
รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ครั้งท่ี 5/2559 

วันอังคารท่ี 20 กันยายน 2559 
ณ  ห้องประชุมสํานักงานอธิการบดี  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 

…………….……………….. 

ผู้มาประชุม 

1. ผศ.ชัยชาญ   ถาวรเวช อธิการบดี ประธานกรรมการ 
2. รศ.ดร.คณิต เขียววิชัย รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร ์ กรรมการ 
3. ผศ.ดร.เชาวรีย์ อรรถลังรอง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ 
4. อ.ปัญจพล เหล่าพูนพัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา กรรมการ 
5. รศ.ดร.วศิน อิงคพัฒนากุล รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการ 
6. รศ.วัฒนา เกาศัลย์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กรรมการ 
7. รศ.ดร.ปานใจ   ธารทัศนวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ 
8. ผศ.ไพโรจน์ วังบอน  รองคณบดีฝ่ายบริหาร รักษาราชการแทน กรรมการ 

  คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
9. รศ.ดร.ชัยสิทธ์ิ  ด่านกิตติกุล คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กรรมการ 

10. ผศ.ชวลิต ขาวเขียว คณบดีคณะโบราณคดี กรรมการ 
11. ผศ.เอกพงษ์  ตรีตรง คณบดีคณะมณัฑนศิลป์ กรรมการ 
12. ผศ.ดร.วรางคณา นิพัทธ์สุขกิจ คณบดีคณะอักษรศาสตร ์ กรรมการ 
13. ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธ์ุ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กรรมการ 
14. รศ.ดร.สืบสกุล อยู่ยืนยง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 
15. รศ.ดร.จุไรรัตน์   นันทานิช คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กรรมการ 
16. ผศ.ดร.ปาเจรา    พัฒนถาบุตร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ 

  และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
17. อ.ดําริห์   บรรณวิทยกิจ คณบดีคณะดุริยางคศาสตร์ กรรมการ 
18. ผศ.ดร.พีรพัฒน์ ยางกลาง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
19. ผศ.สมศักด์ิ ชาตินํ้าเพชร คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ 
20. ผศ.ดร.เฉลิมชัย  กิตติศักด์ินาวิน รองผู้อํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ ฝ่ายบริหาร  กรรมการ     

  รักษาราชการแทนผู้อํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ 
21. ผศ.ดร.อริศร์   เทียนประเสริฐ ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  กรรมการ 
22. ผศ.ดร.ศักดิพันธ์ ตันวิมลรัตน์ ผู้อํานวยการสํานักหอสมุดกลาง กรรมการ 
23. ผศ.ฉัตรชัย  เผ่าทองจีน ผู้อํานวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ กรรมการ 
24. รศ.ดร.บุญศรี   จงเสรีจิตต์ ประธานสภาคณาจารย์ กรรมการ 
25. นางสาววรรณภา   แสงวัฒนะกุล ผู้แทนข้าราชการ ประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ กรรมการ 

หรือเช่ียวชาญเฉพาะ 
26. นายสหรัฐ   มณีจันทร ์ ผู้แทนข้าราชการ ประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ กรรมการ 

หรือเช่ียวชาญเฉพาะ 
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27. นางสุมณฑา   เสรีวัตตนะ ผู้แทนข้าราชการ ประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ กรรมการ 
หรือเช่ียวชาญเฉพาะ 

28. ผศ.ดร.จรุงแสง   ลักษณบุญส่ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กรรมการและเลขานุการ 
29. นางสาวอัปสร กิจเจริญค้า ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้มาประชุมผา่นระบบ VDO-Conference 

1. ผศ.ดาวลอย กาญจนมณีเสถียร รองอธิการบดี เพชรบุรี  กรรมการ  
2. อ.ดร.ภวพล คงชุม คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการ 

ผู้เขา้ร่วมประชุม 

1. อ.ดร.ประไพพิมพ์  สุธีวสินนนท ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลัง 
2. อ.ดร.สุภาพ เกิดแสง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
3. อ.ดร.คุณัตว์   พิธพรชัยกุล ผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 
4. นายกฤษดา   ไพรวรรณ์ ผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 
5. นางอัจฉรา   ทองส่งโสม ผู้อํานวยการกองกลาง   
6. นางสุกัญญา   ต่อทรัพย์สิน ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่  

ผู้ไม่มาประชุม 

1. ศ.ถาวร โกอุดมวิทย์ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม ติดราชการ 
2. อ.อํามฤทธ์ิ   ชูสุวรรณ  คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ ติดราชการ 
3. ผศ.ดร.สมพิศ   ขัตติยพิกุล ผู้อํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ ติดราชการ 

    และรักษาราชการแทนรองอธิการบดี 
    ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ 

4. อ.ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท ์ ผู้อํานวยการหอศิลป์ ติดราชการ 

เปิดประชุมเวลา 09.30 น. 

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

ครั้งที่ 4/2559 เม่ือวันอังคารที่ 6 กันยายน 2559 
 

สรุปเรื่อง 
 ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันอังคารที่ 6 กันยายน 2559  
 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
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ระเบยีบวาระที่  2     เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
ระเบยีบวาระที่ 2.1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2.1.1 คุณเกษม อริยะวุฒิพันธ์ มีความประสงค์จะบริจาคท่ีดินให้แก่มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 
 
สรุปเรื่อง 

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คุณเกษม อริยะวุฒิพันธ์ ประธานบริษัทไทยยนตร์
แทรกเตอร์ จํากัด มีความประสงค์จะบริจาคท่ีดินแก่มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยไม่คิดมูลค่าเป็นจํานวน 50 ไร่ 
ณ บริเวณรอยต่อคลองวังตะกูและคลองหนองดินแดง ตําบลโพรงมะเด่ือ อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โดยใน
เบ้ืองต้น อธิการบดี รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา และอาจารย์ ดร.สังกะมา สารวัตร คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ได้เข้าพบคุณเกษม อริยะวุฒิพันธ์ เพ่ือสํารวจสถานที่เมื่อเดือนมิถุนายน 2559 และ
เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559 อธิการบดีได้รับเชิญจาก คุณเกษม อริยะวุฒิพันธ์ เพ่ือหารือรายละเอียดของเง่ือนไข
ในการบริจาคที่ดิน ณ สํานักงานบริษัทไทยยนตร์แทรกเตอร์ จํากัด ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ  

ทั้งน้ี คุณเกษม อริยะวุฒิพันธ์ ได้มีประสบการณ์จากการบริจาคที่ดินให้กับหน่วยงานของ
รัฐวิสาหกิจแห่งหน่ึง ซึ่งเมื่อรับมอบไปแล้วมิได้ดําเนินการอย่างใด จนเมื่อเวลาล่วงเลยไปและถูกทวงถาม จึงได้
สร้างอาคารขนาดเล็ก ทําให้คุณเกษม อริยะวุฒิพันธ์ รู้สึกผิดหวังที่การบริจาคที่ดินเพ่ือสร้างคุณประโยชน์ให้กับ
สาธารณะมิได้เป็นผลอย่างที่มุ่งหวังไว้ ดังน้ัน จึงได้แจ้งรายละเอียดเง่ือนไขสําคัญให้มหาวิทยาลัยเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาดําเนินการรับบริจาคที่ดินแปลงดังกล่าว ดังน้ี 

1. ประสงค์ที่จะมอบที่ดินให้กับมหาวิทยาลัยศิลปากรเพ่ือใช้ในการจัดการศึกษาหรือกิจกรรม
ที่เก่ียวเน่ืองกับการจัดการศึกษาเท่าน้ัน 

2. ต้องพิจารณาปรับปรุงหอคอยโครงสร้างเหล็กสูง 5 ช้ัน ซึ่งมีอายุมากกว่า 10 ปี เพ่ือใช้
ประโยชน์อย่างใดอย่างหน่ึงตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร 

3. ต้องดําเนินการก่อสร้างอาคารถาวรเพ่ือใช้ประโยชน์ในการจัดการศึกษาหรือกิจกรรมที่
เก่ียวเน่ืองกับการจัดการศึกษาให้เห็นเป็นรูปธรรมภายใน 3 ปี   

4. หากมหาวิทยาลัยประสงค์จะใช้พ้ืนที่เพ่ิมเติมในบริเวณพ้ืนที่ต่อเน่ืองติดกันจํานวน 50 ไร่ 
สามารถเช่าได้ในราคา 250,000 บาท หรือราคา 5,000 บาท/ไร่ ซึ่งเป็นราคาที่ไม่สูงมากเม่ือเทียบกับราคา          
ค่าเช่าในพ้ืนที่ใกล้เคียง 

ในการน้ี เพ่ือให้การรับมอบที่ดินดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อการขยายตัวและเพ่ือความ
เจริญก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยศิลปากรในอนาคต ประธานจะได้ทําหนังสือเชิญคณบดีหรือผู้แทน (รองคณบดี/
หัวหน้าภาควิชา) เข้าร่วมประชุมหารือในวันที่ 27 กันยายน 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม อธ 1302 
ช้ัน 3 สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 2.1.2 การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่อย่างไม่เหมาะสม 
 
สรุปเรื่อง 

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามท่ีได้มีการเผยแพร่ข่าว ภาพ และการแสดงความ
คิดเห็นในสื่อสังคมออนไลน์เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2559 กรณีการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ของกลุ่มนักศึกษา
ที่แต่งกายอย่างไม่เหมาะสม โดยการแต่งกายเลียนแบบเรดการ์ดและผู้นํานาซี น้ัน 

มหาวิทยาลัยรู้สึกเสียใจต่อการกระทําของกลุ่มนักศึกษาดังกล่าว โดยประธานได้แจ้งด้วยวาจา
และทําหนังสือขออภัยต่อเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นอย่างเป็นทางการต่อเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจํา
ประเทศไทยแล้ว และเพ่ือป้องกันไม่ให้เหตุการณ์เช่นน้ีเกิดขึ้นอีก มหาวิทยาลัยจะได้ดําเนินการดังน้ี 

1. แต่งต้ังคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงและลงโทษทางวินัยผู้ที่เก่ียวข้อง 
2. แจ้งคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทราบถึงผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่าง

ประเทศและช่ือเสียงของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งหาแนวทางป้องกันไม่ให้เหตุการณ์เช่นน้ีเกิดขึ้นอีกจากกิจกรรม
ทุกประเภทท่ีจัดขึ้นโดยนักศึกษา คณะวิชา/หน่วยงาน  

3. ร่วมกับสถานทูตประเทศท่ีเก่ียวข้องจัดนิทรรศการให้ความรู้เก่ียวกับการฆ่าล้างเผ่าพันธ์ุที่
เป็นรอยด่างในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ชาติเพ่ือให้ความรู้กับเยาวชนและสาธารณชนต่อไป 

ทั้งน้ี ในวันที่ 20 กันยายน 2559 ประธานพร้อมด้วยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา            
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา และคณบดีคณะมัณฑนศิลป์ จะได้เข้าหารือเพ่ือทําความเข้าใจกับ
เจ้าหน้าที่ระดับสูงของสถานเอกอัครราชทูตประเทศอิสราเอลประจําประเทศไทย เพ่ือคลี่คลายปัญหาที่เกิดขึ้น
โดยเร็ว 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2.2 รายงานของสถาบันอนาคตไทยศึกษา เรื่อง “โอกาสท่ีเสียไป: 12 ข้อเท็จจริง

การศึกษาไทย” 
 
สรุปเรื่อง 

ด้วยมูลนิธิสถาบันอนาคตไทยศึกษาได้ส่งหนังสือเลขที่ 0011/2559 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 
2559 รายงาน เรื่อง “โอกาสที่เสียไป: 12 ข้อเท็จจริงการศึกษาไทย” โดยสถาบันอนาคตไทยศึกษาได้
ทําการศึกษาในหัวข้อดังกล่าวเพื่อเป็นการฉายภาพเร่ืองการศึกษาให้เห็นเป็นรูปธรรมถึงการศึกษาที่มีปัญหา          
ทําให้โอกาสของเด็กไทยเสียไปได้อย่างไรและเป็นต้นทุนค่าเสียโอกาสของเศรษฐกิจโดยรวมอย่างไร เพ่ือให้
มหาวิทยาลัยได้ใช้ประโยชน์ต่อไป 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบยีบวาระที่ 2.3 การสาํรวจและตรวจนับครภัุณฑ์เพื่อสนบัสนนุงาน Data Cleansing 
 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้ตกลงว่าจ้างบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด  
ให้บริการปรับปรุงรายการข้อมูลทางการเงิน (Data Cleansing) และการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐาน
รายงานทางการเงินสําหรับกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ มหาวิทยาลัยศิลปากร สัญญาจ้างเลขท่ี 20/2559 
ลงวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2559 น้ัน 

เพ่ือให้รายละเอียดต่างๆ ในขอบเขตงานท่ีกําหนดไว้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริษัทจึงได้ขอ
ความร่วมมือให้มหาวิทยาลัยแจ้งคณะวิชา/หน่วยงาน ทําการสํารวจและตรวจนับครุภัณฑ์โดยพร้อมกันภายใน
วันที่ 15 ตุลาคม 2559 ตามแนวทางการสํารวจและตรวจนับครุภัณฑ์ของบริษัท โดยให้เจ้าหน้าที่บัญชีและพัสดุ
จากส่วนกลางของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมสังเกตการณ์ดังกล่าวเพ่ือให้มั่นใจในความถูกต้องของข้อมูลที่จะนํามาใช้
ในการทํา Data Cleansing และเพ่ือปรับปรุงข้อมูลทางบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 ให้มีความพร้อม
สําหรับการเริ่มใช้มาตรฐานรายงานทางการเงินสําหรับกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ 

ทั้งน้ี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพ่ิมเติมว่า บริษัทจะแจ้งการกําหนด
วันที่จะดําเนินการสํารวจและตรวจนับครุภัณฑ์ของคณะวิชา/หน่วยงาน ในช่วงระหว่างวันที่ 3-15 ตุลาคม 
2559 เพ่ือให้คณะวิชา/หน่วยงาน เตรียมความพร้อมต่อไป 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ และขอให้คณะวิชา/หน่วยงานเตรียมสินทรัพย์ ครุภัณฑ์ และทะเบียนให้
พร้อมสําหรับการดําเนินการดังกล่าว ทั้งน้ี ขอให้คณะวิชา/หน่วยงานดําเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการเพ่ือ
ดําเนินการสํารวจและตรวจนับครุภัณฑ์ภายในวันที่ 30 กันยายน 2559 เพ่ือส่งรายช่ือคณะกรรมการของ             
คณะวิชา/หน่วยงานไปยังบริษัทเพ่ือทราบต่อไป 
 
ระเบยีบวาระที่  3    เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน  
 ไม่ม ี
 
ระเบยีบวาระที่  4     เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
ระเบยีบวาระที่  4.1 การบริหารงานบุคคล 
ระเบยีบวาระที่  4.1.1 การสอบแข่งขนั / คัดเลือก 
 ไม่ม ี
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ระเบยีบวาระที่  4.1.2 การขออนุมัติบรรจุบุคคล / การโอนย้าย 
ระเบียบวาระท่ี 4.1.2.1 คณะวิทยาการจัดการขออนุมัติจ้างบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

จํานวน 2 ราย 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่คณะวิทยาการจัดการมีอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณ

แผ่นดิน (เงินรายได้สมทบ) จํานวน 2 อัตรา ตําแหน่งอาจารย์ ได้แก่ ตําแหน่งเลขที่ 1-3-23-754 และ            
ตําแหน่งเลขที่ 1-3-23-750 น้ัน 
  เพ่ือให้การดําเนินงานภายในคณะฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะฯ จึงประสงค์ขออนุมัติ
จ้างบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 2 ราย ดังน้ี 

1. นายธเนศ เกษรสิริธร วุฒิศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม)              
มหาวิทยาลัยศิลปากร ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขท่ี 1-3-23-754  อัตราเงินเดือน เดือนละ 25,380 บาท 
สังกัดคณะวิทยาการจัดการ โดยมีผลการสอบคะแนนภาษาอังกฤษ TU-GET 460 คะแนน (เป็นไปตามมติ            
ที่ประชุม ก.บ.พ. ครั้งที่ 25/2558 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558 กําหนดให้มีผลการสอบคะแนนภาษาอังกฤษ 
TU-GET ไม่ตํ่ากว่า 450 คะแนน) 

2. นางสาวสถิรา มะลาสิน ด้วยวุฒิปริญญาตรี วุฒิศึกษาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการศึกษา) 
เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-3-23-750 อัตราเงินเดือน  
เดือนละ 21,750 บาท สังกัดคณะวิทยาการจัดการ โดยมีผลการสอบคะแนนภาษาอังกฤษ TOEIC 665 
คะแนน (เป็นไปตามมติที่ประชุม ก.บ.พ. ครั้งที่ 25/2558 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558 กําหนดให้มีผลการสอบ
คะแนนภาษาอังกฤษ TOEIC ไม่ตํ่ากว่า 625 คะแนน) เน่ืองจากได้สําเร็จการศึกษา วุฒิ Master of Hospitality 
Management จาก Universite D’ Angers ประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศส จึงให้บรรจุด้วยวุฒิปริญญาตรี        
ไปพลางก่อน จนกว่า ก.พ. จะตีค่าคุณวุฒิปริญญาโท วุฒิ Master of Hospitality Management จาก 
Universite D’ Angers ประเทศสาธารณรัฐฝร่ังเศส มายังมหาวิทยาลัย แล้วจึงให้ปรับวุฒิและอัตราเงินเดือน 
วุฒิปริญญาโท ตามท่ี ก.พ. กําหนด โดยมีผลต้ังแต่วันที่รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน 
 โดยท่ีประชุม ก.บ.พ. ครั้งที่ 12/2559 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559 และที่ประชุม ก.บ.พ. 
ครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนเง่ือนไขการบรรจุกรอบอัตราว่าง เพ่ือใช้ในการ
ดําเนินการเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่           
1-3-23-750 และตําแหน่งเลขที่ 1-3-23-754 สังกัดคณะวิทยาการจัดการ จากเง่ือนไขการบรรจุคุณวุฒิปริญญา
เอก เป็นเง่ือนไขการบรรจุคุณวุฒิปริญญาโท 

พร้อมทั้งขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ทั้ง 2 ราย ดังน้ี 
1. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ         ประธานกรรมการ 
2. อาจารย์จอมภัค  คลังระหัด         กรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระวัฒน์ จันทึก        กรรมการ 
4. อาจารย์ปริญญา  หรุ่นโพธิ์         กรรมการ 

 5. นางสาววันเพ็ญ  แสงพูล         เลขานุการ 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมั ติให้จ้างบุคคล ทั้ง 2 ราย เพ่ือบรรจุเป็นพนักงาน                 
มหาวิทยาลัย ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ ก.บ.ม. อนุมัติแต่ไม่ก่อนวันรายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน พร้อมทั้งอนุมัติให้แต่งต้ัง
คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าวตามรายช่ือที่คณะฯ เสนอ ซึ่งสําหรับ           
การจ้างครั้งแรกให้จ้างเป็นพนักงานประจําสถานภาพทดลองงาน มีระยะเวลาการจ้าง 1 ปี ต้ังแต่วันที่รายงาน
ตัวเข้าปฏิบัติงาน 
 
ระเบียบวาระท่ี 4.1.2.2 คณะเภสัชศาสตร์ขออนุมัติจ้างบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

จํานวน 3 ราย 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่คณะเภสัชศาสตร์มีอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน 

(เงินรายได้สมทบ) จํานวน 3 อัตรา ตําแหน่งอาจารย์ ได้แก่ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-08-805 ตําแหน่งเลขที่          
2-3-08-294 และ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-08-610 น้ัน 
  เพ่ือให้การดําเนินงานภายในคณะฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะฯ จึงประสงค์ขออนุมัติ
จ้างบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 3 ราย ดังน้ี 

1. นางสาวธนภรณ์ นะวาระหะคุณ วุฒิบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)  จากมหาวิทยาลัย
พิษณุโลก ตําแหน่งนักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-08-805 อัตราเงินเดือน เดือนละ 
19,500 บาท สังกัดงานการบริหารการเงินและพัสดุ สํานักงานคณบดี คณะเภสัชศาสตร์  

2. นายวัชพล ฐานบัญชา วุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร(เทคโนโลยีเครือข่ายและการสื่อสาร) จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ตําแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-08-294 อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท สังกัดงานบริการและสนับสนุน
เทคนิคทางการศึกษาและสารสนเทศ สํานักงานคณบดี คณะเภสัชศาสตร์ 

3. นายพีรวัช ตันไพบูลย์ วุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ) จากมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-08-610 อัตราเงินเดือน         
เดือนละ 19,500 บาท สังกัดงานการวิเคราะห์นโยบาย แผนงาน และการงบประมาณ สํานักงานคณบดี          
คณะเภสัชศาสตร์ 

พร้อมทั้งขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน จํานวน 3 ราย ดังน้ี  
คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ราย นางสาวธนภรณ์ นะวาระหะคุณ  
1. รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะเภสัชศาสตร์        ประธานกรรมการ 
2. รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์      กรรมการ 
3. เลขานุการคณะเภสัชศาสตร์         กรรมการ 
4. หัวหน้างานการบริหารการเงินและพัสดุ        กรรมการ 
5. หัวหน้างานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์       กรรมการ 
6. นายชัยวัฒน์  ตันติบวรเดชา         เลขานุการ 
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คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ราย นายวัชพล ฐานบัญชา  
1. รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะเภสัชศาสตร์        ประธานกรรมการ 
2. รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์        กรรมการ 
3. เลขานุการคณะเภสัชศาสตร์         กรรมการ 
4. หัวหน้างานบริการและสนับสนุนเทคนิค        กรรมการ 
    ทางการศึกษาและสารสนเทศ 
5. นายชัยวัฒน์  ตันติบวรเดชา         เลขานุการ 
คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ราย นายพีรวัช ตันไพบูลย์ 
1. รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะเภสัชศาสตร์        ประธานกรรมการ 
2. รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ       กรรมการ 
3. เลขานุการคณะเภสัชศาสตร์         กรรมการ 
4. หัวหน้างานการวิเคราะห์นโยบาย แผนงาน       กรรมการ 
    และการงบประมาณ 
5. นายชัยวัฒน์  ตันติบวรเดชา         เลขานุการ 

 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมั ติให้จ้างบุคคล ทั้ง 3 ราย เพ่ือบรรจุเป็นพนักงาน                 
มหาวิทยาลัย ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ ก.บ.ม. อนุมัติแต่ไม่ก่อนวันรายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน พร้อมทั้งอนุมัติให้แต่งต้ัง
คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าวตามรายช่ือที่คณะฯ เสนอ ซึ่งสําหรับ           
การจ้างคร้ังแรกให้จ้างเป็นพนักงานประจําสถานภาพทดลองงาน มีระยะเวลาการจ้าง 1 ปี ต้ังแต่วันที่          
รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน 
 
ระเบียบวาระท่ี 4.1.2.3 ขออนุมัติบรรจุแต่งต้ังพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหน่งบริหาร 
 

สรุปเรื่อง 
ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 348/2559 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2559 สั่งแต่งต้ัง

คณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดํารงตําแหน่งคณบดีคณะมัณฑนศิลป์ แทน ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกพงษ์         
ตรีตรง ที่จะครบวาระการดํารงตําแหน่งคณบดีคณะมัณฑนศิลป์ ในวันที่ 8 ตุลาคม 2559 ซึ่งคณะกรรมการสรร
หาได้ดําเนินการสรรหาแล้ว ปรากฏว่า อาจารย์ ดร .ธนาทร เจียรกุล เป็นผู้สมควรดํารงตําแหน่ง                 
คณบดีคณะมัณฑนศิลป์ ประกอบกับที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ในการประชุมครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่             
10 สิงหาคม 2559 มีมติเห็นชอบให้อาจารย์ ดร.ธนาทร เจียรกุล ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 798 สังกัดภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมัณฑนศิลป์ ดํารงตําแหน่ง
คณบดีคณะมัณฑนศิลป์ โดยมีวาระการดํารงตําแหน่ง 4 ปี ต้ังแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2559 น้ัน 

เ น่ืองจาก  อาจาร ย์  ดร .ธนาทร  เจี ยร กุล  จะเกษียณอายุราชการ  60 ปีบริ บู รณ์                 
ในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ทําให้พ้นจากการเป็นข้าราชการด้วยเหตุ
เกษียณอายุ แต่เ น่ืองจาก อาจารย์ ดร .ธนาทร เจียรกุล ได้รับการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งคณบดี                 
คณะมัณฑนศิลป์ ต้ังแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2559 ซึ่งตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการบริหารงาน
บุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 กําหนดให้มีการบรรจุแต่งต้ังพนักงานมหาวิทยาลัย สายบริหาร            
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กลุ่มบริหารวิชาการ ตําแหน่งคณบดี ดังน้ัน เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อม กองการเจ้าหน้าที่ได้พิจารณา 
กรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดินแล้ว เห็นสมควรให้ใช้กรอบอัตราเพ่ือ         
การบรรจุอาจารย์ ดร.ธนาทร เจียรกุล เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน 

ดังน้ัน จึงขออนุมัติใช้กรอบอัตราเลขที่ 1-2-04-895 เพ่ือบรรจุแต่งต้ัง อาจารย์ ดร.ธนาทร 
เจียรกุล ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ในการสอนและการบริหาร ในการจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย                 
ตําแหน่งคณบดีคณะมัณฑนศิลป์ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป โดยมีระยะเวลาการจ้าง         
จนถึงวันที่ 8 ตุลาคม 2563 ตามวาระของคณบดีคณะมัณฑนศิลป์ 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้ใช้กรอบอัตราเลขที่ 1-2-04-895 เพ่ือบรรจุแต่งต้ัง 
อาจารย์ ดร.ธนาทร เจียรกุล ในการจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งคณบดีคณะมัณฑนศิลป์ ทั้งน้ี ต้ังแต่
วันที่ 9 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป โดยมีระยะเวลาการจ้างจนถึงวันที่ 8 ตุลาคม 2563 ตามวาระของคณบดี  
คณะมัณฑนศิลป์ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4.1.2.4 คณะอักษรศาสตร์ขออนุมัติจ้างบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

จํานวน 2 ราย 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่คณะอักษรศาสตร์มีอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน 

จํานวน 2 อัตรา ตําแหน่งอาจารย์ ได้แก่ ตําแหน่งเลขที่ 1-3-06-826 สังกัดภาควิชาภาษาไทย และ ตําแหน่ง
เลขที่ 1-3-06-829 สังกัดภาควิชาภาษาเยอรมัน น้ัน 
  เพ่ือให้การดําเนินงานภายในคณะฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะฯ จึงประสงค์ขออนุมัติ 
จ้างบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 2 ราย ดังน้ี 

1. นางสาววีณา วุฒิจํานงค์ วุฒิอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย จากจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-3-06-826 อัตราเงินเดือน เดือนละ 25,380 บาท สังกัด
ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ โดยมีผลการสอบคะแนนภาษาอังกฤษ CU-TEP 74 คะแนน (เป็นไปตาม
มติที่ประชุม ก.บ.พ. ครั้งที่ 25/2558 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558 กําหนดให้มีผลการสอบคะแนนภาษาอังกฤษ 
CU-TEP ไม่ตํ่ากว่า 60 คะแนน) 

2. นางสาวอันนา คือเบล วุฒิศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเยอรมันในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยรามคําแหง ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-3-06-829 อัตราเงินเดือน 
เดือนละ 25,380 บาท สังกัดภาควิชาภาษาเยอรมัน คณะอักษรศาสตร์ โดยมีผลการสอบคะแนนภาษาอังกฤษ 
TOEIC 950 คะแนน (เป็นไปตามมติที่ประชุม ก.บ.พ. ครั้งที่ 25/2558 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558 กําหนดให้
มีผลการสอบคะแนนภาษาอังกฤษ TOEIC ไม่ตํ่ากว่า 625 คะแนน) 
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พร้อมทั้งขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน จํานวน 2 ราย ดังน้ี  
คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ราย นางสาววีณา วุฒิจํานงค์ 
1. คณบดีคณะอักษรศาสตร์    ประธานกรรมการ 
2. หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์  กรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สําเนียงงาม  กรรมการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุบล เทศทอง   กรรมการ 
 5. นางสาวประภาพร  ถึกกวย    เลขานุการ 
คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ราย นางสาวอันนา คือเบล 
1. คณบดีคณะอักษรศาสตร์    ประธานกรรมการ 
2. หัวหน้าภาควิชาภาษาเยอรมัน  คณะอักษรศาสตร์  กรรมการ 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.กรกช  อัตตวิริยะนุภาพ  กรรมการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาวิตรี  ทองอุไร   กรรมการ 
5. อาจารย์ ดร.สุนทร  ศรีชัย    กรรมการ 
 6. นางสาวประภาพร  ถึกกวย    เลขานุการ 

 โดยที่ประชุม ก.บ.พ. ครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 และที่ประชุม ก.บ.พ.  
ครั้งที่ 14/2559 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนเง่ือนไขการบรรจุกรอบอัตราว่าง เพ่ือใช้ใน
การดําเนินการเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 
1-3-06-826 และ ตําแหน่งเลขที่ 1-3-06-829 สังกัดคณะอักษรศาสตร์ จากเง่ือนไขการบรรจุคุณวุฒิปริญญาเอก 
เป็นเง่ือนไขการบรรจุคุณวุฒิปริญญาโท 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมั ติให้จ้างบุคคล ทั้ง 2 ราย เพ่ือบรรจุเป็นพนักงาน                 
มหาวิทยาลัย ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ ก.บ.ม. อนุมัติแต่ไม่ก่อนวันรายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน พร้อมทั้งอนุมัติให้แต่งต้ัง
คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าวตามรายช่ือที่คณะฯ เสนอ ซึ่งสําหรับ           
การจ้างครั้งแรกให้จ้างเป็นพนักงานประจําสถานภาพทดลองงาน มีระยะเวลาการจ้าง 1 ปี ต้ังแต่วันที่รายงาน
ตัวเข้าปฏิบัติงาน 
 
ระเบียบวาระท่ี 4.1.2.5 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ขออนุมัติจ้างบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน

มหาวิทยาลัย จํานวน 2 ราย 
 

สรุปเรื่อง 
ตามท่ีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณ

แผ่นดิน จํานวน 2 อัตรา ตําแหน่งอาจารย์ ได้แก่ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-03-105 และ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-03-615 
สังกัดภาควิชาสถาปัตยกรรม น้ัน 
  เพ่ือให้การดําเนินงานภายในคณะฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะฯ จึงประสงค์ขออนุมัติ 
จ้างบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 2 ราย ดังน้ี 
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1. นายเชาว์วัฒน์ กิตติธรกุล วุฒิสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สถาปัตยกรรม)              
มหาวิทยาลัยศิลปากร ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขท่ี 1-2-03-105  อัตราเงินเดือน เดือนละ 26,840 บาท 
สังกัดภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยมีผลการสอบคะแนนภาษาอังกฤษ SEPT             
79 คะแนน (เป็นไปตามมติที่ประชุม ก.บ.พ. ครั้งที่ 25/2558 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558 กําหนดให้มีผลการ
สอบคะแนนภาษาอังกฤษ SEPT ไม่ตํ่ากว่า 60 คะแนน) 

2. นายศิริวัฒน์ ปัจฉิมะศิริ วุฒิ Master of Architecture in Architectural Design จาก 
University of London ประเทศสหราชอาณาจักร ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-03-615 อัตรา
เงินเดือน เดือนละ 26,840 บาท สังกัดภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยมีผลการสอบ
คะแนนภาษาอังกฤษ SEPT 83 คะแนน (เป็นไปตามมติที่ประชุม ก.บ.พ. ครั้งที่ 25/2558 เมื่อวันที่ 29 
ธันวาคม 2558 กําหนดให้มีผลการสอบคะแนนภาษาอังกฤษ SEPT ไม่ตํ่ากว่า 60 คะแนน) 

พร้อมทั้งขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ทั้ง 2 ราย ดังน้ี 
1. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประธานกรรมการ 
2. หัวหน้าภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กรรมการ 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ต้นข้าว ปาณินท์ กรรมการ 
4. อาจารย์นันทพล  จั่นเงิน กรรมการ 
5. นางยุพา  เพ็ชรแก้ว เลขานุการ 
6. นางสาวเกศกนก  นรสาร ผู้ช่วยเลขานุการ 

 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จ้าง พนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 2 ราย ทั้งน้ี ต้ังแต่
วันที่ ก.บ.ม. อนุมัติแต่ไม่ก่อนวันรายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน พร้อมทั้งอนุมัติให้แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผล
การทดลองปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าว ตามรายช่ือที่คณะฯ เสนอ ซึ่งสําหรับการจ้างคร้ังแรกให้จ้างเป็น
พนักงานประจําสถานภาพทดลองงาน มีระยะเวลาการจ้าง 1 ปี ต้ังแต่วันที่รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน 
 
ระเบียบวาระท่ี 4.1.2.6 คณะมัณฑนศิลป์ขออนุมัติจ้าง นางสาวรางวัล  สุขี เพื่อบรรจุเป็นพนักงาน

มหาวิทยาลัย ซ่ึงจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตําแหน่งนักบริหารงาน
ทั่วไปปฏิบัติการ 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่คณะมัณฑนศิลป์มีอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน           
ตําแหน่งนักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-2-04-792 สังกัดงานคลังและพัสดุ สํานักงานคณบดี น้ัน  

คณะฯ ได้ดําเนินการตามขั้นตอนแล้ว ผู้ ไ ด้รับการคัดเลือกคือ นางสาวรางวัล สุข ี                
วุฒิศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการจัดการทั่วไป (การเงินการธนาคาร) จากสถาบันราชภัฏนครปฐม คณะฯ              
จึงประสงค์ขออนุมัติจ้าง นางสาวรางวัล สุขี เพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณ
แผ่นดิน ดํารงตําแหน่งนักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-2-04-792 อัตราเงินเดือน เดือนละ 
19,500 บาท สังกัดงานคลังและพัสดุ สํานักงานคณบดี คณะมัณฑนศิลป์ พร้อมทั้งขออนุมัติแต่งต้ัง
คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังน้ี 
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1. รองคณบดีฝ่ายบริหารและพระราชวังสนามจันทร ์ ประธานกรรมการ 
    คณะมัณฑนศิลป์ 
2. เลขานุการคณะมัณฑนศลิป์    กรรมการ 
3. นางนภาพร  ทองทวี     กรรมการ 
4. นางสาวสุรีพร  แป้นพิบูลลาภ    กรรมการ 
 5. นางมัญธรัตน์  จิตมาลีรัตน์    กรรมการ 

 6. นายศุภฤกษ์  ทับเสน     กรรมการและเลขานุการ 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จ้าง นางสาวรางวัล สุขี เพ่ือบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน ดํารงตําแหน่งนักบริหารงานท่ัวไปปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่         
2-2-04-792 อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท สังกัดงานคลังและพัสดุ สํานักงานคณบดี คณะมัณฑนศิลป์ 
ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ ก.บ.ม. อนุมัติแต่ไม่ก่อนวันรายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน พร้อมทั้งอนุมัติให้แต่งต้ังคณะกรรมการ
ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าวตามรายช่ือที่คณะฯ เสนอ ซึ่งสําหรับการจ้างครั้งแรกให้
จ้างเป็นพนักงานประจําสถานภาพทดลองงาน มีระยะเวลาการจ้าง 1 ปี ต้ังแต่วันที่รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน 
 
ระเบียบวาระท่ี 4.1.2.7 ขออนุมัติบรรจุแต่งต้ังพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหน่งบริหาร 
 

สรุปเรื่อง 
ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 346/2556 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2556 สั่งแต่งต้ัง        

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อริศร์ เทียนประเสริฐ ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยมีวาระ     
การดํารงตําแหน่ง 4 ปี ต้ังแต่วันที่ 10 มีนาคม 2556 ถึงวันที่ 9 มีนาคม 2560 
 เน่ืองจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อริศร์ เทียนประเสริฐ จะเกษียณอายุราชการ 60 ปีบริบูรณ์                 
ในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ประกอบกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อริศร์          
เทียนประเสริฐ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร ออกจากราชการ          
เพราะทางราชการเลิกหรือยุบตําแหน่งเ พ่ือเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่ง              
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตําแหน่งเลขท่ี 1-2-07-851 สังกัดภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ 1 กันยายน 
2559 และได้พ้นจากการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยด้วยเหตุเกษียณอายุ แต่เน่ืองจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
อริศร์ เทียนประเสริฐ ยังคงสามารถดํารงตําแหน่งผู้บริหารต่อไปได้จนกว่าจะครบวาระตามมาตรา 78 แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 ดังน้ัน เพ่ือให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อริศร์ เทียนประเสริฐ 
สามารถดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาต่อไปได้จนครบวาระ กองการเจ้าหน้าที่จึงขออนุมัติ
ใช้กรอบอัตราเลขที่ 1-2-13-47 เพ่ือบรรจุแต่งต้ัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อริศร์ เทียนประเสริฐ เป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายบริหาร กลุ่มบริหารวิชาการ ตําแหน่งผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 1 
ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป โดยมีระยะเวลาการจ้าง จนถึงวันที่ 9 มีนาคม 2560 ตามวาระของผู้อํานวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้ใช้กรอบอัตราเลขที่ 1-2-13-47 เพ่ือบรรจุแต่งต้ัง         
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อริศร์ เทียนประเสริฐ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายบริหาร กลุ่มบริหารวิชาการ 
ตําแหน่งผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป โดยมีระยะเวลา         
การจ้าง จนถึงวันที่ 9 มีนาคม 2560 ตามวาระของผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 
ระเบยีบวาระที่  4.1.3 การประเมินการปฏิบัติงาน 
ระเบียบวาระท่ี 4.1.3.1 รายงานผลการประเมินทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 

5 ราย 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรได้มีคําสั่งบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยให้ทดลอง

ปฏิบัติงานในตําแหน่งเป็นเวลา 6 เดือน จํานวน 5 ราย คือ 
1. นางสาวพจนรรฏ สุทธิพินิจธรรม วุฒิ Doctor of Philosophy สาขาวิชา English จาก 

University of York ประเทศสหราชอาณาจักร ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-02-771 อัตราเงินเดือน 
เดือนละ 30,450 บาท สังกัดภาควิชาภาษาตะวันตก คณะโบราณคดี ต้ังแต่วันที่ 28 มีนาคม 2559 

2. นางสาวเรืองลดา ปุณยลิขิต วุฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-04-778 อัตราเงินเดือน เดือนละ 30,450 บาท 
สังกัดคณะมัณฑนศิลป์ ต้ังแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 

3. นายธนพล ยงค์โพธ์ิ วุฒิดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต (สังคีตวิจัยและพัฒนา) จาก
มหาวิทยาลัยศิลปากร ตําแหน่งผู้ช่วยสอนปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-27-399 อัตราเงินเดือน เดือนละ 
22,750 บาท สังกัดคณะดุริยางคศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 

4. นางสาววนิดา ศรีเกษร วุฒิบัญชีบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ตําแหน่ง
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-11-834 อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท สังกัด           
งานบริการการศึกษา สํานักงานคณบดี บัณฑิตวิทยาลัย ต้ังแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 

5. นายวสุธา ทองพูล วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สาขาวิชาไฟฟ้ากําลัง จากวิทยาลัย
การอาชีพพุทธมณฑล ตําแหน่งนายช่าง(ไฟฟ้า)ปฏิบัติงาน ตําแหน่งเลขที่ 2-6-20-22 อัตราเงินเดือน เดือนละ
14,950 บาท สังกัดกองกิจการนักศึกษา สํานักงานอธิการบดี ต้ังแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 

บัดน้ี คณะกรรมการประเมินฯ ได้ดําเนินการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัยดังกล่าวแล้ว เ ห็นว่าพนักงานมหาวิทยาลัย ทั้ง 5 ราย เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ             
ความรับผิดชอบและความประพฤติเหมาะสม เห็นควรให้ปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าวต่อไป 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ     ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบรายงานผลการประเมินทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัย จํานวน 5 ราย และให้ปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าวต่อไป 
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ระเบียบวาระที่  4.1.4 การขอเปลี่ยน / เพิ่มเง่ือนไขการบรรจุ 
ระเบียบวาระท่ี 4.1.4.1 คณะวิทยาการจัดการขออนุมัติเปลี่ยนเง่ือนไขการบรรจุกรอบอัตราว่างเพื่อ

ใช้ในการดําเนินการเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่คณะวิทยาการจัดการมีอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณ
แผ่นดิน (เงินรายได้สมทบ) ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-3-23-756 และ ตําแหน่งเลขที่ 1-3-23-757  น้ัน 
  คณะฯ ได้ดําเนินการเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่ง
อาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-3-23-756 และ ตําแหน่งเลขที่ 1-3-23-757 ด้วยวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก 
ทางด้านโลจิสติกส์ หรือทางด้านบริหารธุรกิจ หรือทางการจัดการ หรือสาขาอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง หรือ สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโท ทางด้านโลจิสติกส์ หรือทางด้านบริหารธุรกิจ หรือทางการจัดการ หรือสาขาอ่ืนๆ  
ที่เก่ียวข้อง ที่กําลังศึกษาระดับปริญญาเอก และกําลังทําวิทยานิพนธ์ ปรากฏว่าไม่มีผู้สมัครในตําแหน่งดังกล่าว 
คณะฯ จึงประสงค์ขออนุมัติเปลี่ยนเง่ือนไขการบรรจุก่อนดําเนินการเปิดรับสมัครอีกคร้ังหน่ึง ดังน้ี 

1. ผู้สมัครต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ทางด้านโลจิสติกส์ หรือทางด้าน
บริหารธุรกิจ หรือทางการจัดการ หรือสาขาอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง หรือ 

2. ผู้สมัครต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ทางด้านโลจิสติกส์ หรือทางด้านบริหารธุรกิจ 
หรือทางการจัดการ หรือสาขาอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

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

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

- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ใช้วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ให้ใช้วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้ใช้วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
- กลุ่มสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ ให้ใช้วุฒิปริญญาไม่ตํ่ากว่าปริญญาโทหรือ
เทียบเท่า 

โดยการออกประกาศรับสมัครพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ต้องดําเนินการ
ตามมติของที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ดังกล่าว  

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

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนเง่ือนไขการบรรจุกรอบอัตราว่างเพื่อใช้ในการ
ดําเนินการเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่          
1-3-23-756 และตําแหน่งเลขที่ 1-3-23-757 สังกัดคณะวิทยาการจัดการ 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.5 การพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ ชํานาญงาน ชํานาญงานพิเศษ ชํานาญการ 

ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษฯ 
ไม่ม ี

 
ระเบยีบวาระที่  4.1.6 เรื่องอ่ืนๆ 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.1 การขอเพิ่มวุฒิการศึกษาไว้ในทะเบียนประวัติ  

 
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  
ในขณะนั้น 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 นับ
แต่วันรายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการ (กรณีได้รับวุฒิเพ่ิมขึ้นก่อนวันรายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการ) หรือภายใน 60 วัน 
นับแต่วันที่สําเร็จการศึกษา (กรณีรายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการก่อนวันที่มีหลักฐานว่าสําเร็จการศึกษา) หาก
เสนอเรื่องขอกําหนดภายหลังเวลาดังกล่าวให้กําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิได้ไม่ก่อนวันที่หน่วยงานการ
เจ้าหน้าที่ของคณะหรือมหาวิทยาลัยได้รับเรื่อง 

คณะวิชาประสงค์ขออนุมัติเพ่ิมวุฒิการศึกษาไว้ในทะเบียนประวัติ จํานวน 4 ราย ดังน้ี 
1. นางจตุพร โคตรกนก ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่ง

เลขที่ 1231 สังกัดภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี ได้รับอนุญาตให้ลาศึกษาในระดับปริญญาเอก 
สาขาวิชาภาษาเขมร ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยใช้เวลาราชการบางส่วน มีกําหนด 3 เดือน 13 วัน ต้ังแต่
วันที่ 7 กรกฎาคม 2553 ถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2553 และที่ 105/2554 ลงวันที่ 26 มกราคม 2554 สั่งอนุญาต
ให้ นางจตุพร โคตรกนก ซึ่งได้เสร็จสิ้นการศึกษาและอยู่ระหว่างการเขียนวิทยานิพนธ์ รายงานตัวกลับเข้า
ปฏิ บั ติราชการที่คณะฯ  ต้ั งแ ต่ วันที่  20 ตุลาคม  2553 และสํา เร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก                 
วุฒิศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ภาษาเขมร) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ิมขึ้น โดยให้มีผลต้ังแต่วันที่ 4 สิงหาคม 
2559 ซึ่งเป็นวันที่สําเร็จการศึกษา (เน่ืองจากอัตราเงินเดือน เดือนละ 30,570 บาท เกินกว่าอัตราการบรรจุ
คุณวุฒิปริญญาเอก) 
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2. นางสาวณัฐพัชร์ อภิวัฒน์ไพศาล พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ตําแหน่งเลขที่ 1-3-23-649 อัตราเงินเดือน เดือนละ 30,530 บาท สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ได้รับอนุญาต
ให้ลาศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร มีกําหนด 2 เดือน ต้ังแต่
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2559 และที่ 419/2559 ลงวันที่ 12 เมษายน 2559 สั่งอนุญาต
ให้ นางสาวณัฐพัชร์ อภิวัฒน์ไพศาล ได้สิ้นสุดระยะเวลาลาศึกษาและรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการที่คณะฯ 
ต้ังแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 และสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก วุฒิปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต 
(การบริหารธุรกิจ) จากมหาวิทยาลัยนเรศวรเพ่ิมขึ้น โดยให้มีผลต้ังแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2559 ซึ่งเป็นวันที่
สําเร็จการศึกษา (เน่ืองจากอัตราเงินเดือน เดือนละ 30,530 บาท เกินกว่าอัตราการบรรจุคุณวุฒิปริญญาเอก) 

3. นายพนัชกร สิมะขจรบุญ พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่            
1-3-23-653 อัตราเงินเดือนเดือนละ 31,820 บาท สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ได้รับอนุญาตให้ลาศึกษา          
นอกเวลาราชการในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการ ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีกําหนด 4 ปี            
3 เดือน ต้ังแต่วันที่ 1 มีนาคม 2556 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 และสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก   
วุฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการ) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ิมขึ้น ต้ังแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2559               
โดยให้มีผลต้ังแต่วันที่ 5 กันยายน 2559 ซึ่งเป็นวันที่งานการเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรับเรื่อง เน่ืองจากย่ืนเรื่อง
เกินกว่า 60 วัน นับแต่วันที่สําเร็จการศึกษา (อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,820 บาท เกินกว่าอัตราการบรรจุ
คุณวุฒิปริญญาเอก) 

4. นายชัยสิทธ์ิ ต้ังธงทองกุล พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่           
1-2-05-53 อัตราเงินเดือน เดือนละ 32,100 บาท สังกัดโรงเรียนสาธิต คณะศึกษาศาสตร์ ได้รับอนุญาตให้         
ลาศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยใช้เวลาราชการ
บางส่วน มีกําหนด 1 ปี 6 เดือน ต้ังแต่วันที่  1 มิถุนายน 2554 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 และ                 
ที่ 1338/2555 ลงวันที่ 10 กันยายน 2555 สั่งอนุญาตให้นายชัยสิทธ์ิ ต้ังธงทองกุล ซึ่งรายงานตัวกลับ           
เข้าปฏิบัติราชการ ต้ังแต่วันที่ 4 กันยายน 2555  และสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก วุฒิปรัชญา              
ดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ิมขึ้น โดยให้มีผลต้ังแต่วันที่ 5 สิงหาคม 
2559 ซึ่งเป็นวันที่สําเร็จการศึกษา (เน่ืองจากอัตราเงินเดือน เดือนละ 32,100 บาท เกินกว่าอัตราการบรรจุ
คุณวุฒิปริญญาเอก) 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้เพ่ิมวุฒิการศึกษาไว้ในทะเบียนประวัติข้าราชการ         
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา จํานวน 1 ราย  และพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 3 ราย ตามท่ีเสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.2 ขออนุมัติตัดโอนตําแหน่งและอัตราเงินเดือนกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่คณะมัณฑนศิลป์มีกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณ

แผ่นดิน ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-04-94 อัตราเงินเดือน 30,450 บาท สังกัดภาควิชาออกแบบ
ตกแต่งภายใน คณะมัณฑนศิลป์  น้ัน 



 17

 เพ่ือให้การบริหารจัดการภายในคณะฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะฯ จึงประสงค์          
ขออนุมัติตัดโอนตําแหน่งและอัตราเงินเดือนกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งเลขที่ 1-2-04-94  
ตําแหน่งอาจารย์ อัตราเงินเดือน 30,450 บาท จากสังกัดภาควิชาออกแบบตกแต่งภายใน คณะมัณฑนศิลป์            
ไปต้ังจ่ายในสังกัดภาควิชาประยุกตศิลปศึกษา คณะมัณฑนศิลป์ 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้ตัดโอนตําแหน่งและอัตราเงินเดือนกรอบอัตราว่าง
พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งเลขที่ 1-2-04-94 ตําแหน่งอาจารย์ อัตราเงินเดือน 30,450 บาท จาก            
สังกัดภาควิชาออกแบบตกแต่งภายใน คณะมัณฑนศิลป์ ไปต้ังจ่ายในสังกัดภาควิชาประยุกตศิลปศึกษา            
คณะมัณฑนศิลป์ 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.3 กองบริการอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ พระราชวังสนามจันทร์ ขออนุมัติ

ย้ายตัดโอนตําแหน่งและอัตราเงินเดือนลูกจ้างประจํา 
 

สรุปเรื่อง 
ตามบันทึกสํานักงานอธิการบดี วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ที่ ศธ 0520.201/1428   

ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2559 มีความประสงค์ขอย้ายตัดโอนตําแหน่งและอัตราเงินเดือนลูกจ้างประจํา ราย          
นายประเทือง พันธ์ุมา ตําแหน่งช่างตกแต่งสถานที่ ระดับ ช1 ตําแหน่งเลขที่ 405 อัตราเงินเดือน 20,680 บาท 
สังกัดกองกิจการนักศึกษา มาปฏิบัติงานที่งานธุรการ กองบริการอาคารสถานที่และยานพาหนะ พระราชวัง
สนามจันทร์ สํานักงานอธิการบดี โดยมอบหมายให้ปฏิบัติงานรับ-ส่งเอกสาร และดูแลสถานที่ในส่วนของ           
งานธุรการ กองบริการอาคารสถานที่และยานพาหนะ พระราชวังสนามจันทร์ ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559               
เป็นต้นไป น้ัน 
 เพ่ือให้การบริหารจัดการภายในกองบริการอาคารสถานที่และยานพาหนะ พระราชวัง          
สนามจันทร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และกองกิจการนักศึกษาไม่ขัดข้องและยินดีให้ย้ายตัดโอนตําแหน่งและ          
อัตราเงินเดือนลูกจ้างประจํารายดังกล่าว กองบริการอาคารสถานที่และยานพาหนะ พระราชวังสนามจันทร์               
จึงประสงค์ขออนุมัติย้ายตัดโอนตําแหน่งและอัตราเงินเดือนลูกจ้างประจํา ราย นายประเทือง พันธ์ุมา ตําแหน่ง
ช่างตกแต่งสถานที่ ระดับ ช1 ตําแหน่งเลขที่ 405 อัตราเงินเดือน 20,680 บาท สังกัดกองกิจการนักศึกษา         
มาต้ังจ่ายที่งานธุรการ กองบริการอาคารสถานที่และยานพาหนะ พระราชวังสนามจันทร์ สํานักงานอธิการบดี 
ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้ย้ายตัดโอนตําแหน่งและอัตราเงินเดือนลูกจ้างประจํา 
ราย นายประเทือง พันธ์ุมา ตําแหน่งช่างตกแต่งสถานที่ ระดับ ช1 ตําแหน่งเลขท่ี 405 อัตราเงินเดือน              
20,680 บาท สังกัดกองกิจการนักศึกษา มาต้ังจ่ายที่งานธุรการ กองบริการอาคารสถานที่และยานพาหนะ 
พระราชวังสนามจันทร์ สํานักงานอธิการบดี ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป 
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ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.4 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวันทีมี่ผลให้ปรับวุฒิและอัตราเงินเดือน ราย นายปวริศ 
วงษ์ประยูร 

 
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  
ในขณะนั้น ส่วนการกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ ให้คํานึงถึงความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบ        
ความประพฤติและความเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างย่ิงต้องพิจารณาถึงลักษณะงานที่ปฏิบัติ ผลประโยชน์            
ที่หน่วยงานจะได้รับเป็นสําคัญ   

นอกจากน้ี ที่ประชุม ก.บ.พ. มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 10/2551 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 
2551 ได้วางแนวปฏิบัติว่า การเสนอขอกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิของผู้ได้รับอนุญาตให้ลาศึกษา หรือผู้
ที่ได้รับวุฒิก่อนบรรจุแต่งต้ังจะต้องเสนอเรื่องให้หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ของคณะหรือมหาวิทยาลัย ภายใน 60 
วัน นับแต่วันรายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการ (กรณีได้รับวุฒิเพ่ิมขึ้นก่อนวันรายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการ) หรือ 
ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่สําเร็จการศึกษา (กรณีรายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการก่อนวันที่มีหลักฐานว่าสําเร็จ
การศึกษา) หากเสนอเร่ืองขอกําหนดภายหลังเวลาดังกล่าวให้กําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิได้ไม่ก่อนวันที่
หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ของคณะหรือมหาวิทยาลัยได้รับเรื่อง 

ตามที่คณะเภสัชศาสตร์เสนอเรื่องขออนุมัติปรับเพ่ิมเงินเดือนตามวุฒิการศึกษาที่ได้รับสูงขึ้น
เฉพาะกรณีวุฒิการศึกษาที่ตรงตามสายงาน แก่ นายปวริศ  วงษ์ประยูร พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่ง
อาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-3-08-573 อัตราเงินเดือน เดือนละ 24,250 บาท สังกัดภาควิชาชีวเภสัชศาสตร์  
คณะเภสัชศาสตร์ ซึ่งสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก วุฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประสาท
วิทยาศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) จากมหาวิทยาลัยมหิดล ต้ังแต่วันที่ 21 เมษายน 2559 ซึ่งรายงานตัวกลับ
เข้าปฏิบัติราชการที่คณะฯ ต้ังแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 และได้ย่ืนเรื่องเพ่ือขอปรับเพ่ิมเงินเดือนตามวุฒิ
การศึกษาที่ได้รับสูงขึ้นเฉพาะกรณีวุฒิการศึกษาที่ตรงตามสายงาน โดยงานการเจ้าหน้าที่ของคณะฯ รับเรื่อง
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2559 ประกอบกับที่ประชุม ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 23 
สิงหาคม 2559 พิจารณาแล้ว มีมติให้ปรับวุฒิและอัตราเงินเดือน นายปวริศ  วงษ์ประยูร จากตําแหน่งอาจารย์              
วุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือน เดือนละ 24,250 บาท (ระดับอาจารย์ คุณวุฒิระดับปริญญาตรีขึ้นไป         
ช่วงเงินเดือน 21,750 - 42,480 ฐานในการคํานวณ 32,120) เป็นตําแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก อัตรา
เงินเดือน เดือนละ 30,450 บาท (ระดับอาจารย์คุณวุฒิระดับปริญญาโทขึ้นไป ช่วงเงินเดือน 25,380 - 44,300 
ฐานในการคํานวณ 34,840) ได้ต้ังแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2559 ซึ่งเป็นวันที่งานการเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน         
รับเรื่อง (เน่ืองจากย่ืนเรื่องเกินกว่า 60 วัน นับแต่วันที่สําเร็จการศึกษา) น้ัน  

เน่ืองจาก คณะเภสัชศาสตร์ประสงค์ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวันที่มีผลให้ปรับวุฒิและอัตรา
เงินเดือน นายปวริศ  วงษ์ประยูร ดังกล่าวข้างต้นจากต้ังแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2559 ซึ่งเป็นวันที่งานการ
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรับเรื่อง (เน่ืองจากย่ืนเรื่องเกินกว่า 60 วัน นับแต่วันที่สําเร็จการศึกษา) เป็นต้ังแต่วันที่            
21 เมษายน 2559 ซึ่งเป็นวันที่สําเร็จการศึกษา โดยช้ีแจงขั้นตอนเก่ียวกับการออกเอกสารการสําเร็จการศึกษา
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ของมหาวิทยาลัยมหิดลว่าตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
2552 ในหลักสูตรระดับปริญญาเอกกําหนดวันที่สอบวิทยานิพนธ์ผ่านเป็นวันที่สําเร็จการศึกษาโดยผลงานหรือ
ส่วนหน่ึงของผลงานวิทยานิพนธ์ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่มีผู้ประเมิน และสภา
มหาวิทยาลัยมหิดล จะอนุมัติการสําเร็จการศึกษาได้จะต้องได้รับเอกสารจากทุนโครงการปริญญาเอก                
กาญจนาภิเษก (คปก.) ซึ่งตามหนังสือรับรองคุณวุฒิมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ ศธ 0517.021/2378 ลงวันที่               
14 กรกฎาคม 2559 รับรองคุณวุฒิ นายปวริศ วงษ์ประยูร ศึกษาครบตามหลักสูตรได้รับปริญญาปรัชญา           
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประสาทวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ ) จากมหาวิทยาลัยมหิดล และ                
สภามหาวิทยาลัยมหิดลได้อนุมัติปริญญาให้ต้ังแต่วันที่ 21 เมษายน 2559 จึงทําให้ไม่สามารถย่ืนหนังสือรับรองฯ 
ฉบับลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 เพ่ือขอปรับวุฒิและอัตราเงินเดือนตามท่ีสําเร็จการศึกษา ต้ังแต่วันที่                 
21 เมษายน 2559 ได้ทันภายใน 60 วัน (วันที่ 20 มิถุนายน2559) นับแต่วันที่สําเร็จการศึกษา 
 คณะเภสัชศาสตร์จึงประสงค์ขออนุมัติให้เปลี่ยนแปลงวันที่มีผลให้ปรับวุฒิและอัตราเงินเดือน 
นายปวริศ วงษ์ประยูร พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-3-08-573 อัตราเงินเดือน 
เดือนละ 24,250 บาท (ระดับอาจารย์ คุณวุฒิระดับปริญญาตรีขึ้นไป ช่วงเงินเดือน 21,750 - 42,480 ฐานใน
การคํานวณ 32,120) สังกัดภาควิชาชีวเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ ซึ่งสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 
วุฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประสาทวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) จากมหาวิทยาลัยมหิดล เป็น
ตําแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก อัตราเงินเดือน เดือนละ 30,450 บาท (ระดับอาจารย์คุณวุฒิระดับปริญญา
โทขึ้นไป ช่วงเงินเดือน 25,380 - 44,300 ฐานในการคํานวณ 34,840) จากต้ังแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2559             
ซึ่งเป็นวันที่งานการเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรับเร่ือง (เน่ืองจากย่ืนเรื่องเกินกว่า 60 วัน นับแต่วันที่สําเร็จ
การศึกษา) เป็นต้ังแต่วันที่ 21 เมษายน 2559 ซึ่งเป็นวันที่สําเร็จการศึกษา 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงวันที่มีผลให้ปรับวุฒิและอัตราเงินเดือน  
นายปวริศ  วงษ์ประยูร พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-3-08-573 อัตราเงินเดือน 
เดือนละ 24,250 บาท สังกัดภาควิชาชีวเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ จาก ต้ังแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2559          
ซึ่งเป็นวันที่งานการเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรับเรื่อง เป็น ต้ังแต่วันที่ 21 เมษายน 2559 ซึ่งเป็นวันที่สําเร็จการศึกษา 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.5 การขออนุมัติเปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยและ

จากลูกจ้างประจําเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัยด้วยเหตุทางราชการเลิกหรือยุบ
ตําแหน่ง 

 
สรุปเรื่อง 

ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 บทเฉพาะกาล มาตรา 83 ได้
กําหนดให้ข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
หรือลูกจ้างมหาวิทยาลัยตามระยะเวลาและเง่ือนไขตามที่กําหนดไว้ในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ซึ่งสภา
มหาวิทยาลัยได้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการเปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการเปลี่ยน
สถานภาพจากลูกจ้างประจําเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ไว้แล้ว โดยในระยะแรกได้กําหนดระยะเวลา
ในการแสดงเจตนาเพ่ือขอเปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย หรือจากลูกจ้างประจํา
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เป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ในการแสดงเจตนาเปล่ียนสถานภาพตามมาตรา 83 (1) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 กําหนดให้แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพฯ ภายในหน่ึงปีนับแต่วันที่
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 มีผลใช้บังคับ ให้มหาวิทยาลัยดําเนินการบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างมหาวิทยาลัยแล้วแต่กรณี โดยไม่ต้องทําการประเมินความรู้ความสามารถ ประกอบกับ
ข้อบังคับเก่ียวกับการเปลี่ยนสถานภาพตามที่กล่าวอ้างถึงข้างต้นได้กําหนดให้ผู้แสดงเจตนาระบุเลือกวันที่
ประสงค์จะเปลี่ยนสถานภาพได้ ดังน้ี 

(1) วันที่ 1 กันยายน 2559 เป็นวันพ้นสภาพการเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจํา และเป็น
วันเริ่มต้นของการบรรจุแต่งต้ังเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างมหาวิทยาลัยแล้วแต่กรณี 

(2) วันที่ 3 ตุลาคม  2559  เป็นวันพ้นสภาพการเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจํา และเป็น
วันเริ่มต้นของการบรรจุแต่งต้ังเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างมหาวิทยาลัยแล้วแต่กรณี 

(3) วันที่ 4 มกราคม 2560 เป็นวันพ้นสภาพการเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจํา และเป็น
วันเริ่มต้นของการบรรจุแต่งต้ังเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างมหาวิทยาลัยแล้วแต่กรณี 

(4) วันที่ 3 เมษายน 2560 เป็นวันพ้นสภาพการเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจํา และเป็น
วันเริ่มต้นของการบรรจุแต่งต้ังเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างมหาวิทยาลัยแล้วแต่กรณี 

(5) วันที่ 30 มิถุนายน 2560 เป็นวันพ้นสภาพการเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจํา และ
เป็นวันเริ่มต้นของการบรรจุแต่งต้ังเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างมหาวิทยาลัยแล้วแต่กรณี 
ซึ่งมหาวิทยาลัยได้มีบันทึกเวียนแจ้งคณะและหน่วยงาน รวมทั้งข้าราชการและลูกจ้างประจําเป็นรายบุคคล 
เพ่ือพิจารณาการเปล่ียนสถานภาพดังกล่าว เมื่อครบกําหนดระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยได้แจ้งให้แสดงเจตนา
เปลี่ยนสถานภาพไปแล้ว น้ัน เน่ืองจาก ในวันที่ 3 ตุลาคม 2559 มีผู้แสดงเจตนา ดังน้ี  

1. ข้าราชการท่ีแสดงเจตนาขอเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย มีดังน้ี 
(1) ผู้ดํารงตําแหน่งคณบดีหรือผู้อํานวยการหรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มี

ฐานะเทียบเท่าคณะ จํานวน 5 ราย ตามเอกสารแนบวาระการประชุม ที่ประสงค์เปลี่ยนสถานภาพเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นอํานาจอธิการบดีในการอนุมัติเปลี่ยนสถานภาพและให้ผู้น้ันคงดํารงตําแหน่ง
คณบดีต่อไปจนกว่าจะครบวาระตามท่ีกําหนดไว้ในมาตรา 78 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 

(2) ข้าราชการที่ประสงค์เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย มีจํานวน 253 ราย   
2. ลูกจ้างประจําที่ประสงค์เปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย มีจํานวน 22 ราย           

ทั้งน้ี มหาวิทยาลัยจะได้ดําเนินการออกคําสั่งให้ข้าราชการและลูกจ้างประจําดังกล่าวออกจากราชการ ในวันที่       
3 ตุลาคม 2559 ด้วยเหตุทางราชการเลิกหรือยุบตําแหน่งก่อน แล้วจึงออกคําสั่งการเปลี่ยนสถานภาพให้มีผล           
ในวันที่ 3 ตุลาคม 2559 ต่อไป 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติดังน้ี 

1. รับทราบการเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยของผู้ดํารงตําแหน่งคณบดีหรือ
ผู้อํานวยการหรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ จํานวน  5 ราย 

2. อนุมัติการเปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 253 ราย 
และ อนุมัติการเปลี่ยนสถานภาพจากลูกจ้างประจําเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย มีจํานวน 22 ราย 
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ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.6 การเปลี่ยนการจ้างจากพนักงานราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 10/2559 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559              
มีมติอนุมัติกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานช่ัวคราว จํานวน 39 อัตรา เพ่ือทดแทนพนักงาน
ราชการ จํานวน 39 อัตรา ซึ่งจะสิ้นสุดสัญญาจ้างในวันที่ 30 กันยายน 2559 ปรากฏตามเอกสาร               
แนบท้ายวาระการประชุมแล้ว น้ัน 
  โดยที่ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 
2559 ข้อ 65 กําหนดไว้ ดังน้ี  
 “ข้อ 65 การจ้างพนักงานช่ัวคราวให้จ้างได้ตามกรอบอัตราที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 
  การสรรหา การคัดเลือก ผลการคัดเลือก และการจ้างพนักงานช่ัวคราวตามข้อ 15 (2) ให้
คณะและส่วนงานดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.บ.ม. กําหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
  การจ้างพนักงานช่ัวคราวให้จ้างเป็นคราวๆ ไป และมีระยะเวลาการจ้างไม่เกินหน่ึงปี ยกเว้น
กรณีการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ ลูกจ้างช่ัวคราวชาวต่างประเทศ หรือกรณีอ่ืนๆ  ตามท่ี ก.บ.ม. 
เห็นสมควร อาจให้จ้างเป็นระยะเวลาเกินกว่าหน่ึงปีก็ได้” 
  ประกอบกับ ก.บ.ม. ได้ประกาศกําหนดหลักเกณฑ์การสรรหาบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัยไว้แล้ว ตามประกาศฉบับลงวันที่ 8 กันยายน 2559 
 เน่ืองจาก ปัจจุบันมีการจ้างพนักงานราชการ สังกัดคณะวิชาและหน่วยงานต่างๆ และ           
จะสิ้นสุดสัญญาจ้างในวันที่ 30 กันยายน 2559 ดังน้ัน จึงเห็นควรเสนอที่ประชุม ก.บ.ม. เพ่ือพิจารณาอนุมัติให้ 
คณะวิชาและหน่วยงานดําเนินการคัดเลือก เพ่ือการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานช่ัวคราว     
โดยคณะวิชาหน่วยงานอาจคัดเลือกผู้ที่เป็นพนักงานราชการอยู่เดิม หรือคัดเลือกบุคคลอ่ืน ซึ่งมีความรู้
ความสามารถมาดํารงตําแหน่งดังกล่าวก็ได้ 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้คณะวิชาและหน่วยงานดําเนินการเพ่ือเสนอขอจ้าง
พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานช่ัวคราว จากผู้ที่เป็นพนักงานราชการอยู่เดิม โดยให้นําเสนออัตรา
เงินเดือนที่พนักงานดังกล่าวสมควรได้รับมาด้วย ทั้งน้ี หากคณะวิชา/หน่วยงานประสงค์จะดําเนินการคัดเลือก
จากบุคคลทั่วไป ขอให้คณะวิชา/หน่วยงานชะลอการดําเนินการไว้ก่อน เพ่ือรอผลการยืนยันการจัดสรร
งบประมาณแผ่นดินเพ่ือการน้ี 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.7 ปรับปรุงหลกัเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือน รอบครึ่งปีหลัง ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559 
 

สรุปเรื่อง 
ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้ประกาศกําหนดหลักเกณฑ์และอัตราร้อยละของฐานในการคํานวณเพ่ือ

เลื่อนเงินเดือนสําหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัย สําหรับรอบการ
ประเมินคร่ึงปีหลัง (1 เมษายน 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559) เพ่ือการเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 
2559 ตามประกาศฉบับลงวันที่ 11 สิงหาคม 2559 น้ัน   
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เ น่ืองจาก มหาวิทยาลัยได้เปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 ส่งผลให้มีการปรับระบบการบริหารจัดการ ประกอบกับมี
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 กําหนดให้มี
พนักงานมหาวิทยาลัย 3 สาย ได้แก่ สายบริหาร สายวิชาการ และสายสนับสนุน ดังน้ัน จึงสมควรปรับปรุง
ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนให้สอดคล้องกัน โดยได้จัดทํา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง 
กําหนดหลักเกณฑ์และอัตราร้อยละของฐานในการคํานวณเพ่ือเลื่อนเงินเดือนสําหรับข้าราชการพลเรือน           
ในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัย สําหรับรอบการประเมินครึ่งปีหลัง (1 เมษายน 2559 ถึงวันที่       
30 กันยายน 2559) เพ่ือการเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เสนอที่ประชุมประกอบการพิจารณา 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนด
หลักเกณฑ์และอัตราร้อยละของฐานในการคํานวณเพ่ือเลื่อนเงินเดือนสําหรับข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัย สําหรับรอบการประเมินครึ่งปีหลัง (1 เมษายน 2559 ถึงวันที่       
30 กันยายน 2559) เพ่ือการเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.8 การต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย  ประเภทพนักงานประจํา               

สายวิชาการ ที่มีอายุเกิน 60 ปี 
 

สรุปเรื่อง 
ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 631/2558 ลงวันที่ 29 เมษายน 2558 สั่งต่อสัญญาจ้าง  

นางสาวนฤชร สังขจันทร์ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการที่มีอายุมากกว่า 60 ปี ตําแหน่งอาจารย์ 
ตําแหน่งเลขที่ 1-3-25-163 เงินเดือน เดือนละ 29,500 บาท (ปัจจุบันอัตราเงินเดือน เดือนละ 33,070 บาท)   
สังกัดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เป็นเวลา 1 ปี ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 
2559 โดยมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และเกษียณอายุราชการ ในวันที่ 30 กันยายน 2558 น้ัน  
 เพ่ือให้ภารกิจในการจัดการเรียนการสอนของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบกับ นางสาวนฤชร สังขจันทร์ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีสุขภาพ
แข็งแรง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจึงประสงค์ขออนุมัติต่อสัญญาจ้าง นางสาวนฤชร             
สังขจันทร์ พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายวิชาการ ที่มีอายุมากกว่า 60 ปี ต่อสัญญาจ้าง
อีกเป็นเวลา 1 ปี ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560 โดยอาศัยข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร         
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ข้อ 23 วรรคสอง มหาวิทยาลัยอาจต่อการจ้าง
พนักงานประจําที่จะเกษียณอายุ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและความเช่ียวชาญโดยให้ทําสัญญาจ้างการ
เป็นพนักงานประจําคราวละหน่ึงปี มีระยะเวลาไม่เกินห้าปีและให้นับอายุงานต่อเน่ืองกันไป 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้ต่อสัญญาจ้าง นางสาวนฤชร สังขจันทร์ เป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายวิชาการ ที่มีอายุมากกว่า 60 ปี ต่อสัญญาจ้างอีกเป็นเวลา 1 ปี          
ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560  
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ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.9 (ร่าง) ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การกําหนดการเรียกชื่อ
กลุ่มเลขรหัสอัตรากําลังของคณะ ส่วนงานและหน่วยงานภายใน 

 
สรุปเรื่อง 

ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 มาตรา 5 ได้กําหนดให้มหาวิทยาลัย
ศิลปากรมีฐานะเป็นหน่วยงานในกํากับของรัฐ โดยได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ 
2 กรกฎาคม 2559 ประกอบกับประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การจัดต้ังส่วนงานของมหาวิทยาลัย    
พ.ศ. 2559 ฉบับลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 และประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การแบ่งหน่วยงาน
ภายในของส่วนงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 ฉบับลงวันที่ 14 กันยายน 2559 ได้กําหนดให้
มหาวิทยาลัยศิลปากรมีการจัดต้ังส่วนงานและแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร น้ัน  

 ดังน้ัน เพ่ือให้การบริหารอัตรากําลังและการบริหารงานบุคคลบุคลากรประเภทต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงกําหนดการเรียกช่ือกลุ่มเลขรหัสอัตรากําลังของคณะ     
ส่วนงานและหน่วยงานภายในของสังกัดสํานักงานอธิการบดี ไว้ดังน้ี  

1. กลุ่มเลขรหสัอัตรากําลังแต่ละตําแหน่งประกอบด้วยเลข 4 กลุ่ม ได้แก่  
 (1) เลขกลุ่มที่ 1 หมายถึง สายงาน 
 (2) เลขกลุ่มที่ 2 หมายถึง บุคลากรประเภทต่างๆ ของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
 (3) เลขกลุ่มที่ 3 หมายถึง คณะ ส่วนงานและหน่วยงานภายในของสังกัดสํานักงาน

อธิการบดี 
 (4) เลขกลุ่มที่ 4 หมายถึง เลขที่ประจําตําแหน่ง  

 พร้อมทั้ งได้ดําเนินการจัดทํา (ร่าง )  ประกาศ ก .บ .ม .  มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง              
การกําหนดการเรียกช่ือกลุ่มเลขรหัสของตําแหน่งเลขที่ภายในของส่วนงานและหน่วยงานภายในของสังกัด
สํานักงานอธิการบดี 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง         
การกําหนดการเรียกช่ือกลุ่มเลขรหัสอัตรากําลังของคณะ ส่วนงานและหน่วยงานภายใน 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.10 การกําหนดจํานวนตําแหน่งรองคณบดีและผู้ช่วยคณบดี/รองผู้อํานวยการ

และผู้ช่วยผู้อํานวยการ 
 

สรุปเรื่อง 
ตามท่ีสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 10/2559 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559 ได้เห็นชอบ

ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยส่วนงานและหน่วยงานภายใน การบริหารงาน และการกําหนด
ตําแหน่ง พ.ศ. .... แล้ว น้ัน  

เน่ืองจาก ข้อ 13 วรรคสี่ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยส่วนงานและหน่วยงาน
ภายใน การบริหารงาน และการกําหนดตําแหน่ง พ.ศ. .... กําหนดว่า “จะให้มีรองคณบดีหรือผู้ช่วยคณบดีหรือ
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จะมีทั้งรองคณบดีและผู้ช่วยคณบดีคนหน่ึงหรือหลายคนก็ได้ ตามจํานวนที่ ก.บ.ม. กําหนด เพ่ือทําหน้าที่    
และรับผิดชอบตามท่ีคณบดีมอบหมาย”  

นอกจากน้ีตามข้อ 17 วรรคสี่  ได้กําหนดในส่วนของรองผู้อํานวยการหรือผู้ช่วยผู้อํานวยการ
ไว้ในทํานองเดียวกัน  
 ดังน้ัน จึงเสนอท่ีประชุม ก.บ.ม. เพ่ือพิจารณาการกําหนดจํานวนตําแหน่งรองคณบดีและ
ผู้ช่วยคณบดี รวมทั้งรองผู้อํานวยการและผู้ช่วยผู้อํานวยการ 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้กําหนดจํานวนตําแหน่งรองคณบดีเพ่ือใช้ในการเสนอ         
ขอแต่งต้ังผู้ดํารงตําแหน่งรองคณบดี ดังน้ี 

1. ให้มีกรอบตําแหน่งรองคณบดีในแต่ละคณะ จํานวนไม่เกิน 4 ตําแหน่ง 
2. การขอกําหนดจํานวนตําแหน่งรองคณบดีสําหรับจํานวนที่เกินกว่าที่กําหนดไว้ในข้อ 1        

ให้พิจารณาตามจํานวนบุคลากรประเภทประจําหรือตามจํานวนนักศึกษาอย่างใดอย่างหน่ึงที่มีในคณะนั้น ดังน้ี 
  2.1 จํานวนบุคลากร 
  มีบุคลากรจํานวนเกินกว่า 100 คน ให้มีกรอบตําแหน่งรองคณบดีเพ่ิมขึ้นจากที่มีได้
ตามจํานวนบุคลากรทุกๆ 50 คน ให้มีเพ่ิมได้ 1 ตําแหน่ง  
 2.2 จํานวนนักศึกษา 
  มีนักศึกษาจํานวนเกินกว่า 1,000 คน ให้มีกรอบตําแหน่งรองคณบดีเพ่ิมขึ้นจากที่มีได้
ตามจํานวนนักศึกษาทุกๆ 1,000 คน ให้มีเพ่ิมได้ 1 ตําแหน่ง  
 3. การขอกําหนดจํานวนกรอบตําแหน่งรองคณบดีสําหรับจํานวนที่เกินกว่าที่กําหนดไว้         
ตามข้อ 1 และไม่เข้าข่ายตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ตามข้อ 2 ให้คณบดีเสนอเหตุผลและความจําเป็นต่อ 
ก.บ.ม. เพ่ือพิจารณา เช่น ความจําเป็นของพ้ืนที่ต้ังหลายวิทยาเขตในการบริหารจัดการ การมีภารกิจเพ่ิมพิเศษ
นอกเหนือจากภารกิจประจํา เป็นต้น 
 การขอกําหนดจํานวนกรอบตําแหน่งรองคณบดี จะต้องมีค่าใช้จ่ายในการตอบแทน       
การทํางานบริหารตําแหน่งรองคณบดีทุกตําแหน่งรวมกัน ภายในวงเงินต่อเดือน ไม่เกิน 40,000 บาท (สี่หมื่น
บาทถ้วน) 
 4. ให้กําหนดจํานวนกรอบตําแหน่งรองหัวหน้าส่วนงานของ ศูนย์ สถาบัน สํานัก หรือส่วน
งานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่า จํานวนไม่เกิน 3 ตําแหน่ง หากประสงค์ขอจํานวนเกินกว่าที่กําหนดไว้   
ให้เสนอเหตุผลและความจําเป็นต่อ ก.บ.ม. พิจารณา 
 5. การกําหนดให้มีจํานวนกรอบตําแหน่งผู้ ช่วยคณบดี/ผู้ ช่วยผู้อํานวยการ ให้กําหนด
หลักเกณฑ์ไว้ในทํานองเดียวกัน  
 
  



 25

ระเบียบวาระที่  4.2 แผนและการติดตามผลการดําเนินงานตามแผน 
ระเบียบวาระท่ี  4.2.1 แผนการจัดการความรู้คณะวิชา/หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร และ

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู้คณะวิชา/หน่วยงาน 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2558/ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ผลการดําเนินงานรอบ 12 เดือน (1 สิงหาคม 2558 - 31 กรกฎาคม 2559 / 
1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559) 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่มหาวิทยาลัยเห็นชอบให้คณะวิชา/หน่วยงานดําเนินการจัดทําแผนการจัดการความรู้ 
ประจําปีการศึกษา 2558/ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ให้สอดคล้องตามแผนกลยุทธ์แผนการจัดการความรู้
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2558/ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และกํากับติดตามการดําเนินการ
จัดการความรู้ของคณะวิชา/หน่วยงานในรอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน น้ัน 

ในการน้ี สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษาได้รายงานแผนการจัดการความรู้คณะวิชา/
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร และรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู้คณะวิชา/
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2558/ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ผลการดําเนินงานรอบ 
12 เดือน (1 สิงหาคม 2558 - 31 กรกฎาคม 2559 / 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559) โดยจําแนกตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย พร้อมแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ของคณะวิชา/หน่วยงาน 
ประจําปีการศึกษา 2558 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบแผนการจัดการความรู้คณะวิชา/หน่วยงาน 
มหาวิทยาลัยศิลปากร รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู้คณะวิชา/หน่วยงาน มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2558/ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ผลการดําเนินงานรอบ 12 เดือน (1 สิงหาคม 
2558 - 31 กรกฎาคม 2559 / 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559) และแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้
ของคณะวิชา/หน่วยงาน ประจําปีการศึกษา 2558 ตามท่ีสํานักงานประกันคุณภาพการศึกษาเสนอ  
 
ระเบยีบวาระที่  4.2.2 แผนปฏิบัติราชการประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 

 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2556 วันที่ 9 ตุลาคม 2556  ได้ให้ความเห็นชอบ
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2557-2560) เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการดําเนินงานตลอดระยะเวลา 4 ปี โดย
แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยศิลปากร จะสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน 2559 น้ัน 

เพ่ือให้การจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของมหาวิทยาลัยมี
ความครบถ้วนสมบูรณ์และใช้เป็นกรอบแนวทางการดําเนินงาน กองแผนงานจึงได้จัดทําแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ . 2560 ภายใต้กรอบของยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ยุทธศาสตร์
กระทรวงศึกษาธิการ แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2556-2563 (ฉบับปรับแผน) แผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร (พ.ศ. 2557-2560) และตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ. 
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2559 ซึ่งได้มีการทบทวนและปรับปรุงโดยคณะกรรมการพิจารณากําหนดตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ในแผน
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจําปีของมหาวิทยาลัยศิลปากร เน่ืองจากเป็นการดําเนินงานที่ต่อเน่ือง
มาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยครอบคลุมกรอบการดําเนินงานที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษา การวิจัย 
การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม การบริหารจัดการ การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
นําพาองค์กรสู่สากล โดยแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีสาระสําคัญดังน้ี 

1. ระยะเวลาต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560 ประกอบด้วย แผนงาน/โครงการ 
ที่สะท้อนเป้าหมายการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยทั้งงานประจําและงานเชิงยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย       
10 ยุทธศาสตร์ 16 นโยบาย 16 กลยุทธ์ 44 มาตรการ 39 ตัวช้ีวัด 32 แผนงาน และ 84 โครงการ จําแนกเป็น
โครงการตามภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ 21 โครงการ และภารกิจประจํา 63 โครงการ มหาวิทยาลัยได้จัดสรร
งบประมาณสําหรับการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย จํานวนทั้งสิ้น 3,654,427,500 
บาท ซึ่งมีแหล่งที่มาของงบประมาณแผ่นดิน จํานวน 1,505,371,800 บาท และงบประมาณเงินรายได้ จํานวน 
2,149,055,700 บาท โดยมีจุดเน้นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังน้ี 

1) เร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพบัณฑิต ด้วยการพัฒนาหลักสูตร การจัดการ
ศึกษาและการผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและผู้ใช้บัณฑิต รวมทั้งเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้บัณฑิตสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล  

2) มุ่งเน้นการก้าวเข้าสู่ความเป็นนานาชาติ โดยการเสริมสร้างและเผยแพร่ภาพลักษณ์
มหาวิทยาลัยศิลปากรสู่สาธารณชนในด้านที่เป็นจุดแข็งของมหาวิทยาลัย ได้แก่ ด้านศิลปวัฒนธรรมและการ
ออกแบบ โดยการส่งเสริมให้มีการประชุมวิชาการระดับนานาชาติให้มากขึ้น รวมถึงการผลักดันให้มีผลงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติเพ่ิมขึ้น 

3) ส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนาแบบบูรณาการ โดยมุ่งเน้นการแก้ปัญหาและการพัฒนา
ชุมชนและสังคมในเขตภูมิภาคตะวันตก 

2. การจัดสรรงบประมาณสําหรับการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
มีจํานวนทั้งสิ้น 3,654,427,500 บาท โดยมีแหล่งที่มาของงบประมาณแผ่นดิน จํานวน 1,505,371,800 บาท 
และงบประมาณเงินรายได้ จํานวน 2,149,055,700 บาท ซึ่งยุทธศาสตร์ที่มีงบประมาณในการขับเคลื่อนสูงสุด 
3 อันดับแรก ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นให้ผู้เรียนมี
ความคิดสร้างสรรค์ จํานวน 1,559.9927 ล้านบาท (ร้อยละ 42.69) ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการองค์กร
อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์ จํานวน 1,251.9024 ล้านบาท (ร้อยละ
34.26) และยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสภาพแวดล้อมทางการศึกษาท่ีเอ้ือให้เกิดการเรียนรู้ และความคิด
สร้างสรรค์ จํานวน 408.5453 ล้านบาท (ร้อยละ 11.18) ลําดับรองลงมา ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการ
วิจัยและการสร้างสรรค์เพ่ือก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับระดับชาติและนานาชาติ จํานวน 
151.2924 ล้านบาท (ร้อยละ 4.14) ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือรองรับ Digital 
education จํานวน 90.0476 ล้านบาท (ร้อยละ 2.46) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนานักศึกษาเพ่ือเสริมสร้าง
ความคิดสร้างสรรค์ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม จํานวน 73.6918 ล้านบาท 
(ร้อยละ 2.02) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคมโดยการให้บริการทางวิชาการอย่าง
เป็นระบบ จํานวน 63.5387 ล้านบาท (ร้อยละ 1.74) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การอนุรักษ์และส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปะ
และวัฒนธรรมของชาติ รวมทั้งการประยุกต์ใช้เพ่ือรักษาคุณค่าและเพ่ิมมูลค่าในระดับชาติและนานาชาติ 
จํานวน 41.8197 ล้านบาท (ร้อยละ 1.14) ยุทธศาสตร์ที่ 10 การพัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือพัฒนาสู่ความเป็น
นานาชาติ จํานวน 12.3706 ล้านบาท (ร้อยละ 0.34)  และยุทธศาสตร์ที่ 9 ปรับปรุงระบบการเงินงบประมาณ
อย่างมีประสิทธิภาพ จํานวน 1.2000 ล้านบาท (ร้อยละ 0.03) 
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ตารางที่ 1 การกําหนดค่านํ้าหนักยุทธศาสตร์จําแนกตามพันธกิจ 
 

พันธกิจ 
(ค่าน้าํหนัก
ร้อยละ) 

ยุทธศาสตร ์
ปี 2560 

ค่าน้าํหนัก 
(ร้อยละ) 

จํานวน
ตัวชี้วัด 

ผลิตบัณฑิต 
(40) 

1 : การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนโดยเน้น
ให้ผู้เรียนมคีวามคิดสร้างสรรค์ 

20 6 

2 : การพัฒนานักศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ 
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม 

10 4 

3 : การพัฒนาสภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่เอ้ือให้เกิดการ
เรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์ 

10 3 

วิจัย 
(20) 

4 : พัฒนาการวิจัยและการสร้างสรรค์ เพ่ือก้าวสู่การเป็น
มหาวิทยาลัยทีไ่ด้รับการยอมรับระดับชาติและนานาชาติ 

20 6 

บริการ
วิชาการ 

(10) 

5 : การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม โดยการ
ให้บริการทางวิชาการอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง  

10 3 

ทํานุฯ 
(10) 

6 : การอนุรักษ์และส่งเสริมเอกลกัษณ์ศิลปะและวัฒนธรรม
ของชาติ รวมท้ังการประยุกต์ใช้เพ่ือรักษาคุณค่าและเพ่ิม
มูลค่าในระดับชาติและนานาชาติ 

10 2 

บริหาร 
(20) 

7 : การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือการเป็น
มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์ 

5 5 

8 : การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือรองรับ Digital education 5 3 

9 : ปรับปรุงระบบการเงินงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 5 4 

 10 : การพัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือพัฒนาสู่ความเป็นนานาชาติ 5 3 
 รวม 100 39 

 

ตารางที่ 2 งบประมาณเพ่ือการดําเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

หน่วยล้านบาท 

ยุทธศาสตร์ 

                                   งบประมาณ                   
ปี 2559 ปี 2560 
รวมทั้งสิ้น เงินแผ่นดิน เงินรายได้ รวมทั้งสิ้น 

3,593.0754 1,505,371,800 2,149,055,700 3,654,427,500 
1 : การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการ

เรียนการสอนโดยเน้นให้ผู้เรียนมี
ความคิดสร้างสรรค์ 

1,824.2819 
(ร้อยละ 50.77) 

183.7834 
(ร้อยละ 12.21) 

1,376.2093 
(ร้อยละ 64.04) 

1,559.9927 
(ร้อยละ 42.69) 

2 : การพัฒนานักศึกษาเพ่ือเสริมสร้าง
ความคิดสร้างสรรค์ ปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม 

87.7756 
(ร้อยละ 2.44) 

- 73.6998 
(ร้อยละ 3.43) 

73.6918 
(ร้อยละ 2.02) 
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ยุทธศาสตร์ 
                                   งบประมาณ                   

ปี 2559 ปี 2560 
รวมทั้งสิ้น เงินแผ่นดิน เงินรายได้ รวมทั้งสิ้น 

3 : การพัฒนาสภาพแวดล้อมทางการศึกษา
ท่ีเอ้ือให้เกิดการเรียนรู้และความคิด
สร้างสรรค ์

413.9955 
(ร้อยละ 11.52) 

276.8594 
(ร้อยละ 18.39) 

131.6859 
(ร้อยละ 6.13) 

408.5453 
(ร้อยละ 11.18) 

4 : พัฒนาการวิจัยและการสร้างสรรค์ เพ่ือ
ก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยท่ีได้รับการ
ยอมรับระดับชาติและนานาชาติ 

141.5653 
(ร้อยละ 3.94) 

49.9044 
(ร้อยละ 3.32) 

101.3880 
(ร้อยละ 4.72) 

151.2924 
(ร้อยละ 4.14) 

5 : การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและ
สังคมโดยการให้บริการทางวิชาการ 
อย่างเป็นระบบ 

45.3962 
(ร้อยละ 1.26) 

29.4249 
(ร้อยละ 1.95) 

34.1138 
(ร้อยละ 1.59) 

63.5387 
(ร้อยละ 1.74) 

6 : การอนุรักษ์และส่งเสริมเอกลักษณ์
ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติรวมท้ัง
การประยุกต์ใช้เพ่ือรักษาคุณค่าและเพ่ิม
มูลค่าในระดับชาติและนานาชาติ 

40.8631 
(ร้อยละ 1.14) 

26.6081 
(ร้อยละ 1.77) 

15.2116 
(ร้อยละ 0.71) 

41.8197 
(ร้อยละ 1.14) 

7 : การบริหารจัดการองค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพเพ่ือการเป็นมหาวิทยาลัย
แห่งการสร้างสรรค์ 

951.7687 
(ร้อยละ 26.48) 

938.7916 
(ร้อยละ 62.36) 

313.1288 
(ร้อยละ 14.57) 

1,251.9204 
(ร้อยละ 34.26) 

8 : การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือรองรับ 
Digital education 

67.8744 
(ร้อยละ 1.89) 

- 90.0476 
(ร้อยละ 4.19) 

90.0476 
(ร้อยละ 2.46)

9 : ปรับปรุงระบบการเงินงบประมาณอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

0.1900 
(ร้อยละ 0.01) 

- 1.2000 
(ร้อยละ 0.06) 

1.2000 
(ร้อยละ 0.03)

10 : การพัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือพัฒนาสู่
ความเป็นนานาชาติ 

19.3646 
(ร้อยละ 0.54) 

- 12.3706 
(ร้อยละ 0.58) 

12.3706 
(ร้อยละ 0.34)

 
มหาวิทยาลัยได้กําหนดภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ที่สําคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพ่ือ

ผลักดันและขับเคลื่อนการดําเนินงานที่เป็นจุดเน้นให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ที่สําคัญ โดยกําหนดแผนงาน/
โครงการเชิงยุทธศาสตร์ จํานวนทั้งสิ้น 21 โครงการ  ดังน้ี 

 
ยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการเชิงยุทธศาสตร์ ผู้รับผิดชอบ 

1 : การพัฒนาหลักสูตรและ
การจัดการเรียนการสอน
โดยเน้นให้ผู้เรียนมี
ความคิดสร้างสรรค์ 

 
 

แผนงาน : พัฒนาคุณภาพหลักสูตรการศึกษาตามมาตรฐาน    
สากลเพื่อสร้างความตระหนักรู้ของบัณฑิตเรื่อง
ประชาคมอาเซียน สังคมพหุวัฒนธรรม และ 
เอกลักษณ์ศิลปากร 

 

1. โครงการพัฒนาหลักสูตรสร้างสรรค์เชิงบูรณาการตาม
มาตรฐานสากล 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
บัณฑิตวิทยาลัย 
คณะวิชา 

2 : การพัฒนานักศึกษาเพ่ือ
เสริมสร้างความคิด
สร้างสรรค์ ปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม และ
ความรับผิดชอบต่อสังคม 

แผนงาน : พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยศิลปากรสู่สากล 

 

2. โครงการเสริมสร้างทักษะการสอนและการสื่อสารด้วย
ภาษาอังกฤษ 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
บัณฑิตวิทยาลัย 
คณะวิชา 
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ยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการเชิงยุทธศาสตร์ ผู้รับผิดชอบ 

 
 

3. โครงการศิลปากรรับผิดชอบสังคม University Social 
Responsibility 

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษา 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
คณะวิชา 

4. โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะในการทํางานและ  
อัตลักษณ์ศิลปากร 

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษา 
คณะวิชา 

3 :  การพัฒนาสภาพแวดล้อม
ทางการศึกษาท่ีเอ้ือให้เกิด
การเรียนรู้ และความคิด
สร้างสรรค ์

แผนงาน :  สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้และความคิด
สร้างสรรค ์

 

5. โครงการปรับปรุงวิทยาเขตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือ
การเรียนรู้และสร้างสรรค ์

รองอธิการบดี เพชรบุรี 
รองอธิการบดี พระราชวัง
สนามจันทร์ 

4 : พัฒนาการวิจัยและการ
สร้างสรรค์ เพ่ือก้าวสู่การ
เป็นมหาวิทยาลัยท่ีได้รับ
การยอมรับระดับชาติและ
นานาชาติ 

 

แผนงาน :  เสริมสร้างความเข้มแข็งนักวิจัยและศิลปิน  

6. โครงการเครือข่ายการวิจัยและการสร้างสรรค ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา 
คณะวิชา 

7. โครงการบ่มเพาะนักวิจัยและศิลปินรุ่นใหม่ สถาบันวิจัยและพัฒนา 
คณะวิชา 

แผนงาน :  สนับสนุนการวิจยัและการสร้างสรรค์   

8. โครงการแหลง่เรียนรู้และทุนเพ่ือการวิจัยและการ
สร้างสรรค ์

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
คณะวิชา 

9. โครงการพัฒนาผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ให้ได้รับการ
ยอมรับในระดับสากล 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
คณะวิชา 

5 : การสร้างความเข้มแข็งให้
ชุมชน และสังคมโดยการ
ให้บริการทางวิชาการ 
อย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง 

 
 
 

แผนงาน :  บูรณาการข้ามศาสตร์ระหว่างหน่วยงาน
ภายในประเทศ 

 

10. โครงการบูรณาการการบริการวิชาการข้ามศาสตร์เพ่ือ
เสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

รองอธิการบดีฝ่ายประกัน
คุณภาพการศึกษา 
คณะวิชา  
สถาบันวิจัยและพัฒนา  
สํานักบริการวิชาการ 

แผนงาน :  บูรณาการข้ามศาสตร์ระหว่างหน่วยงานระหว่าง
ประเทศ 

 

11. โครงการบูรณาการข้ามศาสตร์ด้านนวัตกรรมและงานวิจัย
เพ่ือการแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชน 

รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศ
สัมพันธ์และกิจการพิเศษ 
รองอธิการบดีฝ่ายประกัน
คุณภาพการศึกษา 
คณะวิชา 
ศูนย์บ่มเพาะฯ 
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ยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการเชิงยุทธศาสตร์ ผู้รับผิดชอบ 

6 : การอนุรักษ์และส่งเสริม
เอกลักษณ์ศิลปะและ
วัฒนธรรมของชาติรวมท้ัง
การประยุกต์ใช้เพ่ือรักษา
คุณค่าและเพิ่มมูลค่าใน
ระดับชาติและนานาชาติ 

แผนงาน : สร้างมาตรฐานและใช้ประโยชน์มรดก
ศิลปวัฒนธรรมไทย 

 

12. โครงการส่งเสริมและสร้างมาตรฐานด้านศิลปวัฒนธรรม รองอธิการบดีฝ่าย
ศิลปวัฒนธรรม 
หอศิลป์ 
คณะวิชา 

7 : การบริหารจัดการองค์กร
อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือ
การเป็นมหาวิทยาลัยแห่ง
การสร้างสรรค ์

 
 

แผนงาน :  พัฒนาบุคลากรเพ่ือสังคมยุคใหม่  

13. โครงการพัฒนาและเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้บริหาร รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
กองการเจ้าหน้าท่ี 

แผนงาน :  ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยศิลปากร  

14. โครงการเสริมสร้างและเผยแพร่ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย
ศิลปากรสู่สาธารณชน 

รองอธิการบดีฝ่าย
ศิลปวัฒนธรรม 
รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศ
สัมพันธ์และกิจการพิเศษ 
คณะวิชา 
ศูนย์คอมพิวเตอร์ 

15. โครงการจัดอันดับ (ranking) และการตรวจประเมิน 
(accreditation) มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ 
รองอธิการบดีฝ่ายประกัน
คุณภาพการศึกษา 

แผนงาน :  การปรับเปล่ียนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับ
ของรัฐเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

 

16. โครงการกําหนดมาตรฐานและวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและการบริหารจัดการ 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
กองการเจ้าหน้าท่ี 

17. โครงการปรับปรุงระเบียบและโครงสร้างการบริหาร
จัดการเพ่ือการปรับเปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยใน
กํากับของรัฐ 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
กองนิติการ 

8 : การพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อรองรับ 
Digital education 

 

แผนงาน :  เพ่ิมประสิทธิภาพเครือข่าย  

18. โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายเพื่อรองรับภารกิจของ
มหาวิทยาลัย  

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน
และพัฒนา 
ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
 

19. โครงการพัฒนาระบบสนสนเทศเพ่ือรองรับการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัย 

9 : ปรับปรุงระบบการเงิน
งบประมาณอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

20. โครงการศิษย์เก่าเพ่ือศิลปากร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษา 
คณะวิชา 

10 : การพัฒนามหาวิทยาลัย
เพ่ือพัฒนาสู่ความเป็น
นานาชาติ 

แผนงาน :  การขยายพื้นท่ีการให้บริการทางการศึกษา  

21. โครงการสนับสนุนกิจกรรม/ความร่วมมือทางวิชาการกับ
สถาบันต่างประเทศ 

รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศ
สัมพันธ์และกิจการพิเศษ 
คณะวิชา 
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ทั้งน้ี มหาวิทยาลัยได้กําหนดให้มีระบบการติดตามประเมินผลการดําเนินงานผ่านระบบ MIS 
แผนกลยุทธ์ปีละ 2 รอบ รวมทั้งกําหนดเกณฑ์การพิจารณาการประเมินผลการดําเนินงานแบบถ่วงนํ้าหนักเพ่ือ
สะท้อนถึงการดําเนินงานในเชิงคุณภาพ ตลอดจนเพ่ือให้ผู้บริหารใช้เป็นกลไกในการเร่งรัด กํากับ ติดตาม          
การดําเนินงานของคณะวิชา/หน่วยงาน  

อน่ึง ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพ่ิมเติมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการท่ีปรึกษาเก่ียวกับ
นโยบายทางการเงินในการประชุมครั้งที่ผ่านมา ได้มีข้อสังเกตเก่ียวกับการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ โดยให้
มหาวิทยาลัยดําเนินการติดตามประเมินผลโครงการต่างๆ ที่ได้ดําเนินการแล้ว และให้ช้ีแจงรายละเอียดของการ
จัดทํางบประมาณ โดยต้องดําเนินการให้เป็นไปตามแผนที่กําหนด 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางการดําเนินงานสําหรับคณะวิชา/หน่วยงาน และมหาวิทยาลัย และให้นําเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี  4.2.3 ปฏิทินการจัดทําโครงการเพ่ือขอรับจัดสรรงบประมาณตามแผนงานบูรณาการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

สรุปเรื่อง 
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันอังคารที่ 23 

สิงหาคม 2559 ได้รับทราบแนวทางการจัดทํางบประมาณแบบบูรณาการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 น้ัน 
เพ่ือให้การเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณตามแผนงานบูรณาการได้ตามระยะเวลาและการ

ดําเนินงานสอดคล้องตามแนวทางท่ีกําหนด กองแผนงานจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาปฏิทินการจัดทําโครงการ
เพ่ือขอรับจัดสรรงบประมาณตามแผนงานบูรณาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังน้ี  

 

ลําดับที ่ วัน/เดือน/ป ี รายละเอียด 

1 21-30 กันยายน 2559 คณะวิชาพิจารณาจัดทําโครงการที่ประสงค์ของบบูรณาการ โดย
โครงการดังกล่าวต้องมีเป้าหมายและตัวช้ีวัดที่สอดคล้องกับแผนงาน
บูรณาการที่กระทรวงเจ้าภาพหลักเป็นผู้รับผิดชอบ  
ทั้งน้ี คณะวิชาจะต้องประสานในเบ้ืองต้นกับหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก
ของแผนงานบูรณาการน้ันๆ ก่อนนําส่งให้มหาวิทยาลัย  

2 3 ตุลาคม 2559  แจ้งรายงานช่ือโครงการ/หน่วยงาน ที่ต้องการเข้าร่วมงบบูรณาการแก่
กองแผนงาน 

3 6 ตุลาคม 2559 ฝ่ายวางแผนและพัฒนาประชุมหารือร่วมกับผู้บริหารของคณะวิชาที่
ดูแลการจัดทํางบประมาณของคณะวิชาถึงการนําเสนองบบูรณาการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

4 10 ตุลาคม 2559 
เป็นต้นไป 

ประสานงานกับหน่วยงานเจ้าภาพหลักที่รับผิดชอบแผนงานบูรณาการ
เพ่ือนําส่งงบบูรณาการตามกรอบระยะเวลาที่สํานักงบประมาณกําหนด 

5 27 ตุลาคม 2559  
(โดยประมาณ) 

สํานักงบประมาณจัดทํางบบูรณาการตามแผนยุทธศาสตร์ 
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบปฏิทินการจัดทําโครงการเพ่ือขอรับจัดสรร
งบประมาณตามแผนงานบูรณาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามท่ีกองแผนงานเสนอ 
 
ระเบยีบวาระที่  4.3 ข้อบังคับ / ระเบียบ / ประกาศ 

ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.4 โครงสร้างส่วนงานและหน่วยงานภายใน 

ไม่มี 
 
ระเบยีบวาระที่  4.5 การบริหารการเงินและทรพัย์สิน 
ระเบียบวาระท่ี  4.5.1 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยแนวทางการตัดจําหน่ายหนี้สูญ 

พ.ศ. .... 
 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีที่ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาเก่ียวกับนโยบายทางการเงินได้เห็นควรให้กําหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการตัดจําหน่ายหน้ีสูญของมหาวิทยาลัย น้ัน 

ในการน้ี กองคลังจึงได้จัดทํา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยแนวทางการตัด
จําหน่ายหน้ีสูญ พ.ศ. .... ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการท่ีปรึกษาเก่ียวกับนโยบายทางการเงิน ครั้งที่ 1/2559 เมื่อ
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ และได้ผ่านการพิจารณาจากกองนิติการแล้ว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วย
แนวทางการตัดจําหน่ายหน้ีสูญ พ.ศ. .... และให้นําเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองด้านกฎหมายของสภา
มหาวิทยาลัยก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
  
ระเบียบวาระท่ี  4.5.2 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสมนาคุณ          

ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ. .... (ใหม่) 
 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้ออกระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน
สมนาคุณผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ. 2559 ฉบับลงวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2559 โดยผ่านความ
เห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2559 
น้ัน 
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เน่ืองจากสํานักงานประกันคุณภาพการศึกษาประสงค์ขอปรับแก้ระเบียบดังกล่าว จึงได้เสนอ        
ที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสมนาคุณผู้ประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ. .... (ใหม่) ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากกองนิติการแล้ว โดยมีการปรับแก้ไขดังน้ี 

1. เพ่ิมการกําหนดอัตราการจ่ายเงินสมนาคุณแก่ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในใน
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ข้อ 4.1 “ระดับหลักสูตร ในอัตราคนละ 2,000 บาท ต่อ
หลักสูตร” 

2. ปรับแก้ไขวันที่มีผลใช้บังคับในข้อ 2 จาก “วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป” เป็น 
“วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป” 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินสมนาคุณผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ. .... (ใหม่) โดยให้คงวันที่มีผลใช้บังคับ
ในข้อ 2 ตามระเบียบฉบับเดิม คือ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป และให้นําเสนออธิการบดีลงนาม
ประกาศใช้ต่อไป 
 
ระเบยีบวาระที่  4.6 เรื่องอ่ืนๆ ตามท่ีอธิการบดีปรึกษา 
ระเบยีบวาระที่  4.6.1 ผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่ สํานักงาน ก.พ.ร. ได้ดําเนินการประมวลผลคะแนนการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง
การปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ซึ่งใช้ข้อมูลผลการดําเนินงานจากกระทรวงต้นสังกัด      
ผลการประเมินตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษาผ่านระบบ CHE QA Online 
และผลการประเมินจากหน่วยงานเจ้าภาพตัวช้ีวัดตามแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยมหาวิทยาลัยได้ทักท้วงผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 น้ัน  

สํานักงาน ก.พ.ร. ได้แจ้งผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ซึ่งมหาวิทยาลัยศิลปากรมีผลคะแนนรวม 3.8928 ทั้งน้ี ได้
แนบตารางเปรียบเทียบผลการดําเนินงานการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2558 และ
เอกสารช้ีแจงเหตุผลสําหรับข้อทักท้วงผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามที่สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษาเสนอ และให้นําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี  4.6.2 การสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและ          
ภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2560 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ได้รับอนุมัติให้ดําเนินการจัดการสอบและ

คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ โดยการรับตรง ต้ังแต่ปีการศึกษา 2545 
เป็นต้นมา น้ัน  

ในการน้ี คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ประสงค์เสนอขอดําเนินการจัดการสอบ
และคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปี
การศึกษา 2560 โดยมีวิธีการดังน้ี 

1. กําหนดรับนักศึกษาตามโครงการ จํานวน 125 คน แบ่งวิธีการรับออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 
กลุ่มที่ 1 การคัดเลือก จํานวน 40 คน 

 โครงการนักเรียนเรียนดีทางศิลปะ จํานวนรับประมาณ 20 คน 
 โครงการนักเรียนผู้มีประวัติดีเด่นทางศิลปะ จํานวนรับประมาณ 20 คน 

กลุ่มที่ 2 การสอบตรง จํานวน 85 คน 
 ประเภททั่วไปทุกกลุ่มวิชาเอก จํานวนรับประมาณ 65 คน 

(กลุ่มวิชาเอกจิตรกรรม กลุ่มวิชาเอกประติมากรรม 
กลุ่มวิชาเอกภาพพิมพ์ กลุ่มวิชาเอกศิลปะไทย 
กลุ่มวิชาเอกสื่อผสม และกลุ่มวิชาเอกทฤษฎีศิลป์) 

 ประเภททั่วไป กลุ่มวิชาเอกทฤษฎีศิลป์ จํานวนรับประมาณ 10 คน 
 ประเภทโควตาพิเศษ 28 จังหวัดในภูมิภาคตะวันตก จํานวนรับประมาณ 10 คน 

2. คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์จัดการสอบ ณ สนามสอบโรงเรียนวัด           
ราชบพิธ เลขท่ี 3 ถนนสนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กทม. จํานวน 4 รายวิชา 
ประกอบด้วย 

 วิชาวาดเส้น 
 วิชาองค์ประกอบศิลป์ 
 วิชาสร้างสรรค์ 
 วิชาความรู้ทั่วไป 

3. กําหนดวันเวลาสอบในวันที่ 17-18 ธันวาคม 2559 และประกาศผลสอบในวันที่ 25 
มกราคม 2560 ทางเว็บไซต์ http://www.psg.su.ac.th 

ทั้งน้ี กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรที่เปิดรับและแผนการรับนักศึกษาแล้ว 
อน่ึง คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ได้กําหนดรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสอบ

คัดเลือกเข้าศึกษาตามอัตราเดิมที่เคยกําหนดไว้ในปีการศึกษา 2558 โดยกองนิติการได้ตรวจสอบค่าใช้จ่ายใน
ส่วนของอัตราค่าตอบแทนแล้วมีความเห็นว่า การจ่ายค่าตอบแทนต้องกําหนดเป็นจํานวนที่แน่นอนและอัตรา
ค่าตอบแทนต่างๆ ของโครงการไม่เกินอัตราท่ีกําหนดไว้ตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการเบิก
จ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2557 ข้อ 23 ซึ่งโครงการดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดี
โดยความเห็นชอบของที่ประชุม ก.บ.ม.    

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในคณะ
จิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2560 ตามที่คณะจิตรกรรม 
ประติมากรรมและภาพพิมพ์เสนอ และให้นําเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติโครงการต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.6.3 รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะวิชา/หน่วยงาน

เทียบเท่า มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2558 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่มหาวิทยาลัยได้กําหนดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 

2558 ระดับหลักสูตร ระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม - 15 สิงหาคม 2559 และระดับคณะวิชา/หน่วยงาน
เทียบเท่า ระหว่างวันที่ 16 สิงหาคม - 9 กันยายน 2559 น้ัน 

ในการน้ี สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษาได้รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับคณะวิชา/หน่วยงานเทียบเท่า มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2557-2558  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับคณะวิชา/หน่วยงานเทียบเท่า มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2558 ตามที่สํานักงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาเสนอ และให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.6.4 รายงานผลความก้าวหน้าของการเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ ครั้งที่ 3 และ

การขอขยายเวลาการส่งรายงานผลความก้าวหน้าของการเพิ่มพูนความรู้
ทางวิชาการฉบับสมบูรณ์ของอาจารย์ ดร.อารียา หุตินทะ คณะอักษรศาสตร์ 

 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยอนุมัติให้อาจารย์ ดร.อารียา หุตินทะ คณะอักษรศาสตร์ ไปปฏิบัติงานเพ่ือ
เพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการเพ่ือเขียนตําราสําหรับการเรียนการสอน “รายวิชา 411 256 วรรณกรรม
หม่อมหลวงป่ิน  มาลากุล (M.L.Pin  Malakul’s Literary Works)” โดยมีกําหนดระยะเวลา 1 ปี ต้ังแต่วันที่   
1 สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2559 น้ัน 

ในการน้ี อาจารย์ ดร.อารียา หุตินทะ ได้ส่งรายงานผลความก้าวหน้าของการไปปฏิบัติงาน    
เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ ครั้งที่ 3 พร้อมทั้งขอขยายเวลาการส่งรายงานผลความก้าวหน้าของการเพ่ิมพูน
ความรู้ทางวิชาการฉบับสมบูรณ์ ภายในวันที่ 15 กันยายน 2559 เน่ืองจากต้องดูแลมารดาที่เข้ารับการผ่าตัด  
ทําให้ไม่สามารถเรียบเรียงและเขียนตําราให้แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่กําหนดได้ ซึ่งผ่านความเห็นชอบ
จากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ 16/2559 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2559  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบรายงานผลความก้าวหน้าของการเพ่ิมพูน
ความรู้ทางวิชาการ ครั้งที่ 3 และการขอขยายเวลาการส่งรายงานผลความก้าวหน้าของการเพ่ิมพูนความรู้ทาง
วิชาการฉบับสมบูรณ์ของอาจารย์ ดร.อารียา หุตินทะ คณะอักษรศาสตร์ ภายในวันที่ 15 กันยายน 2559 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.6.5 โครงการสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาตามโครงการพัฒนาและส่งเสริม        

ผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ระดับ
ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2560 
(โครงการรับตรง) 

 
สรุปเรื่อง 
 ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ประสงค์จะดําเนินโครงการสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาตาม
โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ระดับปริญญาตรี 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2560 (โครงการรับตรง) เพ่ือผลิตผู้มีความสามารถพิเศษ
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสําหรับการศึกษา วิจัย ประดิษฐ์คิดค้น และเผยแพร่ผลงานทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ อีกทั้งเพ่ือเป็นการเพ่ิมจํานวนบุคลากรในสายคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ และเปิดโอกาสให้นักเรียนที่สนใจได้ศึกษาด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ใน
ระดับอุดมศึกษามากขึ้น กําหนดรับนักศึกษาทั้งสิ้น จํานวน 9 คน แบ่งเป็น 4 สาขาวิชา ดังน้ี 

1. สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
2. สาขาวิชาชีววิทยา      
3. สาขาวิชาเคมี     
4. สาขาวิชาฟิสิกส์     
ในการน้ี เพ่ือให้การดําเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะวิทยาศาสตร์จึงเสนอ     

ที่ประชุมพิจารณาโครงการสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถ
พิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร      
ปีการศึกษา 2560 (โครงการรับตรง) โดยโครงการสอบคัดเลือกดังกล่าวได้กําหนดเง่ือนไขและข้อผูกพันสําหรับ
ผู้รับทุน ดังน้ี 

1. ไม่สมัครสอบเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนใดท้ังในประเทศและต่างประเทศ โดยไม่ได้
รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีระดับอุดมศึกษา มิฉะน้ันจะถูกถอนสิทธ์ิจากการรับเข้าศึกษาตามโครงการ พสวท. และจะถูกแจ้งช่ือ
เพ่ือไม่ให้ได้รับการพิจารณาในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันน้ันๆ เว้นแต่ได้ขอลาออกจากโครงการ 
พสวท. เป็นลายลักษณ์อักษร 

2. มีคุณสมบั ติตาม ท่ีประกาศไว้  และต้องสํ า เร็จการศึกษา ช้ันมั ธยมศึกษาปีที่  6                 
ในปีการศึกษา 2558 

3. ต้อง เข้ าร่ วม กิจกรรมการ เรี ยนการสอนโปรแกรมเสริมและ กิจกรรมพิ เศษ ท่ี               
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดขึ้นสําหรับนักศึกษาโครงการ พสวท. อย่างสมํ่าเสมอ 
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4. ต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขและข้อผูกพันที่โครงการ พสวท. กําหนด ดังน้ี 
4.1  นักศึกษาโครงการ พสวท. ระดับปริญญาตรีต้องมีผลการเรียนดี โดยต้องได้คะแนน

เฉลี่ยสะสมในแต่ละช้ันปี และคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมจนจบการศึกษาในช้ันปีที่ 4 ไม่ตํ่ากว่า 3.00 เมื่อสําเร็จ
การศึกษาแล้วจะได้รับทุนสนับสนุนให้ศึกษาต่อในระดับปริญญาโทจนถึงปริญญาเอก และมีทุนสําหรับผู้มี
ความรู้ความสามารถสูงเพ่ือให้ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในต่างประเทศ  

4.2 นักศึกษาโครงการ พสวท. เมื่อสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก 
จะต้องปฏิบัติงานตอบแทนทุน โดยให้ปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใน
หน่วยงานของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือปฏิบัติงานในตําแหน่งอาจารย์และนักวิจัย ระยะเวลาของการตอบแทน
ทุน 1 เท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุนการศึกษาในประเทศ และ 2 เท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุนการศึกษาใน
ต่างประเทศ ทั้งน้ี นับเวลาตอบแทนทุนการศึกษาตั้งแต่การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป และหากต้อง
ปฏิบัติงานตอบแทนทุนมากกว่า 10 ปี กําหนดให้ปฏิบัติงานตอบแทนทุนเพียง 10 ปี หากผิดสัญญาจะต้อง    
จ่ายคืนเงินทุนการศึกษาจํานวน 2 เท่าของทุนการศึกษาที่ได้รับ 

ทั้งน้ี กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรที่เปิดรับและแผนการรับนักศึกษาแล้ว 
อน่ึง คณะวิทยาศาสตร์ได้กําหนดรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาไว้ใน

โครงการแล้ว ซึ่งกองนิติการได้ตรวจสอบค่าใช้จ่ายในส่วนของอัตราค่าตอบแทนแล้วมีความเห็นว่า อัตรา
ค่าตอบแทนต่างๆ ของโครงการไม่เกินอัตราที่กําหนดไว้ตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
รายได้ของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2557 ข้อ 23 ซึ่งโครงการดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดีโดยความ
เห็นชอบของที่ประชุม ก.บ.ม.  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบโครงการสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาตาม
โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ระดับปริญญาตรี                 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2560 (โครงการรับตรง) และให้นําเสนออธิการบดี
พิจารณาอนุมัติโครงการต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.6.6 รายงานผลความก้าวหน้าของการเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ ครั้งที่ 2 ของ         

รองศาสตราจารย์ ดร.มานี เหลืองธนะอนันต์ คณะเภสัชศาสตร์ 
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่มหาวิทยาลัยอนุมัติให้รองศาสตราจารย์ ดร.มานี เหลืองธนะอนันต์ คณะเภสัชศาสตร์           
ไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการเพ่ือเขียนหนังสือ “พลังงานอิสระพ้ืนผิวและการประยุกต์ใช้ในทาง
เภสัชศาสตร์และอื่นๆ” โดยมีกําหนดระยะเวลา 1 ปี ต้ังแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 
2560 น้ัน 

ในการน้ี รองศาสตราจารย์ ดร.มานี เหลืองธนะอนันต์ ได้ส่งรายงานผลความก้าวหน้าของการไป
ปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม - 14 สิงหาคม 2559 ซึ่งผ่าน
ความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 16/2559 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบรายงานผลความก้าวหน้าของการเพ่ิมพูน
ความรู้ทางวิชาการ ครั้งที่ 2 ของรองศาสตราจารย์ ดร.มานี เหลืองธนะอนันต์ คณะเภสัชศาสตร์ 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.6.7 โครงการสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาตามโครงการเพชรสนามจันทร์        

ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 
2560 (โครงการรับตรง) 

 
สรุปเรื่อง 
 ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ประสงค์จะดําเนินโครงการสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาตาม
โครงการเพชรสนามจันทร์ ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2560 
(โครงการรับตรง) เพ่ือเป็นการส่งเสริมและขยายโอกาสให้นักเรียนที่มีความสนใจ มีทักษะในทางคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ และสามารถเรียนได้ดี มีโอกาสเข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร             
อีกทั้งเพ่ือผลิตบุคลากรที่มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาประเทศ กําหนดรับ
นักศึกษาทั้งสิ้นจํานวน 50 คน แบ่งเป็นสาขาวิชาละ 5 คน จํานวน 10 สาขาวิชา ดังน้ี 

1. สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
2. สาขาวิชาฟิสิกส์     
3. สาขาวิชาเคมี     
4. สาขาวิชาสถิติ     
5. สาขาวิชาชีววิทยา      
6. สาขาวิชาจุลชีววิทยา      
7. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์     
8. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม    
9. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์     

10. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ     
ในการน้ี  เพ่ือให้การดําเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะวิทยาศาสตร์จึงเสนอ     

ที่ประชุมพิจารณาโครงการสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาตามโครงการเพชรสนามจันทร์ ระดับปริญญาตรี 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2560 (โครงการรับตรง) โดยโครงการดังกล่าวได้กําหนด
เง่ือนไขในการให้ทุนการศึกษา จํานวน 2 ประเภท ดังน้ี 

ทุนประเภทท่ี 1   
- ค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 19,000 บาท/         

ภาคการศึกษา (ไม่เกิน 4 ปี) สําหรับนักศึกษาช้ันปีที่ 1 และค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่  
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวปีละ 48,000 บาท (ไม่เกิน 4 ปี)  
ทุนประเภทท่ี 2   
- ค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมการศึกษาเฉพาะปีที่ 1 ตามท่ีจ่ายจริง แต่ไม่เกิน 19,000 

บาท/ภาคการศึกษา และค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่  
- ทุนการศึกษาปีละ 26,000 บาท ในปีที่ 2 หรือ 3 หรือ 4 (การให้ทุนอยู่ภายใต้เง่ือนไขของ 

ทุนและคะแนนเฉล่ียสะสม) 
ทั้งน้ี กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรที่เปิดรับและแผนการรับนักศึกษาแล้ว 
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อน่ึง คณะวิทยาศาสตร์ได้กําหนดรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาไว้ใน
โครงการแล้ว ซึ่งกองนิติการได้ตรวจสอบค่าใช้จ่ายในส่วนของอัตราค่าตอบแทนแล้วมีความเห็นว่า อัตรา
ค่าตอบแทนต่างๆ ของโครงการไม่เกินอัตราที่กําหนดไว้ตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
รายได้ของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2557 ข้อ 23 ซึ่งโครงการดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดีโดยความ
เห็นชอบของที่ประชุม ก.บ.ม.  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบโครงการสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาตาม
โครงการเพชรสนามจันทร์ ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2560 
(โครงการรับตรง) และให้นําเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติโครงการต่อไป 
 
ระเบยีบวาระที่  4.7 เรื่องที่ทาํหนา้ที่แทนสภาวิชาการ 
ระเบยีบวาระที่  4.7.1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
ระเบยีบวาระที่  4.7.1.1 ขอแก้ไขค่าระดับคะแนนผลการศึกษา    
 
สรุปเรื่อง 

ด้วยมีคณะวิชาต่างๆ ประสงค์ขอแก้ไขค่าระดับผลการศึกษาดังน้ี 
1. คณะโบราณคดีประสงค์ขอแก้ไขค่าระดับผลการศึกษาภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 

2558 จํานวน 1 รายวิชา คือ  รายวิชา 330 491 Seminar and Individual Study ของนักศึกษาจํานวน 1 
ราย เน่ืองจากเกิดความผิดพลาดในการรายงานผลการศึกษาของอาจารย์ผู้สอน ซึ่งได้ผ่านการเวียนขอความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะโบราณคดีเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการได้อนุมัติการขอแก้ไขค่าระดับผลการศึกษาของคณะโบราณคดีแล้ว 
2. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประสงค์ขอแก้ไขค่าระดับผลการศึกษาภาค

การศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2558 จํานวน 1 รายวิชา คือ รายวิชา 802 201 Visual Art 1 กลุ่ม 1301 ของ
นักศึกษาจํานวน 1 ราย เน่ืองจากเกิดความผิดพลาดในการให้คะแนนผลการศึกษา ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบ
จากท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 25 
สิงหาคม 2559  

3. คณะศึกษาศาสตร์ประสงค์ขอแก้ไขค่าระดับผลการศึกษา เน่ืองจากอาจารย์ผู้สอนและ
เจ้าหน้าที่ไม่สามารถแจ้งเปลี่ยนค่า I ได้ทันตามเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 16/2559 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559 จํานวน 13 รายวิชา คือ  

ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2558  
2.1 รายวิชา 463 210 การทดสอบทางจิตวิทยาเบ้ืองต้น ของนักศึกษาจํานวน 4 ราย  
2.2 รายวิชา 083 104 กีฬาศึกษา ของนักศึกษาจํานวน 2 ราย  
2.3 รายวิชา 459 479 การเดิน-ว่ิงเพ่ือสุขภาพ ของนักศึกษาจํานวน 1 ราย 
2.4 รายวิชา 081 103 English Skills Development ของนักศึกษาจํานวน 1 ราย 
2.5 รายวิชา 467 368 ครอบครัวศึกษา ของนักศึกษาจํานวน 1 ราย 
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ภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558  
2.6 รายวิชา 464 236 การจัดโครงการนันทนาการชุมชน ของนักศึกษาจํานวน 2 ราย 
2.7 รายวิชา 471 209 โครงการนันทนาการในโรงเรียนประถมศึกษา ของนักศึกษาจํานวน 2 ราย 
2.8 รายวิชา 471 302 สุขอนามัยในโรงเรียนประถมศึกษา ของนักศึกษาจํานวน 1 ราย 
2.9 รายวิชา 459 479 การเดิน-ว่ิงเพ่ือสุขภาพ ของนักศึกษาจํานวน 5 ราย 

2.10 รายวิชา 459 246 กีฬาแบดมินตัน ของนักศึกษาจํานวน 1 ราย 
2.11 รายวิชา 459 292 กีฬาพ้ืนบ้านไทย ของนักศึกษาจํานวน 1 ราย 
2.12 รายวิชา 464 233 วิทยาศาสตร์การกีฬา ของนักศึกษาจํานวน 2 ราย 
2.13 รายวิชา 461 421 การประกันคุณภาพการศึกษา ของนักศึกษาจํานวน 28 ราย 

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

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบยีบวาระที่  4.7.2 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
ระเบียบวาระท่ี  4.7.2.1 คณะวิทยาการจัดการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียม

การขอหนังสือสําคัญให้แก่นักศึกษาชาวต่างชาติตามข้อตกลงความร่วมมือ
ระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ National Kaohsiung University of 
Hospitality and Tourism สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ 
National Kaohsiung University of Hospitality and Tourism สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) เมื่อวันที่ 2 
กุมภาพันธ์ 2557 น้ัน 

ในการน้ี คณะวิทยาการจัดการประสงค์ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาในส่วนของคณะ
วิทยาการจัดการและมหาวิทยาลัย และค่าธรรมเนียมการขอหนังสือสําคัญให้แก่นักศึกษาชาวต่างชาติตาม
ข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว ซึ่งจะลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559 จํานวน 4 
รายวิชา คือ รายวิชา 760 105 ท้องถิ่นศึกษา กลุ่ม 1202 รายวิชา 761 204 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ กลุ่ม 
1202 รายวิชา 761 315 ธุรกิจระหว่างประเทศ กลุ่ม 1202 และรายวิชา 765 302 การส่ือสารข้ามวัฒนธรรม 
กลุ่ม 1203 โดยวัดผลการศึกษาเป็นระดับ Grade จํานวน 2 ราย ดังน้ี 
 1. Miss MA, Hui-CHUN 
 2. Miss YANG, KAI-NING 

โดยผ่านความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารประจําคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 
10/2559 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2559 
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ทั้งน้ี กองบริการการศึกษาได้ให้ความเห็นว่า ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยไม่เคยให้ได้รับการยกเว้น
ในส่วนของค่าธรรมเนียมการขอหนังสือสําคัญ 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาในส่วนของ
คณะวิทยาการจัดการและมหาวิทยาลัย และค่าธรรมเนียมการขอหนังสือสําคัญให้แก่นักศึกษาชาวต่างชาติตาม
ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ National Kaohsiung University of Hospitality 
and Tourism สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) จํานวน 2 ราย ตามท่ีคณะวิทยาการจัดการเสนอ 
  
ระเบียบวาระท่ี  4.7.2.2 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดรายวิชาภาคบรรยายและ

ภาคปฏิบัติการ ตามความในข้อ 4.19.1.3 และ 4.19.1.5 แห่งข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต 
พ.ศ. 2545 

 
สรุปเรื่อง 
  ตามความในข้อ 4.19.1.3 และ 4.19.1.5 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยอัตรา
ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2545 กําหนดให้มหาวิทยาลัยจัดทําประกาศรายวิชาเรียน
ภาคบรรยายและภาคปฏิบัติการที่ต้องชําระคา่ลงทะเบียนหน่วยกิตละ 150 บาท น้ัน 
 บัดน้ี กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบอัตราค่าหน่วยกิตรายวิชาเปิดใหม่ของคณะจิตรกรรม 
ประติมากรรมและภาพพิมพ์ หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (ฉบับปี พ.ศ. 2555) ในอัตราหน่วยกิตละ 
150 บาท จํานวน 1 รายวิชา โดยเริ่มใช้ต้ังแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป สําหรับนักศึกษา
ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2555-2557 พร้อมเสนอที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง 
กําหนดรายวิชาภาคบรรยายและภาคปฏิบัติการ ตามความในข้อ 4.19.1.3 และ 4.19.1.5 แห่งข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2545     

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง 
กําหนดรายวิชาภาคบรรยายและภาคปฏิบัติการ ตามความในข้อ 4.19.1.3 และ 4.19.1.5 แห่งข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2545 และให้นําเสนอ
อธิการบดีลงนามประกาศใช้ต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.7.2.3 การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2560) ที่มีผลกระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร 
 
สรุปเรื่อง 

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ได้เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดยกําหนดเปิดสอนต้ังแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป และกําหนดรับ
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นักศึกษาปีละ 60 คน ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 12/2559 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559 ได้
พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตร โดยมีข้อเสนอแนะให้ปรับแก้ในบางประเด็น ทั้งน้ี คณะวิทยาศาสตร์ได้
ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะแล้ว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาจุลชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ที่มีผลกระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร และให้นําเสนอ
คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรพิจารณาก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.7.2.4 การขอเช่าสถานท่ีภายนอกสําหรับจัดการเรียนการสอนของคณะดุริยางคศาสตร์ 

ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559 
 
สรุปเรื่อง 

ด้วยคณะดุริยางคศาสตร์ประสงค์ขอเช่าสถานท่ีภายนอกสําหรับจัดการเรียนการสอนในภาค
การศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559 เน่ืองจากห้องเรียนภายในอาคารคณะดุริยางคศาสตร์มีพ้ืนที่ไม่เพียงพอสําหรับ
จัดการเรียนการสอนรายวิชา 083 104 Sport Education ประกอบกับมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ           
อยู่ระหว่างการปรับปรุงพ้ืนที่ตามนโยบายปรับปรุงมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ ในโครงการปรับปรุง
มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ซึ่งเชิญอาจารย์
คณะศึกษาศาสตร์มาเป็นอาจารย์ผู้สอนรายวิชาดังกล่าวให้แก่นักศึกษาคณะดุริยางคศาสตร์ จํานวน 160 คน 
โดยขอเช่าสนามฟุตบอลฟีนิกซ์ ซอคเกอร์คลับ ทุกวันพุธ เวลา 13.00-16.00 น. ค่าใช้สถานที่ช่ัวโมงละ 600 
บาท จํานวน 27 ช่ัวโมง เป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น 16,200 บาท (หน่ึงหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน) 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการเช่าสถานที่ภายนอกสําหรับจัดการเรียน
การสอนของคณะดุริยางคศาสตร์ ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559 และจนกว่าการปรับปรุงพ้ืนที่
มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ จะแล้วเสร็จ และมอบหมายให้คณะดุริยางคศาสตร์ดําเนินการต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.7.2.5 การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา  ฉบับปี 

พ.ศ. 2555 ที่ไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร 
 
สรุปเรื่อง 

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ประสงค์ขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา 
ฉบับปี พ.ศ. 2555 โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไขคือ ขอเปิดรายวิชาใหม่ในหมวดวิชาเฉพาะ วิชาเฉพาะด้าน 
วิชาเลือก จํานวน 2 กลุ่มวิชา คือ  

1. กลุ่มวิชาจุลชีววิทยาทางการเกษตร จํานวน  2 รายวิชา คือ 
1) รายวิชา 518 313 จุลชีววิทยาทางดิน 
2) รายวิชา 518 314 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางดิน 
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2. กลุ่มวิชาจุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม จํานวน 2 รายวิชา คือ 
1) รายวิชา 518 337 เทคโนโลยีชีวภาพของไซยาโนแบคทีเรีย 
2) รายวิชา 518 338 ปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพของไซยาโนแบคทีเรีย 

โดยเริ่มใช้ต้ังแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการ ครั้งที่ 16/2559 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และการปรับปรุงครั้งน้ี 
ไม่กระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาจุลชีววิทยา ฉบับปี พ.ศ. 2555 ที่ไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร และให้นําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.7.2.6 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดค่าลงทะเบียนของ

นักศึกษา ภาคการศึกษาปกติ และค่าลงทะเบียนวิชาเรียนรายวิชาพิเศษอื่นๆ 
ตามหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 6 ปี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่คณะเภสัชศาสตร์ประสงค์ขอกําหนดค่าลงทะเบียนของนักศึกษา ภาคการศึกษาปกติ 
และค่าลงทะเบียนวิชาเรียนรายวิชาพิเศษอ่ืนๆ ตามหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 6 ปี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
2559) น้ัน 

ในการน้ี คณะเภสัชศาสตร์ได้เสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนด
ค่าลงทะเบียนของนักศึกษา ภาคการศึกษาปกติ และค่าลงทะเบียนวิชาเรียนรายวิชาพิเศษอ่ืนๆ ตามหลักสูตร
เภสัชศาสตรบัณฑิต 6 ปี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) โดยให้เริ่มใช้กับนักศึกษาที่ใช้หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต           
6 ปี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) ต้ังแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป ซึ่งผ่านการพิจารณาจาก
กองนิติการแล้ว  

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 
กําหนดค่าลงทะเบียนของนักศึกษา ภาคการศึกษาปกติ และค่าลงทะเบียนวิชาเรียนรายวิชาพิเศษอ่ืนๆ ตาม
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 6 ปี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) และให้นําเสนอคณะกรรมการท่ีปรึกษาเก่ียวกับ
นโยบายทางการเงินพิจารณาก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
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ระเบียบวาระที่  5 เรื่องอ่ืนๆ 
ระเบียบวาระท่ี  5.1   การกําหนดให้มีคณะกรรมการประจําคณะหรือคณะกรรมการประจําส่วนงาน 

ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 
 
สรุปเรื่อง 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เน่ืองจากมหาวิทยาลัยศิลปากรได้เปลี่ยน
สถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ และมาตรา 42 ประกอบกับมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 ได้กําหนดให้มีคณะกรรมการประจําคณะ โดยให้คณะกรรมการประจํา
หน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2530 และ
คณะกรรมการประจําส่วนงานภายในที่มีฐานะเทียบเท่าคณะที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติและจัดต้ังขึ้นใน
มหาวิทยาลัย ซึ่งมีอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ ทําหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีคณะกรรมการประจํา
คณะหรือคณะกรรมการประจําส่วนงานตามมาตรา 42 ซึ่งต้องไม่เกินหน่ึงร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่
พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ ประกอบกับได้มีประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การจัดต้ังส่วนงานของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 และประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงานของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 

ดังน้ัน เพ่ือให้การดําเนินงานของคณะวิชา/หน่วยงานเป็นไปอย่างเรียบร้อยและต่อเน่ือง จึง
เห็นควรให้คณะกรรมการประจําคณะและคณะกรรมการประจําส่วนงานดังกล่าว ทําหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมี
คณะกรรมการประจําคณะหรือคณะกรรมการประจําส่วนงานตามมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ศิลปากร พ.ศ. 2559 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี  5.2   การนําส่งเงินรายได้บริการวิชาการของคณะวิชา/หน่วยงาน 
 
สรุปเรื่อง 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ได้
แจ้งให้มหาวิทยาลัยนําส่งเงินรายได้บริการวิชาการหรือเงินรายได้อ่ืนเข้าเป็นรายได้ของมหาวิทยาลัยทั้งหมด 
100% มหาวิทยาลัยจึงได้กําหนดให้คณะวิชา/หน่วยงานเจ้าของโครงการบริการวิชาการยืมเงินสําหรับการ
บริหารจัดการโครงการในลักษณะลูกหน้ีเงินยืม จํานวน 96% ของเงินโครงการ ภายหลังการนําส่งเงินรายได้
บริการวิชาการเข้ามหาวิทยาลัย และเมื่อเสร็จสิ้นโครงการให้นําใบสําคัญคู่จ่าย พร้อมบันทึกอนุมัติในระบบส่งที่
หน่วยงานคลังแต่ละวิทยาเขตเพ่ือหักล้างเงินยืม โดยให้เบิกจ่ายตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการ
บริการทางวิชาการ พ.ศ. 2538 ทั้งน้ี ให้เริ่มดําเนินการต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป  

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ  
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ปิดประชุมเวลา 12.35 น. 
 
 

 
(นางสาวกันย์พินันท์  สิริปัญญาธร) 

ผู้จดรายงานการประชุม 
 

 
 

(นางสาวสิริวัลลิ์  พฤกษาอุดมชัย) 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 

 
 

(นางสาวเอมอร  ชีราวุฒธิพันธ์) 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 

 
รายงานการประชุมฉบับน้ี 
ได้รับรองโดยไม่มีการแก้ไข 
 


