสังคมศาสตร์ ฉบับลงวันที่ 2 เมษายน 2558 กําหนดคุณสมบัติของผู้สมัครต้องมีวุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญาโทหรือปริญญาเอก ทางสังคมศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง ในการน้ี คณะอักษรศาสตร์พิจารณาแล้ว
เห็นว่าคุณวุฒิปริญญาเอก วุฒิรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ของ นายกฤติธี ศรีเกตุ              
เป็นวุฒิการศึกษาที่ตรงตามสายงาน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนของภาควิชาสังคมศาสตร์ และการ
ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย จึงเห็นสมควรให้ปรับวุฒิและอัตราเงินเดือน นายกฤติธี ศรีเกตุ จากตําแหน่ง
อาจารย์ วุฒิปริญญาโท อัตราเงินเดือน เดือนละ 25,380 บาท เป็นตําแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก อัตรา
เงินเดือน เดือนละ 30,450 บาท ได้ต้ังแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2558 ซึ่งเป็นวันที่สําเร็จการศึกษา  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้เพ่ิมวุฒิการศึกษาไว้ในทะเบียนประวัติพนักงาน
มหาวิทยาลัย จํานวน 2 ราย และอนุมัติให้ปรับวุฒิและอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 1 ราย 
ตามเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุม 
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ระเบียบวาระที่  4.2 แผนและการติดตามผลการดําเนินงานตามแผน 
ระเบียบวาระท่ี  4.2.1 การปรับปรุงวิสัยทัศน์และพันธกิจเพื่อจัดทํางบประมาณแผ่นดินประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่สํานักงบประมาณได้มีคณะทํางานพิจารณาทบทวนเป้าหมาย ตัวช้ีวัดแผนบูรณาการ 

และเป้าหมายตัวช้ีวัดการให้บริการกระทรวง หน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ และได้เชิญให้หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการพิจารณาทบทวนเป้าหมาย และเป้าหมายตัวช้ีวัดการ
ให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ เมื่อวันพุธที่ 17 สิงหาคม 2559 ณ 
สํานักงบประมาณ โดยได้มอบหมายให้หน่วยงานพิจารณาทบทวนปรับปรุงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และตัวช้ีวัดให้
แสดงถึงคุณลักษณะของหน่วยงานตนเอง สามารถช้ีวัดและมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ  
น้ัน 

ในการน้ี กองแผนงานได้ดําเนินการทบทวนและปรับปรุงวิสัยทัศน์และพันธกิจให้มีความ
สอดคล้องตามแนวทางท่ีคณะทํางานพิจารณาทบทวนเป้าหมาย ตัวช้ีวัดแผนบูรณาการ และเป้าหมายตัวช้ีวัด
การให้บริการกระทรวง หน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ กําหนด โดยมีรายละเอียดการปรับปรุงในส่วนของ
วิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยเพ่ือจัดทํางบประมาณแผ่นดินประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังน้ี 
 

เดิม ปรับแก้ 

วิสัยทัศน ์
ศิลปากรเป็นมหาวิทยาลัยช้ันนําแห่งการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์  ศิลปะและการ

ออกแบบ  ที่ได้รับการจัดอันดับในระดับโลก ภายใน 
ปี พ.ศ. 2570 

พันธกิจ 
1. พัฒนาและถ่ายทอดความรู้ เพ่ือเสริมสร้างบุคคล

ให้ มี ค ว ามรู้ ใ น วิ ชา ชีพ ช้ันสู ง  มี ส ติ ปัญญา 
ความคิดและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

1. ผลิตบัณฑิตให้มีความ รู้ ใน วิชาชีพ ช้ันสู ง  ที่
สามารถประกอบอาชีพและมีความรับผิดชอบต่อ
สังคม 

2. ค้นคว้า วิจัยและสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ
และวิชาชีพ เพ่ือประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ 

      - คงเดิม - 

3. นําองค์ความรู้ ผลงานวิจัยและสร้างสรรค์
ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม เพ่ือเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและพัฒนาศักยภาพใน
การแข่งขัน 

      - คงเดิม - 

4. ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงามท้ังใน
ระดับท้องถิ่นและระดับชาติ 

4. สร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมใน
ระดับชาติและนานาชาติ 

 



 23

ทั้งน้ี ในส่วนของตัวช้ีวัดการให้บริการของหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ ที่ต้องดําเนินการ
ปรับปรุง กองแผนงานจะได้ประสานงานไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือดําเนินการจัดทําให้
สอดคล้องกันในระดับต่างๆ ต่อไป 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นควรให้คงวิสัยทัศน์และพันธกิจเดิมของมหาวิทยาลัย  
 
ระเบยีบวาระที่  4.2.2 งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 
สรุปเรื่อง 

ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากรท่ี 614/2559 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ได้แต่งต้ัง
คณะกรรมการจัดทํางบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยที่ประชุม
คณะกรรมการจัดทํางบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1/2559 เมื่อ
วันที่ 11 กรกฎาคม 2559 และที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 14/2559 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 ได้มีมติให้ความ
เห็นชอบประมาณการรายรับและวงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 และคณะวิชา/หน่วยงานได้จัดทํารายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 น้ัน 

ทั้งน้ี คณะกรรมการท่ีปรึกษาเก่ียวกับนโยบายการเงินได้เห็นชอบให้ดําเนินการตามแนวทาง ดังน้ี 
1. คณะวิชา/หน่วยงานต้องจัดทํางบประมาณครอบคลุมกับค่าเป้าหมายท่ีได้รับการถ่ายทอด

ตามพันธกิจที่รับผิดชอบ 
2. ให้คงสัดส่วนของการสมทบงบประมาณด้านการวิจัยและสร้างสรรค์ไว้ที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 

5 ของรายรับโดยไม่รวมดอกเบ้ียรับและเงินสะสม (จัดทําโครงการ) 
3. มหาวิทยาลัยต้องมีการติดตาม ควบคุม และการประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามท่ีกําหนดไว้ในยุทธศาสตร์ของคณะวิชา/หน่วยงาน และรายงานผลต่อ
สภามหาวิทยาลัย 

บัดน้ี กองแผนงานได้จัดทําสรุปข้อมูลงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ        
พ.ศ. 2560 ดังน้ี 

1. วงเงินงบประมาณรายรับ-งบประมาณรายจ่าย 
1) งบประมาณรายรับประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีจํานวนทั้งสิ้น 3,349,986,600 

บาท ประกอบด้วย รายรับจากงบประมาณแผ่นดิน จํานวน 1,505,371,800 บาท และรายรับจากงบประมาณ
เงินรายได้ จํานวน 1,820,766,500 บาท เป็นรายรับจากโครงการปกติ จํานวน 865,283,300 บาท 
ประกอบด้วย รายรับจากนักศึกษาโครงการปกติ จํานวน 814,301,100 บาท รายรับค่าสมัครสอบ จํานวน 
23,581,000 บาท รายรับจากหน่วยงานวิสาหกิจ จํานวน 7,141,800 บาท และรายรับอ่ืน ได้แก่ รายรับจาก
ผลิตภัณฑ์การเกษตร เงินชดใช้ทุนกรณีผิดสัญญาการเป็นนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ เงินค่าอาหารและภาชนะ
ของนักเรียนโรงเรียนสาธิต เงินค่าบํารุงกิจการนักศึกษา รวมทั้งสิ้น 20,259,400 บาท 
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รายรับโครงการพิเศษ จํานวน 912,629,500 บาท ประกอบด้วย รายรับนักศึกษา
โครงการพิเศษ จํานวน 903,124,500 บาท รายรับจากค่าสมัครสอบ จํานวน 9,505,000 บาท  

รายรับจากแหล่งเงินภายนอก ได้แก่ เงินวิจัยภายนอก จํานวน 42,853,700 บาท  
เมื่อคิดสัดส่วนของรายรับเงินงบประมาณแผ่นดินต่องบประมาณเงินรายได้เท่ากับ 

45.26 : 54.74 
2) งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของมหาวิทยาลัยศิลปากร             

มีจํานวนทั้งสิ้น 3,654,427,500 บาท โดยมีแหล่งที่มาของงบประมาณแผ่นดิน จํานวน 1,505,371,800 บาท 
และงบประมาณเงินรายได้ จํานวน 2,149,055,700 บาท 

3) งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประกอบด้วย         
เงินรายได้ (โครงการปกติ) จํานวน 865,283,300 บาท เงินรายได้ (โครงการพิเศษ) จํานวน 912,629,500 บาท 
และเงินสะสมจัดทําโครงการ จํานวน 371,142,900 บาท งบประมาณรวมทั้งสิ้น 2,149,055,700 บาท ซึ่ง
เพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ซึ่งต้ังไว้ 2,021,138,200 บาท จํานวน 127,917,500 บาท คิดเป็น          
ร้อยละ 6.33 

2. การจัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
การจัดสรรงบประมาณเป็นส่วนหน่ึงในการผลักดันยุทธศาสตร์สําคัญของมหาวิทยาลัย 

จากจํานวนทั้งสิ้น 10 ยุทธศาสตร์ โดยมีการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ดังน้ี 
 

หน่วย : บาท 

ยุทธศาสตร ์
งบประมาณเงิน
รายได้ทั้งสิ้น* 

ร้อยละ 
งบประมาณเงิน
รายได้ที่ไม่รวม

รายจ่ายประจํา** 
ร้อยละ 

รวม 2,149,055,700  1,163,159,939  
ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการ

เรียนการสอนโดยเน้นให้ผู้เรียนมี
ความคิดสร้างสรรค์ 

1,376,209,360  64.04 680,108,299  58.47 

ยุทธศาสตรท์ี ่2 การปรับปรุงและพัฒนาด้านกิจการ
นักศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ระบบ 
คุณค่าและความรับผิดชอบต่อสังคม 

73,699,875  3.43 69,965,075  6.02 

ยุทธศาสตรท์ี ่3 การพัฒนาสภาพแวดล้อมทาง
การศึกษาที่เอ้ือให้เกิดการเรียนรู้ และ
ความคิดสร้างสรรค์ 

131,685,900  6.13 88,206,500  7.58 

ยุทธศาสตรท์ี ่4 การสร้างความเป็นเลิศด้านการวิจัย
สร้างสรรค์ 

101,388,075  4.72 99,042,975  8.51 

ยุทธศาสตรท์ี ่5 การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและ
สังคมโดยการบริการวิชาการ อย่าง
เป็นระบบและต่อเนื่อง 

34,113,800  1.59 29,810,800  2.56 

ยุทธศาสตรท์ี ่6 การอนุรักษ์และส่งเสริมเอกลักษณ์
ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติรวมท้ัง
การประยุกต์ใช้เพ่ือรักษาคุณค่าและ
เพ่ิมมูลค่าในระดับชาติและนานาชาติ    

15,211,600  0.71 11,153,600  0.96 

ยุทธศาสตรท์ี ่7 การบริหารจัดการองค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือการเป็น
มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์ 

313,128,830  14.57 103,481,630  8.90 

ยุทธศาสตรท์ี่ 8 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือ
รองรับ Digital Education 

90,047,630  4.19 69,077,930  5.94 
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ยุทธศาสตร ์
งบประมาณเงิน
รายได้ทั้งสิ้น* 

ร้อยละ 
งบประมาณเงิน
รายได้ที่ไม่รวม

รายจ่ายประจํา** 
ร้อยละ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 9 ปรับปรุงระบบการเงินงบประมาณ
อย่างมีประสิทธิภาพ 

1,200,000  0.06 1,200,000  0.10 

ยุทธศาสตรท์ี่ 10 พัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือพัฒนาสู่ความ
เป็นนานาชาติ 

12,370,630  0.58 11,113,130  0.96 

หมายเหตุ : * งบประมาณเงินรายได้ คือ เงินรายได้โครงการปกติ เงินรายได้โครงการพิเศษ และเงินสะสม
เพ่ือจัดทําโครงการ 

 ** งบประมาณเงินรายได้ที่ไม่รวมงบบุคลากร ค่าตอบแทน ค่าสาธารณูปโภค เงินชําระคืนเงินกู้ 
และเงินสมทบค่าก่อสร้างส่วนกลาง 

 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 และการจัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ตามท่ีกองแผนงานเสนอ 
และให้นําเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป  
 
ระเบยีบวาระที่  4.3 ข้อบังคับ / ระเบียบ / ประกาศ 
ระเบียบวาระท่ี  4.3.1 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการใช้ตรา

สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 
2559 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133 ตอนพิเศษ 182 ง เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2559 และโดย
ที่การใช้ตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากรต้องเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยประกาศกําหนด น้ัน 

เพ่ือให้มหาวิทยาลัยมีหลักเกณฑ์และวิธีการใช้ตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร            
กองนิติการจึงเสนอที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการใช้ตรา
สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการใช้ตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร และให้นําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใช้
ต่อไป 
 ทั้งน้ี รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมจะได้มอบหมายงานประชาสัมพันธ์จัดทําคู่มือการใช้
งานตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ไปยังคณะวิชา/หน่วยงานเพ่ือให้
สามารถใช้ตราสัญลักษณ์ได้อย่างถูกต้องต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี  4.4 โครงสร้างส่วนงานและหน่วยงานภายใน 
ระเบยีบวาระที่  4.4.1 แนวทางการปรับโครงสร้างส่วนงานท่ีเรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 

เลื่อนไปพิจารณาในการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 4/2559 วันอังคารที่ 6 กันยายน 2559 
 
ระเบยีบวาระที่  4.5 การบริหารการเงินและทรพัย์สิน 
ระเบียบวาระท่ี  4.5.1 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดอัตราค่าธรรมเนียม

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในลักษณะโครงการพิเศษ (ฉบับที่ ..) 
 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยประสงค์ขอกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา           
ในลักษณะโครงการพิเศษ หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ทางสุขภาพ น้ัน 

ในการน้ี บัณฑิตวิทยาลัยได้เสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในลักษณะโครงการพิเศษ (ฉบับที่ ..) โดยให้ใช้บังคับต้ังแต่          
ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป ซึ่งผ่านการพิจารณาจากกองนิติการแล้ว พร้อมทั้งได้แนบ
หลักเกณฑ์การพิจารณากําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา และตารางเปรียบเทียบอัตราค่าธรรมเนียม
การศึกษาที่เรียกเก็บในปัจจุบันและที่กําหนดเพ่ิมเติม 

ทั้งน้ี ตามมติที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 18/2556 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2556 ได้มีข้อเสนอแนะ 
สําหรับการปรับอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป เมื่อผ่านความเห็นชอบจาก
ที่ประชุมคณบดีแล้วให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วย   
การบริหารงบประมาณและการเงินสําหรับเงินรายได้มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556  โดยขอให้คณะวิชาที่ประสงค์   
จะปรับอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาเตรียมข้อมูล/เหตุผลสําหรับการปรับอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา      
เพ่ือช้ีแจงต่อสภามหาวิทยาลัย 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง 
กําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในลักษณะโครงการพิเศษ (ฉบับที่ ..) และให้นําเสนอ
คณะกรรมการที่ปรึกษาเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินพิจารณาก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
  
ระเบียบวาระท่ี  4.5.2 การแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานและติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน

งบประมาณของมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
เลื่อนไปพิจารณาในการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 4/2559 วันอังคารที่ 6 กันยายน 2559 
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ระเบียบวาระท่ี  4.5.3 บัณฑิตวิทยาลัยขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาโครงการ
พระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาด้านการศึกษา ใน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

สรุปเรื่อง 
ตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยได้ดําเนินการจัดสรรทุนการศึกษาโครงการพระราชทานความช่วยเหลือ

แก่ราชอาณาจักรกัมพูชาด้านการศึกษา ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แก่นักศึกษาจาก
ราชอาณาจักรกัมพูชา ประจําปีการศึกษา 2559 ระดับปริญญามหาบัณฑิต จํานวน 2 ราย คือ 

1. Mr.Huy Hongry สาขาวิชาอนุรักษ์ศิลปกรรม 
2. Mr.Vat Bunchanthona สาขาวิชาการจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทาง

วัฒนธรรม 
ในการน้ี บัณฑิตวิทยาลัยจึงประสงค์ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษา

โครงการดังกล่าวตลอดระยะเวลาการศึกษา (จํานวน 2 ปีการศึกษา) ดังน้ี 
1) ค่าบํารุงการศึกษา 1,000 บาทต่อภาคการศึกษา 
2) ค่าบริการคอมพิวเตอร์ 500 บาทต่อภาคการศึกษา 
3) ค่าบํารุงห้องสมุด 800 บาทต่อภาคการศึกษา 
4) ค่าธรรมเนียมพิเศษ 7,500 บาทต่อภาคการศึกษา 

รวมทั้งสิ้น 9,800 บาทต่อภาคการศึกษา 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับ
นักศึกษาโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาด้านการศึกษา ในสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยเสนอในข้อ 1) - ข้อ 4) 
 

ระเบียบวาระท่ี  4.5.4 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสมนาคุณ             
ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ. .... 

 

สรุปเรื่อง 
ตามท่ีสํานักงานประกันคุณภาพการศึกษาประสงค์กําหนดอัตราการจ่ายเงินสมนาคุณในส่วน

ของเลขานุการคณะกรรมการประเมินระดับคณะวิชา/หน่วยงาน ในอัตราคนละ 2,000 บาทต่อวัน ทั้งน้ี            
การจ่ายเงินสมนาคุณดังกล่าวให้จ่ายจากเงินงบประมาณเงินรายได้ในส่วนของหน่วยงานที่รับการประเมิน
คุณภาพภายใน และจากเงินงบประมาณเงินรายได้ในส่วนของสํานักงานประกันคุณภาพการศึกษาสําหรับ
หน่วยงานที่ค่าใช้จ่ายเพ่ือการน้ีอยู่ในความรับผิดชอบของสํานักงานประกันคุณภาพการศึกษาที่จะได้รับการ
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ในแต่ละปี ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันอังคารที่ 8 กันยายน 2558 น้ัน 

ในการนี้ กองนิติการจึงเสนอที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินสมนาคุณผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ. .... 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินสมนาคุณผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ. .... และให้นําเสนออธิการบดีลงนาม
ประกาศใช้ต่อไป 
 
ระเบยีบวาระที่  4.6 เรื่องอ่ืนๆ ตามท่ีอธิการบดีปรึกษา 
ระเบยีบวาระที่  4.6.1 มาตรฐานภาระงานของผู้ดํารงตําแหน่งบรหิารหรือผู้ทาํงานบริหาร 

เลื่อนไปพิจารณาในการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 4/2559 วันอังคารที่ 6 กันยายน 2559 
 
ระเบยีบวาระที่  4.6.2 รายงานผลความก้าวหนา้ของการเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการฉบบัสมบูรณ์

ของผู้ช่วยศาสตราจารย์โชติวัฒน์ ปุณโณปถัมภ์ คณะมัณฑนศลิป ์
เลื่อนไปพิจารณาในการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 4/2559 วันอังคารที่ 6 กันยายน 2559 

 
ระเบยีบวาระที่  4.6.3 การขอชื่อบญัชี (Username) และรหัสลบั (Password) สําหรบันักเรียน

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร 
เลื่อนไปพิจารณาในการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 4/2559 วันอังคารที่ 6 กันยายน 2559 

 
ระเบียบวาระท่ี  4.6.4 (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ 

Chungbuk National University สาธารณรัฐเกาหลี 
 
สรุปเรื่อง 

ด้วยคณะอักษรศาสตร์ประสงค์จะทําข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ Chungbuk 
National University สาธารณรัฐเกาหลี โดยคณะอักษรศาสตร์ได้ต้อนรับผู้แทนจาก Chungbuk National 
University เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559 ณ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวัง                 
สนามจันทร์ เพ่ือพบปะหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลทางด้านการศึกษา การร่วมมือทางด้านวิชาการและวิจัย และ          
ที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ 11/2559 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2559 ได้มีมติให้
ความเห็นชอบการจัดทําข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ Chungbuk National University ซึ่งข้อตกลง
ดังกล่าวเป็นข้อตกลงระดับมหาวิทยาลัย ระดับของผู้ลงนามของทั้งสองฝ่าย คือ อธิการบดี ข้อตกลงมี
ระยะเวลา 5 ปี นับต้ังแต่วันลงนาม โดยคณะอักษรศาสตร์ได้เสนอเอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณา ดังน้ี 

1. แบบเสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาการจัดทําข้อตกลงความร่วมมือกับต่างประเทศ  
2. แผนการดําเนินงานการจัดกิจกรรมกับ Chungbuk National University สาธารณรัฐ

เกาหลี ระยะเวลา 5 ปี 
3. (ร่าง) ข้อตกลงการเปลี่ยนทางวิชาการ (Agreement on Academic Exchange) ฉบับ

ภาษาอังกฤษ 
4. (ร่าง) ข้อตกลงการเปลี่ยนทางวิชาการ ฉบับแปลเป็นภาษาไทย (รับรองการแปลโดยผู้ช่วย

อธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ) 
5. ประวัติของ Chungbuk National University สาธารณรัฐเกาหลี 
ทั้งน้ี ได้ผ่านการเวียนขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการดําเนินงานด้านวิเทศสัมพันธ์       

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 โดยมีข้อเสนอแนะให้ปรับหัวข้อของ (ร่าง) ข้อตกลง จากคําว่า “Agreement” 
เป็นคําว่า “Memorandum of Understanding” (MOU) 
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อน่ึง เน่ืองจากข้อตกลงดังกล่าวเป็นข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ 
ดังน้ัน เพ่ือให้การดําเนินการเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางความตกลงร่วมมือทาง
วิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ พ.ศ. 2550 โดยมีสาระสําคัญข้อ 6 
ขอบเขตความร่วมมือ และข้อ 6.1 การเรียน การสอน ซึ่งจะครอบคลุมถึงการแลกเปลี่ยนคณาจารย์ นักศึกษา 
และการจัดการเรียนการสอนร่วมกันเพ่ือให้ปริญญาการจัดหลักสูตรร่วม จึงเห็นควรเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาก่อนที่จะดําเนินการต่อไป 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ Chungbuk National University สาธารณรัฐเกาหลี และให้นําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
ระเบยีบวาระที่  4.6.5 (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ 

Osaka Prefecture University ประเทศญี่ปุน่ 
 
สรุปเรื่อง 

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ประสงค์จะทําข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ Osaka Prefecture 
University ประเทศญี่ปุ่น เน่ืองจาก Osaka Prefecture University เป็นสถาบันการศึกษาที่มีช่ือเสียง มีการ
จัดการเรียนการสอนแบบนานาชาติ มีผลงานวิจัยที่ก้าวหน้า และมีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่างๆ   
หลายแห่งทั่วโลก และมีข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันในประเทศไทยจํานวน 11 แห่ง ซึ่งสอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ในประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการจัดการศึกษา การวิจัยและสร้างสรรค์ 
โดยคณะวิทยาศาสตร์ได้แนบเอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณา ดังน้ี 

1. แบบเสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาการจัดทําข้อตกลงความร่วมมือกับต่างประเทศ  
2. แผนการดําเนินกิจกรรมความร่วมมือกับ Osaka Prefecture University ประเทศญี่ปุ่น

ระยะเวลา 5 ปี (2559-2564) 
3. (ร่าง) ข้อตกลงสําหรับความร่วมมือทางการศึกษาและวิทยาศาสตร์ (Agreement  for 

Educational and Scientific Cooperation) ฉบับภาษาอังกฤษ จํานวน 1 ฉบับ และฉบับแปลเป็นภาษาไทย 
(โดยมีผู้รับรองการแปล) จํานวน 1 ฉบับ 

4. (ร่าง)  บันทึกความจําเพ่ือความเข้าใจสําหรับการแลกเปล่ียนนักศึกษา (Memorandum  
of Understanding for Student Exchange) ฉบับภาษาอังกฤษ จํานวน 1 ฉบับ และฉบับแปลเป็นภาษาไทย 
(โดยมีผู้รับรองการแปล) จํานวน 1 ฉบับ 

5. ประวัติของ Osaka Prefecture University ประเทศญี่ปุ่น 
ทั้งน้ี ได้ผ่านการเวียนขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการดําเนินงานด้านวิเทศสัมพันธ์       

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2559  
อน่ึง เน่ืองจากข้อตกลงดังกล่าวเป็นข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ 

ดังน้ัน เพ่ือให้การดําเนินการเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางความตกลงร่วมมือทาง
วิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ พ.ศ. 2550 โดยมีสาระสําคัญข้อ 6 
ขอบเขตความร่วมมือ และข้อ 6.1 การเรียน การสอน ซึ่งจะครอบคลุมถึงการแลกเปลี่ยนคณาจารย์ นักศึกษา 
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และการจัดการเรียนการสอนร่วมกันเพ่ือให้ปริญญาการจัดหลักสูตรร่วม จึงเห็นควรเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาก่อนที่จะดําเนินการต่อไป 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ Osaka Prefecture University ประเทศญี่ปุ่น และให้นําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.6.6 รายงานการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าภาควิชาภาษาปัจจุบัน

ตะวันออก คณะอักษรศาสตร์  
  (วาระลับ) 
 
ระเบยีบวาระที่  4.7 เรื่องที่ทาํหนา้ที่แทนสภาวิชาการ 
ระเบยีบวาระที่  4.7.1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
ระเบยีบวาระที่  4.7.1.1 ขอแก้ไขค่าระดับคะแนนผลการศึกษา    
 
สรุปเรื่อง 

ด้วยมีคณะวิชาต่างๆ ประสงค์ขอแก้ไขคา่ระดับผลการศึกษาดังน้ี 
1. คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ประสงค์ขอแก้ไขค่าระดับผลการศึกษาภาค

การศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2558 จํานวน 1 รายวิชา คือ รายวิชา 216 186 การล้างและอัดภาพถ่าย ของ
นักศึกษาจํานวน 1 ราย เน่ืองจากเกิดความผิดพลาดในการกรอกค่าระดับคะแนนผลการศึกษาในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ผ่านการเวียนขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะจิตรกรรม ประติมากรรม
และภาพพิมพ์ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2559 

2. คณะดุริยางคศาสตร์ประสงค์ขอแก้ไขค่าระดับผลการศึกษาภาคการศึกษาปลาย                 
ปีการศึกษา 2558 เน่ืองจากเกิดความผิดพลาดในการให้คะแนนผลการศึกษาและการให้ค่าระดับคะแนนผล
การศึกษา ซึ่งได้ผ่านการเวียนขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิชาการคณะดุริยางคศาสตร์ เมื่อวันที่ 17 
สิงหาคม 2559 จํานวน 3 รายวิชา คือ  

2.1  รายวิชา 665 108 Creative Business and Production กลุ่ม 401 ของนักศึกษา
จํานวน 1 ราย  

2.2 รายวิชา 664 133 Instrumental Practice II กลุ่ม 301 ของนักศึกษาจํานวน 1 ราย  
2.3 รายวิชา 664 206 Commercial Music Composition II กลุ่ม 301 ของนักศึกษา

จํานวน 3 ราย  
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการได้อนุมัติการขอแก้ไขค่าระดับผลการศึกษาของคณะจิตรกรรม 

ประติมากรรมและภาพพิมพ์และคณะดุริยางคศาสตร์แล้ว  
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3. คณะวิทยาการจัดการประสงค์ขอแก้ไขค่าระดับผลการศึกษาภาคการศึกษาปลาย                 
ปีการศึกษา 2558 จํานวน 1 รายวิชา คือ รายวิชา 761 204 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ กลุ่ม 1202 ของ
นักศึกษาจํานวน 1 ราย เน่ืองจากเกิดความผิดพลาดในการกรอกคะแนนผลการศึกษาของอาจารย์ผู้สอน ซึ่งได้
ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจําคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 10/2559 เมื่อวันที่ 
3 สิงหาคม 2559  

4. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประสงค์ขอแก้ไขค่าระดับผลการศึกษา               
ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2558 เน่ืองจากเกิดความผิดพลาดในการให้คะแนนผลการศึกษา ซึ่งได้ผ่าน
ความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ครั้งที่ 7/2559 
เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 จํานวน 2 รายวิชา คือ  

4.1  รายวิชา 802 106 วาดเส้นเพ่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 ของนักศึกษาจํานวน 1 ราย  
4.2 รายวิชา 803 229 Digital Marketing ของนักศึกษาจํานวน 2 ราย  

ผู้ ช่ วยอ ธิการบ ดีฝ่ าย วิชาการ ไ ด้อ นุมั ติ ก ารขอแ ก้ ไขค่ า ระ ดับผลการศึ กษาของ                 
คณะวิทยาการจัดการและคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแล้ว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4.7.1.2 แนวทางการดําเนินการประเมินการสอน เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคําสอน 
 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 10/2559 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 ได้รับทราบ และมี
ข้อเสนอหารือต่อคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ (กพว.) เพ่ือปรับองค์ประกอบของคณะทํางานใน 
ข้อ 2 คณะกรรมการประจําคณะอาจแต่งต้ังคณะทํางานเพ่ือทําหน้าที่รวบรวมข้อมูลจากเอกสารคําสอน หรือ
เอกสารประกอบการสอน หรือการปฏิบัติการสอนหรือผลการประเมินของนักศึกษาเพ่ือประกอบการพิจารณา
ของคณะกรรมการประจําคณะ โดยองค์ประกอบของคณะทํางานประกอบด้วย เป็นดังน้ี 

“(ก) คณบดี หรือรองคณบดีที่ดูแลงานด้านวิชาการ หรือผู้ช่วยคณบดีที่ดูแลงานด้านวิชาการ 
เป็นประธาน 

      (ข) อาจารย์ที่มีความเช่ียวชาญ ชํานาญ หรือสอดคล้องในสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันกับสาขาที่    
ผู้ขอกําหนดตําแหน่งภายในหรือภายนอกคณะวิชา หรือภายนอกมหาวิทยาลัยรวมกันไม่น้อยกว่า 3 คน           
เป็นคณะทํางาน” 

และให้นําเสนอคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการพิจารณาต่อไป น้ัน 
ในการน้ี ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 14 

กรกฎาคม 2559 ได้มีมติให้ความเห็นชอบองค์ประกอบของคณะทํางานดังกล่าวตามข้อเสนอของที่ประชุม
คณบดี ครั้งที่ 10/2559 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2559  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบและให้ถือเป็นแนวปฏิบัติต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี 4.7.1.3 รายงานจํานวนนักศึกษาท่ีขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ ประจําปีการศึกษา 
2555-2559 

 
สรุปเรื่อง 

ด้วยกองบริการการศึกษาได้รายงานจํานวนนักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ ประจําปี
การศึกษา 2555-2559 จํานวน 14 คณะวิชา โดยข้อมูลในปีการศึกษา 2559 สํารวจ ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2559 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ และมอบหมายให้กองบริการการศึกษาตรวจสอบข้อมูลตัวเลขในรายงาน
จํานวนนักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ ทั้งน้ี ที่ประชุมได้มีข้อเสนอว่า ควรระบุหมายเหตุของสัดส่วน
เพ่ือแสดงความหมายให้ชัดเจน และเพ่ิมข้อมูลสัดส่วนของจํานวนผู้ชําระเงินต่อจํานวนที่เปิดรับและควรแสดง
คะแนนตํ่าสุดของนักศึกษาที่สอบเข้า 
 
ระเบยีบวาระที่  4.7.1.4 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 2,769 รายวิชา โดยสํารวจ ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2559 ซึ่งอาจมีผลกระทบกับ
นักศึกษาในการจําแนกสภาพนักศึกษา และการขอกลับเข้าศึกษาต่อของนักศึกษา  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบยีบวาระที่  4.7.2 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
ระเบียบวาระท่ี  4.7.2.1 การปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปี พ.ศ. 2559 ที่ไม่มีผลกระทบต่อ

โครงสร้างหลักสูตร 
 
สรุปเรื่อง 
  ด้วยกองบริการการศึกษาประสงค์ขอปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ฉบับปี พ.ศ. 2559 โดยมี
สาระในการปรับปรุงแก้ไขคือ  
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1. ขอเปลี่ยนแปลงในข้อ 6.4 คําอธิบายรายวิชา และจํานวนหน่วยกิต จํานวน 1 รายวิชา คือ 
รายวิชา 515 201 สถิติพ้ืนฐาน 

2. ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการ
เรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) จํานวน 1 รายวิชา 

4.2  

โดยเริ่มใช้ต้ังแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการ ครั้งที่ 14/2559 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และการปรับปรุง
ครั้งน้ีไม่กระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปี 
พ.ศ. 2559 ที่ไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร และให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.7.2.2 การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ฉบับปี 

พ.ศ. 2555 ที่ไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร 
 
สรุปเรื่อง 

 ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ประสงค์ขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา          
จุลชีววิทยา ฉบับปี พ.ศ. 2555 โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายช่ืออาจารย์ประจํา
หลักสูตร ดังน้ี    

หมายเหตุ : สัญลักษณ์  *   หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
โดยเริ่มใช้ต้ังแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ

วิชาการ ครั้งที่ 14/2559 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และการปรับปรุง
ครั้งน้ีไม่กระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาจุลชีววิทยา ฉบับปี พ.ศ. 2555 ที่ไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร และให้นําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติต่อไป  
 
  

 อาจารย์ประจําหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจําหลักสูตร (ใหม่) 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพันธ์ บางยี่ขัน* 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพันธ์ บางยี่ขัน* 
2. อาจารย์ ดร.อุรารักษ์ ร่มร่ืน 2. อาจารย์ ดร.อุรารักษ์ ร่มรื่น 
3. อาจารย์ ดร.สุจินันท์ มีไล้ 3. อาจารย์ ดร.สุจินันท์ มีไล้ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย เตโชวิศาล 4. อาจารย์ ดร.วรัญญู พูลสวัสด์ิ 
5. อาจารย์ ดร.ทักษวัน ทองอร่าม* 5. อาจารย์ ดร.ทักษวัน ทองอร่าม* 



 34

ระเบียบวาระท่ี  4.7.2.3 การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร           
ด้วยโควตาพิเศษ 

 
สรุปเรื่อง 

ด้วยกองบริการการศึกษาประสงค์เสนอที่ประชุม ก.บ.ม. พิจารณาการรับสมัครสอบคัดเลือก
บุคคลเพ่ือเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ด้วยโควตาพิเศษ ดังน้ี 

1. (ร่าง) คําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการอํานวยการสอบคัดเลือก
บุคคลเพ่ือเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ด้วยโควตาพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2560 

2. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือเข้าศึกษา
ในมหาวิทยาลัยศิลปากร ด้วยโควตาพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2560 

พร้อมทั้งแนบตารางแสดงจํานวนเปรียบเทียบการคัดเลือกโควตาพิเศษ ต้ังแต่ปีการศึกษา 
2556-2559 แยกตามคณะวิชา/สาขาวิชา  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบดังน้ี 

1. (ร่าง) คําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการอํานวยการสอบคัดเลือก
บุคคลเพ่ือเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ด้วยโควตาพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2560 และให้นําเสนอ
อธิการบดีลงนามในคําสั่งแต่งต้ังต่อไป 

2. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือเข้าศึกษา
ในมหาวิทยาลัยศิลปากร ด้วยโควตาพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2560 และให้นําเสนออธิการบดีลงนาม
ประกาศใช้ต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.7.2.4 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญา

บัณฑิต สําหรับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2559 หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ) 

 
สรุปเรื่อง 

ด้วยคณะวิทยาการจัดการได้จัดทํา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ปฏิทินการศึกษา
ระดับปริญญาบัณฑิต สําหรับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2559 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ) เพ่ือเสนอที่ประชุมพิจารณา พร้อมเหตุผลในการปรับปฏิทิน
การศึกษา โดยผ่านการพิจารณาจากกองบริการการศึกษาแล้ว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง 
ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต สําหรับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2559 หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ) พร้อมเหตุผลในการปรับปฏิทิน
การศึกษา และให้นําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใช้ต่อไป 
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ระเบียบวาระที่  4.7.2.5 การจัดการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาแรกเข้าระดับปรญิญาตรี 
ประจําปีการศกึษา 2559 

 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 ได้ให้ความ
เห็นชอบในหลักการของการจัดการทดสอบความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีเมื่อแรกเข้าและเมื่อสําเร็จการศึกษาด้วยแบบทดสอบ SEPT (Silpakorn English Proficiency 
Test) น้ัน 

เพ่ือให้การดําเนินการจัดการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีเมื่อ
แรกเข้าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ กองบริการการศึกษาจึงเสนอที่ประชุมพิจารณา ดังน้ี 

1. (ร่าง) โครงการจัดการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาแรกเข้าระดับปริญญาตรี 
ประจําปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2. (ร่าง) คําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการจัดการทดสอบ
ทักษะภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาแรกเข้า ปีการศึกษา 2559 

3. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การจัดการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษสําหรับ
นักศึกษาแรกเข้าระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา 2559 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบดังน้ี 

1. (ร่าง) โครงการจัดการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาแรกเข้าระดับปริญญาตรี 
ประจําปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2. (ร่าง) คําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการจัดการทดสอบ
ทักษะภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาแรกเข้า ปีการศึกษา 2559 และให้นําเสนออธิการบดีลงนามในคําสั่งแต่งต้ัง
ต่อไป 

3. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การจัดการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษสําหรับ
นักศึกษาแรกเข้าระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา 2559 และให้นําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใช้ต่อไป 

ทั้งน้ี ประธานขอให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการกํากับควบคุมการจัดเก็บกระดาษคําตอบของ
นักศกึษาเมื่อเสร็จสิ้นการทดสอบอย่างรัดกุมและรอบคอบ  
 
ระเบียบวาระท่ี  4.7.2.6 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ปฏิทิน TQF มหาวิทยาลัยศิลปากร  

ปีการศึกษา 2559 และ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ปฏิทิน 
TQF วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาการจัดการโรงแรม มหาวิทยาลัยศิลปากร  
ปีการศึกษา 2559 

 
สรุปเรื่อง 

เพ่ือให้การดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552        
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยจึงกําหนดปฏิทิน TQF มหาวิทยาลัยศิลปากร      
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และปฏิทิน TQF วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาการจัดการโรงแรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2559         
ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 15/2559 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2559 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว 

ในการน้ี กองบริการการศึกษาจึงเสนอที่ประชุมคณบดีพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย
ศิลปากร เรื่อง ปฏิทิน TQF มหาวิทยาลัยศิลปากร  ปีการศึกษา 2559 และ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย
ศิลปากร เรื่อง ปฏิทิน TQF วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาการจัดการโรงแรม มหาวิทยาลัยศิลปากร                
ปีการศึกษา 2559 เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติต่อไป 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง 
ปฏิทิน TQF มหาวิทยาลัยศิลปากร  ปีการศึกษา 2559 และ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ปฏิทิน 
TQF วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาการจัดการโรงแรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2559 และให้
นําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใช้ต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.7.2.7 คําชี้แจงการดําเนินการเสนอหลักสูตรปรับปรุงและหลักสูตรใหม่ ปีการศึกษา 

2559 และมาตรการและแนวปฏิบัติในการเสนอหลักสูตรปรับปรุงและ
หลักสูตรใหม่ ปีการศึกษา 2560 

 
สรุปเรื่อง 

 ตามที่ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559 ได้ให้
มหาวิทยาลัยดําเนินการตรวจสอบสาเหตุ ขั้นตอนการดําเนินการเก่ียวกับการเสนอหลักสูตร แล้วกําหนดกลไก
กํากับ ติดตามเพ่ือให้ทุกหลักสูตรสามารถเปิดได้ทันตามกําหนดเวลาในแต่ละภาคการศึกษา แล้วนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยทราบ น้ัน   

บัดน้ี กองบริการการศึกษาได้จัดทําเอกสารคําช้ีแจงเก่ียวกับกลไกกํากับ ติดตามหลักสูตรที่
ดําเนินการอยู่ในปัจจุบันตามที่สภามหาวิทยาลัยได้สั่งการเรียบร้อยแล้วและได้ตรวจสอบพบว่า หลักสูตรที่ไม่
สามารถเสนอสภามหาวิทยาลัยได้ตามกําหนดน้ัน เน่ืองจากมีการส่งหลักสูตรภายหลังจากช่วงเวลาที่
มหาวิทยาลัยกําหนดค่อนข้างมาก ดังน้ัน จึงได้เสนอที่ประชุมพิจารณามาตรการและแนวปฏิบัติในการเสนอ
หลักสูตรปรับปรุงและหลักสูตรใหม่ ปีการศึกษา 2560 เพ่ือให้การดําเนินการเสนอหลักสูตรแล้วเสร็จทันตาม
กําหนดระยะเวลาในแต่ละภาคการศึกษา ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 
16/2559 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559 ดังน้ี 

1. สรุปจํานวนหลักสูตรที่ครบรอบต้องปรับปรุง และเริ่มใช้กับนักศึกษาปีการศึกษา 2560 
2. สรุปขั้นตอนในการเสนอหลักสูตร ฉบับปรับปรุง 
3. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการเสนอ

หลักสูตรปรับปรุงและหลักสูตรใหม่ ปีการศึกษา 2560 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับทราบคําช้ีแจงการดําเนินการเสนอหลักสูตรปรับปรุงและ
หลักสูตรใหม่ ปีการศึกษา 2559 และให้ความเห็นชอบมาตรการและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการเสนอหลักสูตร
ปรับปรุงและหลักสูตรใหม่ ปีการศึกษา 2560 ตามท่ีกองบริการการศึกษาเสนอ ดังน้ี 

1. สรุปจํานวนหลักสูตรที่ครบรอบต้องปรับปรุง และเร่ิมใช้กับนักศึกษา ปีการศึกษา 2560 
2. สรุปขั้นตอนในการเสนอหลักสูตร ฉบับปรับปรุง 
3. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการเสนอ

หลักสูตรปรับปรุงและหลักสูตรใหม่ ปีการศึกษา 2560 และให้นําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใช้ต่อไป 
 
 

ปิดประชุมเวลา 13.00 น. 
 
 
 

(นางสาวกันย์พินันท์  สิริปัญญาธร) 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 
 

(นางสาวสิริวัลลิ์  พฤกษาอุดมชัย) 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 
 

(นางสาวเอมอร  ชีราวุฒธิพันธ์) 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 

 
 
รายงานการประชุมฉบับน้ี 
ได้รับรองโดยไม่มีการแก้ไข 
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ที่ (บาท) การศึกษา เขาปฏิบัติงาน ของหนวยงานรับเรื่อง (บาท) ใหปรับเพิ่ม

1 นางสาวนุชนาฎ ปานศรี แมครัวปฏิบัติการ 2-6-23-12 19,040 ครุศาสตรมหาบัณฑิต แมครัวปฏิบัติการ 24-ต.ค.-56 ลานอกเวลา 22-ส.ค.-57 19,040 22-ส.ค.-57 - วันที�งานการเจ้าหน้าที�

คณะวิทยาการจัดการ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ คณะวิทยาการจัดการ ราชการ ของหน่วยงานรับเรื�อง

หมูบานจอมบึง (เนื�องจากยื�นเรื�องเกินกว่า 

60 วัน นับแต่วันที�สําเร็จ

การศึกษา)

- เป็นวุฒิปริญญาโท

ซึ�งไม่ตรงตามสายงาน

จึงให้เพิ�มวุฒิการศึกษา

ไว้ในทะเบียนประวัติเท่านั�น

2 นางสาวพิริณฎา หลวงเทพ นักคอมพิวเตอรปฏิบัติการ 2-3-23-682 18,160 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต นักคอมพิวเตอรปฏิบัติการ 29-ม.ีค.-57 ลานอกเวลา 4-ส.ค.-57 18,160 4-ส.ค.-57 - วันที�งานการเจ้าหน้าที�

คณะวิทยาการจัดการ (การประกอบการ) คณะวิทยาการจัดการ ราชการ ของหน่วยงานรับเรื�อง

จากมหาวิทยาลัยศิลปากร (เนื�องจากยื�นเรื�องเกินกว่า 

60 วัน นับแต่วันที�สําเร็จ

การศึกษา)

- เป็นวุฒิปริญญาโท

ซึ�งไม่ตรงตามสายงาน

จึงให้เพิ�มวุฒิการศึกษา

ไว้ในทะเบียนประวัติเท่านั�น

สรุปรายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัยของคณะวิชา/หนวยงานที่ประสงคขอเพิ่มวุฒิการศึกษาไวในทะเบียนประวัติ
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ที่ (บาท) การศึกษา เขาปฏิบัติงาน ของหนวยงานรับเรื่อง (บาท) ใหปรับเพิ่ม

1 นายกฤติธี ศรีเกตุ อาจารย 1-2-06-744 25,380 รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต อาจารย 5-ส.ค.-58 16-ก.ย.-58 30,450 5-ส.ค.-58 - วันที�สําเร็จการศึกษา

ภาควิชาสังคมศาสตร จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ภาควิชาสังคมศาสตร

คณะอักษรศาสตร คณะอักษรศาสตร
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