
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร
คร้ังที่ 6/2559

วันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2559
ณ  หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ สํานักงานอธิการบดี  ตลิ่งชัน

…………….………………..

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

คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ
7. รศ.ดร.ชัยสิทธิ์ ดานกิตติกุล คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร กรรมการ
8. ผศ.ชวลิต ขาวเขียว คณบดีคณะโบราณคดี กรรมการ
9. ผศ.ดร.ปาเจรา พัฒนถาบุตร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร กรรมการ

และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
10. อ.วุฒิชัย เลิศสถากิจ รองคณบดีฝายวิชาการ กรรมการ

รักษาราชการแทนคณบดีคณะดุริยางคศาสตร
11. ผศ.สมศักดิ์ ชาติน้ําเพ็ชร คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ
12. ผศ.ดร.สมพิศ ขัตติยพิกุล คณบดวีิทยาลัยนานาชาติ และรักษาราชการแทน กรรมการ

รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธและกิจการพิเศษ
13. ผศ.ฉัตรชัย เผาทองจีน ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร กรรมการ
14. นายสหรัฐ มณีจันทร ผูแทนขาราชการ ประเภทท่ัวไป วิชาชีพเฉพาะ กรรมการ

หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
15. นางสุมณฑา เสรีวัตตนะ ผูแทนขาราชการ ประเภทท่ัวไป วิชาชีพเฉพาะ กรรมการ

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

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

รักษาราชการแทนคณบดีคณะมัณฑนศิลป
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5. ผศ.ดร.วรางคณา นิพัทธสุขกิจ คณบดีคณะอักษรศาสตร กรรมการ
6. ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธุ คณบดีคณะศึกษาศาสตร กรรมการ
7. รศ.ดร.สืบสกุล อยูยืนยง คณบดีคณะวิทยาศาสตร กรรมการ
8. ศ.ดร.พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์ รองคณบดีฝายวิจัยและวิเทศสัมพันธ กรรมการ

รักษาราชการแทนคณบดีคณะเภสัชศาสตร
9. อ.ดร.ภวพล คงชุม คณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการ

10. ผศ.ดร.พีรพัฒน ยางกลาง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ
11. ผศ.ดร.ศักดิพันธ ตันวิมลรัตน ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง กรรมการ
12. รศ.ดร.บุญศรี จงเสรีจิตต ประธานสภาคณาจารย กรรมการ

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

ผูเขารวมประชุมผานระบบ VDO-Conference
1. ผศ.ดร.ศุภรัตน แสงฉัตรแกว ผูชวยอธิการบดี เพชรบุรี
2. อ.ดร.คุณัตว พิธพรชัยกุล ผูแทนพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
3. นายกฤษดา ไพรวรรณ ผูแทนพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน

ผูไมมาประชุม
1. อ.อํามฤทธิ์ ชูสุวรรณ คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ ติดราชการ
2. ผศ.เอกพงษ ตรีตรง คณบดีคณะมัณฑนศิลป ติดราชการ
3. รศ.ดร.จุไรรัตน นันทานิช คณบดีคณะเภสัชศาสตร ติดราชการ
4. อ.ดําริห บรรณวิทยกิจ คณบดีคณะดุริยางคศาสตร ไปราชการตางประเทศ
5. ผศ.ดร.อริศร เทียนประเสริฐ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ติดราชการ
6. อ.ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท ผูอํานวยการหอศิลป ติดราชการ
7. นางสาววรรณภา แสงวัฒนะกุล ผูแทนขาราชการ ประเภทท่ัวไป วิชาชีพเฉพาะ ติดราชการ

หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ

เปดประชุมเวลา 09.30 น.
เมื ่อกรรมการครบเปนองคประชุมแลว  ประธานกลาวเปดประชุมและขอใหที ่ประชุม

พิจารณาเรื่องตางๆ  ดังนี้
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ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระท่ี 1.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร

ครั้งท่ี 5/2559 เม่ือวันอังคารท่ี 20 กันยายน 2559

สรุปเรื่อง
ประธานเสนอให ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 5/2559 เม่ือวันอังคารท่ี 20 กันยายน 2559

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องแจงเพื่อทราบ
ระเบียบวาระท่ี 2.1 เรื่องท่ีประธานแจงใหทราบ

ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน
ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระท่ี 4.1 การบริหารงานบุคคล
ระเบียบวาระท่ี 4.1.1 การสอบแขงขัน / คัดเลือก

ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 4.1.2 การขออนุมัติบรรจุบุคคล / การโอนยาย
ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 4.1.3 การประเมินการปฏิบัติงาน
ระเบียบวาระท่ี 4.1.3.1 รายงานผลการประเมินทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน

8 ราย

สรุปเรื่อง
ตามท่ีมหาวิทยาลัยศิลปากรไดมีคําสั่งบรรจุบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย โดยใหทดลอง

ปฏิบัติงานในตําแหนงเปนเวลา 6 เดือน จํานวน 8 ราย คือ
1. นายพสุ จารุศิริ วุฒิ Master of Architecture จาก Massachusetts College of Art

and Design (MASSART) ประเทศสหรัฐอเมริกา ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี 1-2-04-720 อัตราเงินเดือน
เดือนละ 26,840 บาท สังกัดภาควิชาออกแบบตกแตงภายใน คณะมัณฑนศิลป ตั้งแตวันท่ี 23 มีนาคม 2559

2. นางสาวธนาวิ โชติประดิษฐ วุฒิ Doctor of Philosophy สาขาวิชา History of Art จาก
Birkbeck University of London ประเทศสหราชอาณาจักร ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี 1-2-02-650
อัตราเงินเดือน เดือนละ 30,450 บาท สังกัดภาควิชาประวัติศาสตรศิลปะ คณะโบราณคดี ตั้งแตวันท่ี
1 เมษายน 2559
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3. นางสาวสุธินี เกิดเทพ วุฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เคมี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม ตําแหนง
อาจารย ตําแหนงเลขท่ี 1-2-07-805 อัตราเงินเดือน เดือนละ 30,450 บาท สังกัดภาควิชาเคมี
คณะวิทยาศาสตร ตั้งแตวันท่ี 1 มีนาคม 2559

4. นายโชคชัย สวนแกว วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป จาก
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม ตําแหนงนักบริหารงานท่ัวไปปฏิบัติงาน ตําแหนงเลขท่ี 2-3-14-547
อัตราเงินเดือน เดือนละ 14,950 บาท สังกัดหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร สํานักหอสมุดกลาง
ตั้งแตวันท่ี 2 ธันวาคม 2558

5. นางสาววชิรา ลีนา วุฒิครุศาสตรบัณฑิต (คหกรรมศาสตร) จากวิทยาลัยครูสวนสุนันทา
ตําแหนงนักบริหารงานท่ัวไปปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี 2-2-14-795 อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท
สังกัดหอสมุดสาขา วังทาพระ สํานักหอสมุดกลาง ตั้งแตวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2559

6. นายลรรควร พันธประสิทธิ์เวช วุฒิศิลปศาสตรบัณฑิต (นิเทศศาสตร) จากสถาบันราชภัฏ
ธนบุรี ตําแหนงนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี 2-2-19-802 อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท
สังกัดงานบริการการสอน วังทาพระ กองบริการการศึกษา สํานักงานอธิการบดี ตั้งแตวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2559

7. นางสาววิลาวรรณ พิชัย วุฒิศิลปศาสตรบัณฑิต (สื่อสารมวลชน) จากมหาวิทยาลัย
รามคําแหง ตําแหนงนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี 2-2-19-801 อัตราเงินเดือน เดือนละ
19,500 บาท สังกัดงานพัฒนาหลักสูตรและการสอน กองบริการการศึกษา สํานักงานอธิการบดี ตั้งแตวันท่ี
1 มีนาคม 2559

8. นายฉัตรชัย ศิริสมบูรณลาภ วุฒิรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเอกองคการ
และการจัดการ จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
ตําแหนงเลขท่ี 2-3-18-455 อัตราเงินเดือน เดือนละ 22,750 บาท สังกัดงานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ
กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี ตั้งแตวันท่ี 16 มีนาคม 2559

บัดนี้ คณะกรรมการประเมินฯ ไดดําเนินการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาว ิทยาล ัยดังกลาวแลว เห็นวาพน ักงานมหาว ิทยาล ัย ท้ัง 8 ราย เปนผู มีความรูความสามารถ
ความรับผิดชอบและความประพฤติเหมาะสม เห็นควรใหปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาวตอไป

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบรายงานผลการประเมินทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัย จํานวน 8 ราย และใหปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาวตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.1.4 การขอเปลี่ยน / เพิ่มเง่ือนไขการบรรจุ
ระเบียบวาระท่ี 4.1.4.1 คณะศึกษาศาสตรขออนุมัติเปลี่ยนเง่ือนไขการบรรจุกรอบอัตราวางเพื่อใชใน

การดําเนินการเปดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่ อบรรจุ เปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย

สรุปเรื่อง
ตามท่ีคณะศึกษาศาสตรมีอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน

ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี 1-3-05-408 สังกัดภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน นั้น
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ค ณ ะ ฯ  ไ ด ดํ า เ นิ น ก า ร เ ป ด รั บ ส มั ค ร คั ด เ ลื อ ก บุ ค ค ล เ พ่ื อ บ ร ร จุ เ ป น พ นั ก ง า น
มหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี 1-3-05-408 ดวยวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก ทางดาน
สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาตางประเทศ และตองจบการศึกษาระดับปริญญาโทหรือระดับ
ปริญญาตรี สาขาการสอนภาษาจีนหรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวของกับภาษาจีน หรือ ปรากฏวาไมมีผูสมัครในตําแหนง
ดังกลาว คณะฯ จึงประสงคขออนุมัติเปลี่ยนเงื ่อนไขการบรรจุกอนดําเนินการเปดรับสมัครอีกครั้งหนึ่ง
ดังนี้

1. ผูสมัครตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ทางดานสาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะ
ภาษาตางประเทศ และตองจบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการสอนภาษาจีนหรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวของ
กับภาษาจีน หรือ

2. ผูสมัครตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ทางดานสาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะ
ภาษาตางประเทศ และตองจบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการสอนภาษาจีนหรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวของ
กับภาษาจีน

โดยมติ ก.บ.พ. ครั้งท่ี 8/2557 เม่ือวันท่ี 22 เมษายน 2557 มีมติ ดังนี้
2.1 ใหคณะวิชา/หนวยงานดําเนินการตามท่ีท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี

3/2556 เม่ือวันท่ี 13 มีนาคม 2556 มีมติเห็นชอบแผนอัตรากําลังบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร 5 ป (พ.ศ.
2557-2561) ซึ่งมาตรการปรับโครงสรางกําลังคน มาตรการท่ี 1 กําหนดจํานวนอัตรากําลังบุคลากรสายวิชาการ
ตามภารกิจของคณะวิชา โดยกําหนดการสรรหาและคัดเลือกเพ่ือใหไดคนดี คนเกง และมีเงื่อนไขการจางใน
กลุมสาขาวิชา ดังนี้

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหใชวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา
- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ ใหใชวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา
- กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ใหใชวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา
- กลุมสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบใหใชวุฒิปริญญาไมต่ํากวาปริญญาโทหรือ

เทียบเทา
โดยการออกประกาศรับสมัครพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ตองดําเนินการ

ตามมติของท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย ดังกลาว
2.2 ในกรณีท่ีดําเนินการประกาศรับสมัครพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการแลว

ไมสามารถสรรหาบุคคลเพ่ือบรรจุเปนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ในวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาได
คณะวิชา/หนวยงาน ตองยื่นเรื่องเสนอท่ีประชุม ก.บ.พ. มหาวิทยาลัย เพ่ือขออนุมัติปรับลดวุฒิกอนท่ีจะ
ดําเนินการประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือบรรจุเปนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาในวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทา
ในคราวตอไป

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติให เปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุกรอบอัตราวางตามท่ี
คณะศึกษาศาสตรเสนอ เพ่ือใชในการดําเนินการเปดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี 1-3-05-408 สังกัดภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน
คณะศึกษาศาสตร
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ระเบียบวาระท่ี 4.1.5 การพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ชํานาญงาน ชํานาญงานพิเศษ ชํานาญการ
ชํานาญการพิเศษ เช่ียวชาญ เช่ียวชาญพิเศษฯ
ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 4.1.6 เรื่องอ่ืนๆ
ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.1 รางประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑการกําหนด

จํานวนตําแหนงรองคณบดี หรือรองหัวหนาสวนงานท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมี
ฐานะเทียบเทาคณะ และผูชวยคณบดีหรือผูชวยหัวหนาสวนงานท่ีเรียกช่ือ
อยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ

สรุปเรื่อง
ตามมติท่ีประชุม ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยศิลปากร ในการประชุมครั้งท่ี 5/2559 เม่ือวันท่ี

20 กันยายน พ.ศ. 2559 ไดกําหนดหลักเกณฑการกําหนดจํานวนตําแหนงรองคณบดีหรือรองหัวหนาสวนงาน
ท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ และผูชวยคณบดีหรือผูชวยหัวหนาสวนงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืน
ท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ แลวนั้น

ในการนี้ จึงเสนอรางประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑการกําหนด
จํานวนตําแหนงรองคณบดีหรือรองหัวหนาสวนงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ และผูชวยคณบดี
หรือผูชวยหัวหนาสวนงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ เพ่ือเสนอท่ีประชุม ก.บ.ม. พิจารณาตอไป

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบ ราง ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง
หลักเกณฑการกําหนดจํานวนตําแหนงรองคณบดี หรือรองหัวหนาสวนงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ
และผูชวยคณบดีหรือผูชวยหัวหนาสวนงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ และเพ่ิมขอความในกรณี
ท่ีคณะหรือสวนงานใดท่ีขอกําหนดจํานวนกรอบตําแหนงรองคณบดีหรือรองหัวหนาสวนงานไมเต็มตามจํานวน
ท่ีพึงมีไดตามประกาศดังกลาว ใหสามารถนําจํานวนกรอบตําแหนงท่ีเหลือท่ีพึงมีไดนั้น ไปขอกําหนดเปนกรอบ
ตําแหนงผูชวยคณบดีหรือผูชวยหัวหนาสวนงานทดแทนได

ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.2 รายงานผลการประเมินเพื่อเปลี่ยนช่ือตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย
ราย นางสาวอรศศิร อุตะธีรวิชญ

สรุปเรื่อง
ตามท่ีมหาวิทยาลัยไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประเมินเพ่ือเปลี่ยนชื่อตําแหนงพนักงาน

มหาวิทยาลัย ราย นางสาวอรศศิร อุตะธีรวิชญ ตําแหนงเลขท่ี 2-3-19-38 อัตราเงินเดือน 24,240 บาท
จากตําแหนงนักบริหารงานท่ัวไปปฏิบัติการ เปนตําแหนงนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สังกัดงานทะเบียน
และสถิติ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร กองบริการการศึกษา สํานักงานอธิการบดี และใหนับระยะเวลา
การปฏิบัติงานตอเนื่องกัน นั้น

บัดนี ้ คณะกรรมการประเมินฯ ไดดําเนินการประเมินเพ่ือเปลี่ยนชื่อตําแหนงพนักงาน
มหาวิทยาลัย ราย นางสาวอรศศิร อุตะธีรวิชญ แลว เห็นวาเปนผูมีความรูความสามารถ ความรับผิดชอบ
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และความประพฤติเหมาะสม เห็นควรใหปฏิบัติงานในตําแหนงนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี
2-3-19-38 อัตราเงินเดือน 24,240 บาท สังกัดงานทะเบียนและสถิติ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร
กองบริการการศึกษา สํานักงานอธิการบดี และใหนับระยะเวลาการปฏิบัติงานตอเนื่องกัน

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติให เปลี่ยนชื่อตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย ราย
นางสาวอรศศิร อุตะธีรวิชญ ตําแหนงเลขท่ี 2-3-19-38 อัตราเงินเดือน 24,240 บาท จากตําแหนงนักบริหารงาน
ท่ัวไปปฏิบัติการ เปนตําแหนงนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สังกัดงานทะเบียนและสถิติ วิทยาเขตพระราชวัง
สนามจันทร กองบริการการศึกษา สํานักงานอธิการบดี และใหนับระยะเวลาการปฏิบัติงานตอเนื่องกัน

ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.3 การขอเพิ่มวุฒิการศึกษาไวในทะเบียนประวัติ

สรุปเรื่อง
ตามท่ีระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑและวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือน

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

และสําหรับขาราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายบริหารและปฏิบัติงานท่ัวไป
ท่ีไดรับคุณวุฒิเพ่ิมข้ึนนั้นจะตองเปนคุณวุฒิท่ีตรงกับมาตรฐานกําหนดตําแหนงซึ่งบุคคลนั้นดํารงตําแหนงอยู
ในขณะนั้น สวนการกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ ใหคํานึงถึงความรูความสามารถ ความรับผิดชอบ
ความประพฤติและความเหมาะสม โดยเฉพาะอยางยิ่งตองพิจารณาถึงลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ผลประโยชน
ท่ีหนวยงานจะไดรับเปนสําคัญ

นอกจากนี้ ท่ีประชุม ก.บ.พ. มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 10/2551 เม่ือวันท่ี 3 มิถุนายน 2551
ไดวางแนวปฏิบัติวา การเสนอขอกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิของผูไดรับอนุญาตใหลาศึกษา หรือผูท่ีไดรับ
วุฒิกอนบรรจุแตงตั้งจะตองเสนอเรื่องใหหนวยงานการเจาหนาท่ีของคณะหรือมหาวิทยาลัย ภายใน 60 วัน นับแต
วันรายงานตัวเขาปฏิบัติราชการ (กรณีไดรับวุฒิเพ่ิมข้ึนกอนวันรายงานตัวเขาปฏิบัติราชการ) หรือ ภายใน 60 วัน
นับแตวันท่ีสําเร็จการศึกษา (กรณีรายงานตัวเขาปฏิบัติราชการกอนวันท่ีมีหลักฐานวาสําเร็จการศึกษา) หากเสนอ
เรื่องขอกําหนดภายหลังเวลาดังกลาวใหกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิไดไมกอนวันท่ีหนวยงานการเจาหนาท่ี
ของคณะหรือมหาวิทยาลัยไดรับเรื่อง

คณะวิชาประสงคขออนุมัติเพ่ิมวุฒิการศึกษาไวในทะเบียนประวัติ จํานวน 3 ราย ดังนี้
1. นางสาวศศิพัชร จําปา พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี 1-2-05-493

สังกัดภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร ไดรับอนุญาตใหลาศึกษา
นอกเวลาราชการ ในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีกําหนด 1 ป
ตั้งแตวันท่ี 18 มิถุนายน 2555 ถึงวันท่ี 17 มิถุนายน 2556 และไดสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
วุฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ิมข้ึน โดยใหมีผลตั้งแตวันท่ี
1 สิงหาคม 2559 ซึ่งเปนวันท่ีสําเร็จการศึกษา (เนื่องจากอัตราเงินเดือน เดือนละ 33,130 บาท เกินกวาอัตรา
การบรรจุคุณวุฒิปริญญาเอก)
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2. นายอรรถพล วชิรสิโรดม (ปจจุบัน นายรชกร วชิรสิโรดม) พนักงานมหาวิทยาลัย
ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี 1-3-23-95 สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ไดรับอนุญาตใหลาศึกษาในระดับ
ปริญญาโท สาขาวิชาสิ่งแวดลอมการพัฒนาและความยั่งยืน ณ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มีกําหนด 11 เดือน
ตั้งแตวันท่ี 1 กรกฎาคม 2552 ถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2553 และท่ี 506/2553 ลงวันท่ี 20 เมษายน 2553
สั่งอนุญาตให นายรชกร วชิรสิโรดม ไดศึกษาครบหลักสูตรและอยูระหวางการทําวิทยานิพนธและรายงานตัว
กลับเขาปฏิบัติราชการท่ีคณะฯ ตั้งแตวันท่ี 1 เมษายน 2553 และไดสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
วุฒิ Master of Arts สาขาวิชา Environment, Development and Sustainability (International
Program) จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เพ่ิมข้ึน โดยใหมีผลตั้งแตวันท่ี 5 สิงหาคม 2559 ซึ่งเปนวันท่ีสําเร็จ
การศึกษา (เนื่องจากอัตราเงินเดือน เดือนละ 29,520 บาท เกินกวาอัตราการบรรจุคุณวุฒิปริญญาโทและ
ระดับอาจารย คุณวุฒิระดับปริญญาโทข้ึนไป ชวงเงินเดือน 25,380 – 44,300 ฐานในการคํานวณ 34,840)

3. นางสาวชยานิษฐ  ตั้งธนาโชติพัฒน พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงนักบริหารงานท่ัวไป
ปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี 2-3-09-298 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไดรับอนุญาตใหลาศึกษานอกเวลาราชการในระดับปริญญาโท สาขาวิชา
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีกําหนด 2 ป ตั้งแตวันท่ี 4 มิถุนายน 2550 ถึงวันท่ี
3 มิถุนายน 2552 และไดสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท วุฒิบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต) จากมหาวทิยาลัยศิลปากร เพ่ิมข้ึน โดยใหมีผลตั้งแตวันท่ี 14 กรกฎาคม 2559 ซึ่งเปนวันท่ีสําเร็จ
การศึกษา (เนื่องจากอัตราเงินเดือน เดือนละ 28,370 บาท เกินกวาอัตราการบรรจุคุณวุฒิปริญญาโท)

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหเพ่ิมวุฒิการศึกษาไวในทะเบียนประวัติพนักงาน
มหาวิทยาลัย จํานวน 3 ราย ตามท่ีเสนอ

ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.4 การขอปรับเพิ่มเงินเดือนตามวุฒิการศึกษาท่ีไดรับสูงข้ึน เฉพาะกรณี
วุฒิการศึกษาท่ีตรงตามสายงาน

สรุปเรื่อง
ตามท่ีระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑและวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือนตาม

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

และสําหรับขาราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายบริหารและปฏิบัติงานท่ัวไป
ท่ีไดรับคุณวุฒิเพ่ิมข้ึนนั้นจะตองเปนคุณวุฒิท่ีตรงกับมาตรฐานกําหนดตําแหนงซึ่งบุคคลนั้นดํารงตําแหนงอยู
ในขณะนั้น สวนการกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ ใหคํานึงถึงความรูความสามารถ ความรับผิดชอบ
ความประพฤติและความเหมาะสม โดยเฉพาะอยางยิ่งตองพิจารณาถึงลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ผลประโยชน
ท่ีหนวยงานจะไดรับเปนสําคัญ
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นอกจากนี้ ท่ีประชุม ก.บ.พ. มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 10/2551 เม่ือวันท่ี 3 มิถุนายน 2551
ไดวางแนวปฏิบัติวา การเสนอขอกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิของผูไดรับอนุญาตใหลาศึกษา หรือผูท่ีไดรับ
วุฒิกอนบรรจุแตงตั้งจะตองเสนอเรื่องใหหนวยงานการเจาหนาท่ีของคณะหรือมหาวิทยาลัย ภายใน 60 วัน นับแต
วันรายงานตัวเขาปฏิบัติราชการ (กรณีไดรับวุฒิเพ่ิมข้ึนกอนวันรายงานตัวเขาปฏิบัติราชการ) หรือ ภายใน 60 วัน
นับแตวันท่ีสําเร็จการศึกษา (กรณีรายงานตัวเขาปฏิบัติราชการกอนวันท่ีมีหลักฐานวาสําเร็จการศึกษา) หากเสนอ
เรื่องขอกําหนดภายหลังเวลาดังกลาวใหกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิไดไมกอนวันท่ีหนวยงานการเจาหนาท่ี
ของคณะหรือมหาวิทยาลัยไดรับเรื่อง

คณะวิชาประสงคขออนุมัติปรับเพ่ิมเงินเดือนตามวุฒิการศึกษาท่ีไดรับสูงข้ึน เฉพาะกรณี
วุฒิการศึกษาท่ีตรงตามสายงาน จํานวน 5 ราย ดังนี้

1. นายภัทรศรียรรยงค สังขรุง พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี
1-3-25-428 สังกัดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไดรับอนุญาตใหลาศึกษาในระดับปริญญาเอก
สาขาวิชา ENGLISH AS INTERNATIONAL LANGUAGE ณ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มีกําหนด 4 ป ตั้งแตวันท่ี
1 มิถุนายน 2553 ถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2557 และอนุญาตให นายภัทรศรียรรยงค สังขรุง ซึ่งไดศึกษา
ครบตามหลักสูตรและอยูระหวางการทําวิทยานิพนธ ไดรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติราชการท่ีคณะฯ ตั้งแตวันท่ี
1 มิถุนายน 2557 และไดสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก วุฒิ Doctor of Philosophy สาขาวิชา English
as an International Language (International Program) จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ตั้งแตวันท่ี
4 สิงหาคม 2559 จึงขออนุมัติปรับเพ่ิมเงินเดือนตามวุฒิการศึกษาท่ีไดรับสูงข้ึน เฉพาะกรณีวุฒิการศึกษา
ท่ีตรงตามสายงาน จากตําแหนงอาจารย วุฒิปริญญาโท อัตราเงินเดือน เดือนละ 30,260 บาท เปนตําแหนง
อาจารย วุฒิปริญญาเอก อัตราเงินเดือน เดือนละ 30,450 บาท ไดตั้งแตวันท่ี 4 สิงหาคม 2559 ซึ่งเปนวันท่ี
สําเร็จการศึกษา

2. นางสาวภฤศญา  ปยนุสรณ พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี
1-3-23-712 สังกัดคณะวิทยาการจัดการ เนื่องจากไมไดขออนุญาตลาศึกษา ตามท่ีระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวา
ดวยหลักเกณฑและวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิและการเพ่ิมวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติ พ.ศ.
2553 ประกาศ ณ วันท่ี 28 กันยายน 2553 ขอ 4 กําหนดไว โดยคณะวิทยาการจัดการชี้แจงวา นางสาวภฤศญา
ปยนุสรณ กอนท่ีไดรับการบรรจุแตงตั้งใหดํารงตําแหนงอาจารย สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ในวันท่ี 1 กรกฎาคม
2558 ไดอยูระหวางศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการ ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแตวันท่ี 11
มีนาคม 2554 และประกอบกับตามประกาศคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง รับสมัครคัดเลือก
บุคคลเขาปฏิบัติงานเปนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนงอาจารย ฉบับลงวันท่ี 8 ธันวาคม 2557 กําหนด
คุณสมบัติของผูสมัครตองมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือปริญญาโท ทางดานโลจิสติกสและกําลังศึกษา
ระดับปริญญาเอกและกําลังทําวิทยานิพนธ ในการนี้ คณะวิทยาการจัดการพิจารณาแลวเห็นวาคุณวุฒิปริญญาเอก
วุฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการ) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ของ นางสาวภฤศญา  ปยนุสรณ เปนวุฒิการศึกษา
ท่ีตรงตามสายงาน ซึ่งเปนประโยชนตอการเรียนการสอนของคณะวิทยาการจัดการและการประกันคุณภาพของ
มหาวิทยาลัย จึงเห็นสมควรใหปรับวุฒิและอัตราเงินเดือน นางสาวภฤศญา  ปยนุสรณ จากตําแหนงอาจารย
วุฒิปริญญาโท อัตราเงินเดือน เดือนละ 26,610 บาท เปนตําแหนงอาจารย วุฒิปริญญาเอก อัตราเงินเดือน เดือน
ละ 30,450 บาท ไดตั้งแตวันท่ี 15 กรกฎาคม 2559 ซึ่งเปนวันท่ีสําเร็จการศึกษา

3. นายรุจฬสวัตต ครองภูมินทร พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ตําแหนงเลขท่ี 2-3-15-673 สังกัดหอศิลป ไดรับอนุญาตใหลาศึกษานอกเวลาราชการ ในระดับปริญญาโท สาขาวิชา
สื่อสารมวลชน ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มีกําหนด 2 ป ตั้งแตวันท่ี 1 สิงหาคม 2557 ถึงวันท่ี 31 กรกฎาคม
2559 และไดสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท วุฒิวารสารศาสตรมหาบัณฑิต (สื่อสารมวลชน) จาก
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ตั้งแตวันท่ี 10 สิงหาคม 2559 จึงขออนุมัติปรับเพ่ิมเงินเดือนตามวุฒิการศึกษาท่ีไดรับ
สูงข้ึน เฉพาะกรณีวุฒิการศึกษาท่ีตรงตามสายงาน จากตําแหนงนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ วุฒิปริญญาตรี อัตรา
เงินเดือน เดือนละ 22,450 บาท เปนตําแหนงนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ วุฒิปริญญาโท อัตราเงินเดือน เดือนละ
22,750 บาท ไดตั้งแตวันท่ี 10 สิงหาคม 2559 ซึ่งเปนวันท่ีสําเร็จการศึกษา

4. นางสาวแพร  ศิริศักดิ์ดําเกิง พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ตําแหนง
เลขท่ี 1-2-02-210 อัตราเงินเดือน เดือนละ 28,050 บาท สังกัดภาควิชามานุษยวิทยา คณะโบราณคดี ไดรับ
อนุญาตใหลาศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาวิชามานุษยวิทยา ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มีกําหนด 6 ป ตั้งแต
วันท่ี 14 มิถุนายน 2553 ถึงวันท่ี 13 มิถุนายน 2559 ไดสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก วุฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
(มานุษยวิทยา) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ตั้งแตวันท่ี 11 สิงหาคม 2559 และอนุญาตให นางสาวแพร  ศิริศักดิ์
ดําเกิง ซึ่งไดศึกษาครบตามหลักสูตรแลว โดยอยูระหวางการทําวิทยานิพนธและรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติราชการท่ี
คณะฯ ตั้งแตวันท่ี 1 มิถุนายน 2559 จึงขออนุมัติปรับเพ่ิมเงินเดือน ตามวุฒิการศึกษาท่ีไดรับสูงข้ึน เฉพาะกรณีวุฒิ
การศึกษาท่ีตรงตามสายงานจาก ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย วุฒิปริญญาโท อัตราเงินเดือน เดือนละ 28,050 บาท
เปนตําแหนงผูชวยศาสตราจารย วุฒิปริญญาเอก อัตราเงินเดือน เดือนละ 30,450 บาท ไดตั้งแตวันท่ี 11 สิงหาคม
2559 ซึ่งเปนวันท่ีสําเร็จการศึกษา

5. นางสาวชนิศา  บุญวงษ พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนง
เลขท่ี 2-3-11-818 อัตราเงินเดือน เดือนละ 21,740 บาท สังกัดงานบริการการศึกษา สํานักงานคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย ไดรับอนุญาตใหลาศึกษานอกเวลาราชการในระดับปริญญาโท สาขาวิชาสนเทศศาสตรเพ่ือ
การศึกษา ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีกําหนด 2 ป ตั้งแตวันท่ี 17 สิงหาคม 2558 ถึงวันท่ี 16 สิงหาคม 2560 และ
นางสาวชนิศา  บุญวงษ ไดสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท วุฒิศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สนเทศศาสตรเพ่ือ
การศึกษา) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแตวันท่ี 26 กรกฎาคม 2559 จึงขออนุมัติปรับเพ่ิมเงินเดือนตาม
วุฒิการศึกษาท่ีไดรับสูงข้ึน เฉพาะกรณีวุฒิการศึกษาท่ีตรงตามสายงาน จากตําแหนงนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
วุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือน เดือนละ 21,740 บาท เปนตําแหนงนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ วุฒิปริญญาโท
อัตราเงินเดือน เดือนละ 22,750 บาท ไดตั้งแตวันท่ี 26 กรกฎาคม 2559 ซึ่งเปนวันท่ีสําเร็จการศึกษา

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหเพ่ิมเงินเดือนตามวุฒิการศึกษาท่ีไดรับสูงข้ึน เฉพาะกรณี
วุฒิการศึกษาท่ีตรงตามสายงาน พนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 5 ราย ตามท่ีเสนอ

ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.5 ขออนุมัติเปลี่ยนช่ือตําแหนง ตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนกรอบอัตราวาง
พนักงานมหาวิทยาลัย

สรุปเรื่อง
ตามท่ีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย

ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน (เงินรายไดสมทบ) ตําแหนงวิศวกรปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี 2-3-09-297
อัตราเงินเดือน 22,990 บาท สังกัดงานบริหารและธุรการ สํานักงานคณบดี นั้น

เพ่ือใหการบริหารจัดการภายในคณะฯ เปนไปดวยความเรียบรอย คณะฯ จึงประสงคขออนุมัติ
เปลี่ยนชื่อตําแหนง ตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงเลขท่ี
2-3-09-297 จากตําแหนงวิศวกรปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 22,990 บาท สังกัดงานบริหารและธุรการ สํานักงาน
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คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปนตําแหนงนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน
22,990 บาท ไปตั้งจายในสังกัดงานบริการการศึกษา สํานักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหเปลี่ยนชื่อตําแหนง ตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือน
กรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงเลขท่ี 2-3-09-297 จากตําแหนงวิศวกรปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน
22,990 บาท สังกัดงานบริหารและธุรการ สํานักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เปนตําแหนง  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 22,990 บาท ไปตั้งจายในสังกัดงานบริการการศึกษา
สํานักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.6 คณะศึกษาศาสตรขออนุมัติขยายเวลาลาศึกษาตอ ราย นางสาวนรินทรา จันทศร
ตําแหนงอาจารย เปนกรณีพิเศษ

สรุปเรื่อง
ตามท่ีมหาวิทยาลัยไดอนุญาตให นางสาวนรินทรา จันทศร พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนง

อาจารย ตําแหนงเลขท่ี 1-2-05-488 สังกัดภาควิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร ลาศึกษาในระดับ
ปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการกีฬา ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ดวยทุนสวนตัว โดยใชเวลาราชการบางสวน
ภาคการศึกษาหนึ่งไมเกิน 9 ชั่วโมง/สัปดาห  มีกําหนด 9 เดือน 15 วัน ตั้งแตวันท่ี 17 สิงหาคม 2558 ถึงวันท่ี
31 พฤษภาคม 2559 นั้น

คณะฯ จึงประสงคขออนุมัติให นางสาวนรินทรา จันทศร ขยายเวลาลาศึกษาตอในระดับ
ปริญญาเอก สาขาวิชาเดิม ดวยทุนเดิม มีกําหนด 7 เดือน ตั้งแตวันท่ี 1 มิถุนายน 2559 ถึงวันท่ี 30 ธันวาคม 2559
เปนกรณีพิเศษ แตเนื่องจากตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑการใหพนักงานมหาวิทยาลัย
ไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน และปฏิบัติการวิจัย พ.ศ. 2550 ขอ 9 วรรคหนึ่ง กําหนดวา “พนักงานท่ีไดรับอนุมัติ
ใหไปศึกษาหรือฝกอบรมดวยทุนใดๆ หากประสงคจะอยูศึกษาหรือฝกอบรมตอดวยทุนเดิม ทุนอ่ืนๆ หรือทุน
สวนตัว หลังจากครบกําหนดท่ีไดรับอนุมัติแลว ใหยื่นคําขอพรอมดวยหลักฐานเก่ียวกับผลการศึกษา
หรือฝกอบรมท่ีผานมาแลว และคําชี้แจงเหตุผลความจําเปนท่ีจะตองอยูศึกษาหรือฝกอบรมตออีก โดยปกติ
ไมนอยกวา 60 วัน กอนครบกําหนดเวลาท่ีไดรับอนุมัติไวเดิม เม่ือผูมีอํานาจตาม ขอ 6 อนุมัติแลว จึงจะอยู
ศึกษาหรือฝกอบรมตอไดตามระยะเวลาท่ีไดรับอนุมัตินั้น” ซึ่งท่ีประชุม ก.บ.พ. ครั้งท่ี 16/2548 เม่ือวันท่ี
30 สิงหาคม 2548 ไดมีมติอนุมัติเปนหลักการวาการขยายเวลาศึกษาตอท้ังภายในประเทศและตางประเทศ
ของพนักงานมหาวิทยาลัยสามารถขยายไดไมเกิน 6 เดือน เวนแตมีเหตุผลความจําเปนใหพิจารณาเปนรายๆ ไป

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติให นางสาวนรินทรา จันทศร ขยายเวลาลาศึกษาตอในระดับ
ปริญญาเอก สาขาวิชาเดิม ดวยทุนเดิม มีกําหนด 7 เดือน ตั้งแตวันท่ี 1 มิถุนายน 2559 ถึงวันท่ี 30 ธันวาคม 2559
เปนกรณีพิเศษ
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ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.7 คณะอักษรศาสตรขออนุมัติขยายเวลาลาศึกษาตอ ราย นางสาวศนิ ชาติอุดมเดช
ตําแหนงอาจารย เปนกรณีพิเศษ

สรุปเรื่อง
ตามท่ีมหาวิทยาลัยไดอนุญาตให นางสาวศนิ ชาติอุดมเดช พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนง

อาจารย ตําแหนงเลขท่ี 1-2-06-58 สังกัดภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร ลาศึกษาในระดับปริญญาเอก
สาขาวิชาวรรณคดีอังกฤษ ณ มหาวิทยาลัยวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา ดวยทุนมหาวิทยาลัยวอชิงตัน
(ทุนประเภท 2) มีกําหนด 4 ป ตั้งแตวันท่ี 15 กันยายน 2555 ถึงวันท่ี 14 กันยายน 2559 นั้น

คณะฯ จึงประสงคขออนุมัติให นางสาวศนิ ชาติอุดมเดช ขยายเวลาลาศึกษาตอในระดับ
ปริญญาเอก สาขาวิชาเดิม ดวยทุนสวนตัว มีกําหนด 1 ป ตั้งแตวันท่ี 15 กันยายน 2559 ถึงวันท่ี 14 กันยายน 2560
เปนกรณีพิเศษ แตเนื่องจากตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑการใหพนักงานมหาวิทยาลัย
ไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน และปฏิบัติการวิจัย พ.ศ. 2550 ขอ 9 วรรคหนึ่ง กําหนดวา “พนักงานท่ีไดรับอนุมัติ
ใหไปศึกษาหรือฝกอบรมดวยทุนใดๆ หากประสงคจะอยูศึกษาหรือฝกอบรมตอดวยทุนเดิม ทุนอ่ืนๆ หรือทุน
สวนตัว หลังจากครบกําหนดท่ีไดรับอนุมัติแลว ใหยื่นคําขอพรอมดวยหลักฐานเก่ียวกับผลการศึกษา
หรือฝกอบรมท่ีผานมาแลว และคําชี้แจงเหตุผลความจําเปนท่ีจะตองอยูศึกษาหรือฝกอบรมตออีก โดยปกติ
ไมนอยกวา 60 วัน กอนครบกําหนดเวลาท่ีไดรับอนุมัติไวเดิม เม่ือผูมีอํานาจตาม ขอ 6 อนุมัติแลว จึงจะอยู
ศึกษาหรือฝกอบรมตอไดตามระยะเวลาท่ีไดรับอนุมัตินั้น” ซึ่งท่ีประชุม ก.บ.พ. ครั้งท่ี 16/2548 เม่ือวันท่ี
30 สิงหาคม 2548 ไดมีมติอนุมัติเปนหลักการวาการขยายเวลาศึกษาตอท้ังภายในประเทศและตางประเทศ
ของพนักงานมหาวทิยาลัยสามารถขยายไดไมเกิน 6 เดือน เวนแตมีเหตุผลความจําเปนใหพิจารณาเปนรายๆ ไป

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติให นางสาวศนิ ชาติอุดมเดช ขยายเวลาลาศึกษาตอในระดับ
ปริญญาเอก สาขาวิชาเดิม ดวยทุนสวนตัว มีกําหนด 1 ป ตั้งแตวันท่ี 15 กันยายน 2559 ถึงวนัท่ี 14 กันยายน 2560
เปนกรณีพิเศษ

ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.8 ขออนุมัติจางพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานช่ัวคราว เพื่อทดแทน
การจางพนักงานราชการ

สรุปเรื่อง
ตามท่ีสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี 10/2559 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559

มีมติอนุมัติกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานชั่วคราว เพ่ือทดแทนพนักงานราชการ
ซึ่งจะสิ้นสุดสัญญาจางในวันท่ี 30 กันยายน 2559 แลว นั้น

โดยท่ีขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.
2559 ขอ 65 กําหนดไวดังนี้

“ขอ 65 การจางพนักงานชั่วคราวใหจางไดตามกรอบอัตราท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
การสรรหา การคัดเลือก ผลการคัดเลือก และการจางพนักงานชั่วคราวตามขอ 15 (2)

ใหคณะและสวนงานดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.บ.ม. กําหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย
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การจางพนักงานชั่วคราวใหจางเปนคราว ๆ  ไป และมีระยะเวลาการจางไมเกินหนึ่งป ยกเวน
กรณีการจางผูมีความรูความสามารถพิเศษ ลูกจางชั่วคราวชาวตางประเทศ หรือกรณีอื่นๆ ตามที่ ก.บ.ม.
เห็นสมควร อาจใหจางเปนระยะเวลาเกินกวาหนึ่งปก็ได”

ประกอบกับ ก.บ.ม. ไดประกาศกําหนดหลักเกณฑการสรรหาบุคคลเพ่ือบรรจุเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัยไวแลว ตามประกาศฉบับลงวันท่ี 8 กันยายน 2559

เนื่องจาก ปจจุบันมีการจางพนักงานราชการ สังกัดคณะวิชาและหนวยงานตาง ๆ และสิ้นสุด
สัญญาจางในวันท่ี 30 กันยายน 2559 ประกอบกับ ท่ีประชุม ก.บ.ม. มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี
5/2559 เม่ือวันท่ี 20 กันยายน 2559  มีมติอนุมัติใหคณะวิชาและหนวยงานดําเนินการเพ่ือเสนอขอจาง
พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานชั่วคราว หากประสงคจางจากผู ท่ีเปนพนักงานราชการอยูเดิม
ใหนําเสนออัตราคาจางท่ีพนักงานดังกลาวสมควรไดรับมาดวย เพ่ือมหาวิทยาลัยจะไดดําเนินการตอไป ประกอบ
กับขอ 66 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559
กําหนดใหการจางพนักงานชั่วคราวใหไดรับคาจางตามบัญชีคาจางท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด ท้ังนี้ อาจจาง
ผูมีความรูความสามารถหรือผูทรงคุณวุฒิท่ีมีประสบการณชํานาญงานเปนพนักงานชั่วคราวโดยใหรับคาจาง
สูงกวาอัตราคาจางข้ันต่ําก็ได

บัดนี้ คณะวิชา/หนวยงานประสงคขออนุมัติจางพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงาน
ชั่วคราว จากผูท่ีเปนพนักงานราชการอยูเดิม จํานวน 32 ราย และขออนุมัติอัตราคาจางเดิมท่ีไดรับขณะเปน
พนักงานราชการ

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหจางพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานชั่วคราว
จากผูท่ีเปนพนักงานราชการอยูเดิม จํานวน 32 ราย โดยไดรับอัตราคาจางเดิมท่ีไดรับขณะเปนพนักงาน
ราชการ

ระเบียบวาระท่ี 4.2 แผนและการติดตามผลการดําเนินงานตามแผน
ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 4.3 ขอบังคับ / ระเบียบ / ประกาศ
ระเบียบวาระท่ี 4.3.1 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการไดมาซ่ึง

กรรมการสภาวิชาการประเภทคณบดี คณาจารยประจําซ่ึงดํารงตําแหนง
รองศาสตราจารยหรือศาสตราจารย และผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย
พ.ศ. ....

สรุปเรื่อง
ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี  4/2559 เม่ือวันอังคารท่ี

6 กันยายน 2559 ไดมอบหมายใหกองนิติการปรับแกไข (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ
และวิธีการไดมาซึ่งกรรมการสภาวิชาการประเภทคณบดี คณาจารยประจําซึ่งดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย
หรือศาสตราจารย และผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย ตามความเห็นของท่ีประชุมในประเด็นตางๆ ดังนี้



14

1. ในการใหไดมาซึ่งกรรมการสภาวิชาการประเภทคณบดีนั้น คณะวิชาท่ีจัดอยูใน 2 กลุม
สาขาตามขอบังคับฯ ใหคณบดีแจงกลุมสาขาท่ีประสงคจะใชสิทธิ์ในการเลือกและการไดรับเลือกเปนกรรมการ
สภาวิชาการเพียง 1 กลุม สาขาเทานัน้

2. คณะวิชาท่ีจัดอยูใน 2 กลุมสาขาตามขอบังคับฯ คณาจารยจากท้ัง 2 กลุมสาขามีสิทธิ์ไดรับ
การเสนอชื่อเพ่ือรับการสรรหาเปนกรรมการสภาวิชาการประเภทคณาจารยประจําได

3. สําหรับผูท่ีไดรับเลือกเปนกรรมการสภาวิชาการประเภทคณาจารยประจําใหมาจากคณะ
เดียวกันได แตตองตางกลุมสาขา ในกรณีอยูในวาระการดํารงตําแหนงเดียวกัน

และใหนําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากรพิจารณาอีกครั้ง
เพ่ือแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการสรรหาเพ่ือใหไดมาซึ่งกรรมการสภาวิชาการประเภทคณบดีและประเภท
คณาจารยประจําตอไป นั้น

ในการนี้ กองนิติการไดดําเนินการปรับแกไขตามมติท่ีประชุม ก.บ.ม. แลว จึงเสนอท่ีประชุม
พิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการไดมาซึ่งกรรมการสภาวิชาการ
ประเภทคณบดี คณาจารยประจําซึ่งดํารงตําแหนงรองศาสตราจารยหรือศาสตราจารย และผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอกมหาวิทยาลัย พ.ศ. ....

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมตดิังนี้
1. ใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการไดมาซึ่ง

กรรมการสภาวิชาการประเภทคณบดี คณาจารยประจําซึ่งดํารงตําแหนงรองศาสตราจารยหรือศาสตราจารย
และผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... โดยใหปรับแกไขขอความใน (ราง) ประกาศดังกลาว ดังนี้

- หนา 2 ขอ 4.4 จาก “ผูแทนจากสวนงานท่ีเก่ียวของกับสภาวิชาการ เปนเลขานุการ และ
อาจใหมีผูชวยเลขานุการดวยก็ได” เปน “ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา เปนเลขานุการ และอาจใหมี
ผูชวยเลขานุการดวยก็ได”

- หนา 3 ใหเพ่ิมขอความในวรรคหนึ่งของขอ 6.2 ดังนี้
“ในกรณีท่ีคณะใดจัดอยูในกลุมสาขามากกวาหนึ่งกลุมสาขา ใหคณะกรรมการประจํา

คณะของคณะนั้น เสนอรายชื่อพรอมประวัติของผูทรงคุณวุฒิภายนอกไดตามกลุมสาขาท่ีกําหนดในขอบังคับ
มหาวิทยาลัยศิลปากรเก่ียวกับสภาวิชาการ กลุมสาขาละหนึ่งชื่อ”

แลวใหนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป
2. เห็นชอบใหแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการสรรหากรรมการสภาวิชาการประเภทคณาจารย

ประจําและผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย โดยประกอบดวย
(1) รองอธิการบดีฝายวิชาการ ประธานกรรมการ
(2) ประธานสภาคณาจารย กรรมการ
(3) ผูแทนคณะจํานวนคณะละหนึ่งคน กรรมการ

โดยท่ีประชุมเห็นวา ผูแทนคณะควรมาจากคณะกรรมการ
วิชาการ ซึ่งมิไดดํารงตําแหนงรองศาสตราจารยหรือศาสตราจารย
เพ่ือไมใหเปนการตัดสิทธิ์ของผูมีสิทธิ์ไดรับการสรรหาเปน
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กรรมการสภาวิชาการประเภทคณาจารยประจํา ท้ังนี้ สําหรับ
กรรมการวิชาการซึ่งดํารงตําแหนงรองศาสตราจารยหรือ
ศาสตราจารย เห็นควรใหคณะวิชาเสนอชื่อผูแทนคณะซึ่งมิได
ดํารงตําแหนงดังกลาวมายังมหาวิทยาลัยใหม

(4) ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา เลขานุการ
และเม่ือไดผูแทนคณะในขอ 3 ครบแลว ใหนําเสนออธิการบดีลงนามในคําสั่งแตงตั้งตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.4 โครงสรางสวนงานและหนวยงานภายใน
ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 4.5 การบริหารการเงินและทรัพยสิน
ระเบียบวาระท่ี 4.5.1 การขอเปลี่ยนแปลงวงเงินยืมทดรองจายหมุนเวียน ประจําปงบประมาณ

พ.ศ. 2560

สรุปเรื่อง
ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 4/2559 เม่ือวันอังคารท่ี 6

กันยายน 2560 ไดใหความเห็นชอบวงเงินยืมทดรองจายหมุนเวียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของ
คณะวิชา/หนวยงาน นั้น

ในการนี้ กองคลังไดสรุปการขอเปลี่ยนแปลงวงเงินยืมทดรองจายหมุนเวียน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามท่ีหนวยงานเสนอมา ดังนี้

กรุงเทพมหานคร
กองงานวิทยาเขต จากเดิม จํานวน 100,000.00 บาท

เปน จํานวน 400,000.00 บาท
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงวงเงินยืมทดรองจายหมุนเวียน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของหนวยงานตามท่ีกองคลังเสนอ

ระเบียบวาระท่ี 4.5.2 (ราง) ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดตําแหนงผูทํางาน
บริหาร อัตราจายและการจายเงินคาตอบแทนผูทํางานบริหาร

สรุปเรื่อง
ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.

2559 ขอ 28 ไดกําหนดใหการจายคาตอบแทนแกพนักงานประจําผูทํางานบริหารท่ีมิใชผูดํารงตําแหนงใน
สายบริหาร เชน ผูดํารงตําแหนงผูชวยอธิการบดี รองคณบดี ผูชวยคณบดี หัวหนาภาควิชา รองหัวหนาภาควิชา
หรือตําแหนงท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนตามท่ีไดกําหนดข้ึนภายหลัง รวมท้ังพนักงานประจําตําแหนงหัวหนางาน
ใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ีสภามหาวิทยาลัยประกาศกําหนด ประกอบกับสภามหาวิทยาลัยไดประกาศกําหนด
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บัญชีเงินเดือนข้ันต่ําข้ันสูง เงินประจําตําแหนง คาตอบแทน และหลักเกณฑวิธีการจาย สําหรับผูปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัยแลว โดยประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง บัญชีเงินเดือนข้ันต่ําข้ันสูง เงินประจําตําแหนง
คาตอบแทน และหลักเกณฑวิธีการจาย ขอ 11 กําหนดให ก.บ.ม. เปนผูกําหนดตําแหนงผูทํางานบริหาร อัตรา
จายและการจายเงินคาตอบแทนผูทํางานบริหาร นั้น

ในการนี้ เพ่ือใหมหาวิทยาลัยศิลปากรสามารถจายเงินคาตอบแทนใหแกผูทํางานบริหารได
กองนิติการจึงไดเสนอท่ีประชุมพิจารณา (ราง) ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดตําแหนงผู
ทํางานบริหาร อัตราจายและการจายเงินคาตอบแทนผูทํางานบริหาร เพ่ือพิจารณากําหนดตําแหนงผูทํางาน
บริหาร อัตราจายและการจายเงินคาตอบแทนผูทํางานบริหาร

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมตใิหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง
กําหนดตําแหนงผูทํางานบริหาร อัตราจายและการจายเงินคาตอบแทนผูทํางานบริหาร โดยใหเพ่ิมเติมขอความให
รวมถึงผูดํารงตําแหนงรองหัวหนาสวนงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ และตําแหนงผูชวยหัวหนา
สวนงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ ใน (ราง) ประกาศดังกลาว กอนนําเสนออธิการบดีลงนาม
ประกาศใชตอไป

ท้ังนี้ การเบิกจายเงินคาตอบแทนสําหรับผูทํางานบริหารตามประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัย
ศิลปากร เรื่อง กําหนดตําแหนงผูทํางานบริหาร อัตราจายและการจายเงินคาตอบแทนผูทํางานบริหาร
หากคณะวิชา/หนวยงานใดประสงคใหเบิกจายสําหรับตําแหนงใด และอัตราจายจํานวนเทาใด ใหนําเสนอ
อธิการบดีพิจารณาอนุมัติเปนกรณีไป

ระเบียบวาระท่ี 4.6 เรื่องอ่ืนๆ ตามท่ีอธิการบดีปรึกษา
ระเบียบวาระท่ี 4.6.1 (ราง) ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากร

กับ Massey University ประเทศนิวซีแลนด

สรุปเรื่อง
ตามท่ีคณะศึกษาศาสตรไดจัดทําขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับ Massey University

ประเทศนิวซีแลนด เพ่ือสงเสริมความกาวหนาทางดานการศึกษาและการวิจัย รวมท้ังสนับสนุนการแลกเปลี่ยน
บุคลากร นักวิชาการ นักศึกษา วัสดุอุปกรณ และขอมูลทางวิชาการ ซึ่งขอตกลงดังกลาวมีระยะเวลา 2 ป
และไดสิ้นสุดลงเม่ือเดือนธันวาคม 2558 นั้น

ในการนี้ คณะศึกษาศาสตรประสงคจะตออายุขอตกลงความรวมมือดังกลาว ตามบันทึก
ขอความ ท่ี ศธ 6812/1706 ลงวันท่ี 12 กันยายน 2559 ไปอีกเปนระยะเวลา 5 ป นับตั้งแตวันลงนาม
ซึ่งขอตกลงดังกลาวเปนขอตกลงระดับมหาวิทยาลัย ระดับของผูลงนามของท้ังสองฝาย คือ อธิการบดี
โดยคณะศึกษาศาสตรไดเสนอเอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณา ดังนี้

1. แบบเสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาการจัดทําขอตกลงความรวมมือกับตางประเทศ
(MOU และ MOA)

2. (ราง) MOU สําหรับตออายุขอตกลง ฉบับภาษาอังกฤษ
3. (ราง) MOU สําหรับตออายุขอตกลง ฉบับแปลเปนภาษาไทย โดยมีผูรับรองการแปล
4. MOU ท่ีสิ้นสุดขอตกลงแลว ฉบับภาษาอังกฤษ
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5. ประวัติของ Massey University ประเทศนิวซีแลนด
6. สรุปกิจกรรมความรวมมือท่ีไดมีการดําเนินงานในระยะเวลา 2 ปท่ีผานมา
อนึ่ง เนื่องจากขอตกลงดังกลาวเปนขอตกลงความรวมมือกับสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศ

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

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวาง
มหาวิทยาลัยศิลปากรกับ Massey University ประเทศนิวซีแลนด และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
ตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.6.2 ก า ร คั ด เ ลื อ ก บุ คค ล เ ข า ศึ ก ษ า ใน ค ณ ะ โบ ร า ณ คดี โ ด ย วิ ธี รั บ ต ร ง
ประจําปการศึกษา 2560

สรุปเรื่อง
ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ไดพัฒนาระบบการคัดเลือกบุคคลเขา

ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา และเห็นชอบใหสถาบันการศึกษารับบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา โดยการ
ใชคะแนนสอบวัดความรูของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) (สทศ.) (GAT/PAT และ
วิชาสามัญ 9 วิชา) ซึ่งสามารถดําเนินการได 2 ระบบ คือ ระบบรับตรงและระบบรับกลาง นั้น

ในการนี้  คณะโบราณคดีจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาใน
คณะโบราณคดีโดยวิธีรับตรง ประจําปการศึกษา 2560 โดยจะคัดเลือกบุคคลท่ีมีความสนใจและตั้งใจจริง
เขาศึกษาในสาขาวิชาตางๆ ตามวัตถุประสงคและปรัชญาในการผลิตบัณฑิตของคณะโบราณคดี ซึ่งไดผานความ
เห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะโบราณคดี ครั้งท่ี 16/2559 เม่ือวันท่ี 25 สิงหาคม 2559
จํานวน 2 โครงการ คือ

1. โครงการรับตรง ปการศึกษา 2560 กําหนดรับนักศึกษาท้ังหมด 7 สาขาวิชา จํานวน
150 คน ดังนี้

(1) สาขาวิชาโบราณคดี จํานวน 20 คน
(2) สาขาวิชาประวัติศาสตรศิลปะ จํานวน 20 คน
(3) สาขาวิชามานุษยวิทยา จํานวน 20 คน
(4) สาขาวิชาภาษาไทย จํานวน 30 คน
(5) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จํานวน 25 คน
(6) สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส จํานวน 20 คน
(7) สาขาวิชาประวัติศาสตรทองถ่ิน จํานวน 15 คน

2. โครงการผูมีความสามารถพิเศษดานวัฒนธรรมทองถ่ิน ดนตรีไทย หรือขับรองเพลงไทย
เดิม หรืออักษรโบราณทองถ่ิน ปการศึกษา 2560 กําหนดรับนักศึกษาท้ังหมด 3 สาขาวิชา จํานวน 20 คน ดังนี้
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ดานวัฒนธรรมทองถ่ิน (มัคคุเทศกทองถ่ิน ประวัติศาสตร-วัฒนธรรมทองถ่ิน)
(1) สาขาวิชาโบราณคดี จํานวน 5 คน
(2) สาขาวิชาประวัติศาสตรทองถ่ิน จํานวน 5 คน
ดานดนตรีไทย หรือขับรองเพลงไทยเดิม หรืออักษรโบราณทองถ่ิน
(3) สาขาวิชาภาษาไทย จํานวน 10 คน

ท้ังนี้ กองบริการการศึกษาไดตรวจสอบหลักสูตรท่ีเปดรับและแผนการรับนักศึกษาแลว
อนึ่ง คณะโบราณคดีได กําหนดรายละเอียดคาใชจายในการคัดเลือกเขาศึกษาไว ท้ัง

2 โครงการแลว ซึ่งกองนิติการไดตรวจสอบคาใชจายในสวนของอัตราคาตอบแทนแลวมีความเห็นวา อัตรา
คาตอบแทนตางๆ ของโครงการไมเกินอัตราท่ีกําหนดไวตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการเบิกจายเงิน
รายไดของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2557 ขอ 23 ซึ่งโครงการดังกลาวตองไดรับอนุมัติจากอธิการบดีโดยความ
เห็นชอบของท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในคณะโบราณคดี
โดยวิธีรับตรง ประจําปการศึกษา 2560 ตามท่ีคณะโบราณคดีเสนอ และใหนําเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติ
โครงการตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.6.3 รายงานผลความกาวหนาของการเพิ่มพูนความรูทางวิชาการข้ันสุดทายของ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรดา  หลอยืนยง คณะวิศวกรรมศาสตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

สรุปเรื่อง
ตามท่ีมหาวิทยาลัยอนุมัติใหผูชวยศาสตราจารย ดร.วรดา  หลอยืนยง คณะวิศวกรรมศาสตร

และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรูทางวิชาการเพ่ือเขียนเอกสารคําสอนประกอบ
การเรียนการสอนในรายวิชา 620 333 วัสดุและอุปกรณก่ึงตัวนํา โดยมีกําหนดระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแตวันท่ี
14 ธันวาคม 2558 ถึงวันท่ี 13 มิถุนายน 2559 นั้น

ในการนี้ ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรดา  หลอยืนยง ไดสงรายงานผลความกาวหนาของการไป
ปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรูทางวิชาการข้ันสุดทาย ซึ่งผานความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารประจําคณะวิศวกรรมศาสตร
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งท่ี 8/2559 เม่ือวันท่ี 2 สิงหาคม 2559

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมตใิหความเห็นชอบรายงานผลความกาวหนาของการเพ่ิมพูนความรู
ทางวิชาการข้ันสุดทายของผูชวยศาสตราจารย ดร.วรดา  หลอยืนยง คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
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ระเบียบวาระท่ี 4.6.4 รายช่ืออาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ประจําภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2559

สรุปเรื่อง
ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งท่ี 1/2558 เม่ือวันท่ี 13 มกราคม

2558 ไดมอบหมายใหบัณฑิตวิทยาลัยดําเนินการรวบรวมขอมูลภาระงานอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและ
การคนควาอิสระ (เฉพาะอาจารยท่ีปรึกษาหลัก) ท่ีดูแลนักศึกษาจํานวน 6-10 คน ทุกหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยเพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา โดยใหดําเนินการภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง เพ่ือใหเปนไปตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ฉบับลงวันท่ี 21
กุมภาพันธ 2548 ขอ 10.1 ซึ่งกําหนดใหอาจารยประจํา 1 คน เปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธของนักศึกษา
ปริญญาโทและปริญญาเอกไดไมเกิน 5 คน หากหลักสูตรใดมีอาจารยประจําท่ีมีศักยภาพพรอมท่ีจะดูแล
นักศึกษาไดมากกวา 5 คน ใหอยูในดุลยพินิจของสถาบันอุดมศึกษานั้น แตท้ังนี้ตองไมเกิน 10 คน นั้น

ในการนี้ บัณฑิตวิทยาลัยไดเสนอท่ีประชุมพิจารณารายชื่ออาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2559 ตามท่ีคณะวิชาเสนอ จํานวน 14 ราย

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบรายชื่ออาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2559 จํานวน 14 ราย  ตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยเสนอ
และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.6.5 การขอลาออกและแตงตั้งอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการดําเนินการ
เลือกตั้งกรรมการอุทธรณและรองทุกขจากขาราชการประจํา ในสวนของ
สํานักงานอธิการบดี วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร

สรุปเรื่อง
ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ี 917/2559 ลงวันท่ี 2 สิงหาคม พ.ศ. 2559 แตงตั้ง

คณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งและคณะอนุกรรมการดําเนินการเลือกตั้งกรรมการอุทธรณและรองทุกขจาก
ขาราชการประจํา นั้น

เนื่องจาก นายสรกิจ  โศภิตกุล อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการดําเนินการเลือกตั้งกรรมการ
อุทธรณและรองทุกขจากขาราชการประจํา ในสวนของสํานักงานอธิการบดี วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร
ประสงคขอลาออกจากการเปนอนุกรรมการดังกลาวเพ่ือสมัครเขารับการเลือกตั้งเปนกรรมการอุทธรณและรอง
ทุกขจากขาราชการประจํา กองนิติการจึงไดเสนอท่ีประชุมพิจารณาให นายสรกิจ  โศภิตกุล ลาออกจากการ
เปนอนุกรรมการดําเนินการเลือกตั้งกรรมการอุทธรณและรองทุกขจากขาราชการประจํา พรอมท้ังพิจารณา
แตงตั้งผูมาทําหนาท่ีอนุกรรมการดังกลาวแทน นายสรกิจ  โศภิตกุล ตอไป

ท้ังนี้ กองนิติการไดจัดทํา (ราง) ประกาศคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งกรรมการอุทธรณ
และรองทุกขจากขาราชการประจํา จํานวน 2 ฉบับ ซึ่งผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้ง
กรรมการอุทธรณและรองทุกขจากขาราชการประจํา เพ่ือเสนอท่ีประชุมพิจารณา ดังนี้
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1. (ราง) ประกาศคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งกรรมการอุทธรณและรองทุกขจาก
ขาราชการประจํา เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเลือกตั้งกรรมการอุทธรณและรองทุกขจากขาราชการประจํา
ประเภทสายบริหาร กลุมอํานวยการ

2. (ราง) ประกาศคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งกรรมการอุทธรณและรองทุกขจาก
ขาราชการประจํา เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเลือกตั้งกรรมการอุทธรณและรองทุกขจากขาราชการประจํา
สายวิชาการและสนับสนุน

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมตดิังนี้
1. เห็นชอบให นายสรกิจ โศภิตกุล ลาออกจากอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการดําเนินการ

เลือกตั้งกรรมการอุทธรณและรองทุกขจากขาราชการประจํา ไดตามความประสงค และแตงตั้ง นายธัญญา
มีอยูเต็ม เปนอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการดําเนินการเลือกตั้งกรรมการอุทธรณและรองทุกขจากขาราชการ
ประจํา ในสวนของสํานักงานอธิการบดี วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร แทน นายสรกิจ โศภิตกุล

2. เห็นชอบใหแตงตั้งอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการดําเนินการเลือกตั้งกรรมการอุทธรณและ
รองทุกขจากขาราชการประจํา ในสวนของคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ (เพ่ิมเติม) จํานวน 2 ราย
ดังนี้

(1) อาจารยสาครินทร เครือออน
(2) นางเยาวพา แจะจันทร

3. ใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งกรรมการอุทธรณและ
รองทุกขจากขาราชการประจํา ประเภทสายบริหาร กลุมอํานวยการ โดยใหเพ่ิมเติมผูบริหารท่ีมีสิทธิ์สมัครและ
ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งเพ่ือใหไดกรรมการอุทธรณและรองทุกขจากขาราชการประจํา ประเภทสายบริหาร
กลุมอํานวยการ ในขอ 2 ของ (ราง) ประกาศดังกลาว ใหรวมถึงหัวหนาหนวยงานภายในท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมี
ฐานะเทียบเทากอง และหัวหนาหนวยงานภายในของสวนงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ พรอม
ระบุรายละเอียด หลักเกณฑ และวิธีการเลือกตั้งในขอ 4 ของ (ราง) ประกาศดังกลาว สําหรับกรณีผูมีสิทธิ์ออก
เสียงเลือกตั้งประสงคจะเลือกตั้งตางวิทยาเขตใหชัดเจน

4. ใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งกรรมการอุทธรณและ
รองทุกขจากขาราชการประจํา สายวิชาการและสนับสนุน โดยใหเพ่ิมเติมคุณสมบัติของผูสมัครรับเลือกตั้งและผูมี
สิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้ง ในขอ 2 และขอ 3 ของ (ราง) ประกาศดังกลาว ซึ่งตองไมเปนผูดํารงตําแหนงหัวหนา
หนวยงานภายในท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทากอง และหัวหนาหนวยงานภายในของสวนงานท่ีเรียกชื่อ
อยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ

แลวมอบหมายใหกองนิติการดําเนินการตอไป
อนึ่ง ขอความรวมมือใหคณะวิชา/หนวยงานเผยแพรประชาสัมพันธกําหนดการรับสมัครและการ

เลือกตั้งกรรมการอุทธรณและรองทุกขจากขาราชการประจํา
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ระเบียบวาระท่ี 4.6.6 (ราง) สัญญาจางเปนพนักงานมหาวิทยาลัยศิลปากร (ราง) สัญญาจางเปน
ลูกจางมหาวิทยาลัยศิลปากร (ราง) สัญญาค้ําประกัน และ (ราง) สัญญาวาง
หลักประกัน

สรุปเรื่อง
ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2559 ขอ 24 และขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการบริหารงานบุคคลลูกจางมหาวิทยาลัย พ.ศ.
2559 ขอ 16 ไดกําหนดใหแบบสัญญาจางเปนพนักงานประจํา แบบสัญญาจางเปนลูกจางประจํา แบบสัญญา
คํ้าประกัน และแบบอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับการบริหารงานบุคคล ใหเปนไปตามท่ี ก.บ.ม. กําหนด นั้น

ในการนี้ เพื่อใหมหาวิทยาลัยศิลปากรสามารถจัดทําสัญญาจาง สัญญาคํ้าประกัน และ
สัญญาแบบอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับการบริหารงานบุคคลใหกับพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจางมหาวิทยาลัยได
กองนิติการจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา (ราง) สัญญา จํานวน 5 ฉบับ ดังนี้

1. (ราง) สัญญาจางเปนพนักงานมหาวิทยาลัยศิลปากร สายบริหาร กลุมบริหารวิชาการ
2. (ราง) สัญญาจางเปนพนักงานมหาวิทยาลัยศิลปากร ประเภทพนักงานประจํา
3. (ราง) สัญญาจางเปนลูกจางมหาวิทยาลัยศิลปากร ประเภทลูกจางประจํา
4. (ราง) สัญญาคํ้าประกัน
5. (ราง) สัญญาวางหลักประกัน
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมตใิหความเห็นชอบ ดังนี้
1. (ราง) สัญญาจางเปนพนักงานมหาวิทยาลัยศิลปากร สายบริหาร กลุมบริหารวิชาการ
2. (ราง) สัญญาจางเปนพนักงานมหาวิทยาลัยศิลปากร ประเภทพนักงานประจํา
3. (ราง) สัญญาจางเปนลูกจางมหาวิทยาลัยศิลปากร ประเภทลูกจางประจํา
4. (ราง) สัญญาคํ้าประกัน โดยกําหนดคุณสมบัติของผูคํ้าประกัน เปน “ขาราชการ หรือ

เจาหนาท่ีของรัฐ ซึ่งดํารงตําแหนงตั้งแตระดับชํานาญงาน หรือชํานาญการ หรือเทียบเทา หรือขาราชการ
ตํารวจ ขาราชการทหาร ซึ่งมียศชั้นตัง้แตรอยตํารวจเอก เรือเอก หรือเรอือากาศเอกข้ึนไป”

5. (ราง) สัญญาวางหลักประกัน โดยใหระบุจํานวนเงินในการวางหลักประกันเปนเงินสด เปน
จํานวนเงิน 50,000 บาท (หาหม่ืนบาทถวน)

แลวมอบหมายใหกองนิติการดําเนินการตอไป
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ระเบียบวาระท่ี 4.7 เรื่องท่ีทําหนาท่ีแทนสภาวิชาการ
ระเบียบวาระท่ี 4.7.1 เรื่องแจงเพื่อทราบ
ระเบียบวาระท่ี 4.7.1.1 รายงานผลการศึกษาคางสง ภาคการศึกษาปลาย และภาคการศึกษา

พิเศษฤดูรอน ปการศึกษา 2558

สรุปเรื่อง
ตามมติท่ีประชุมคณบดี ครั้งท่ี 14/2556 เม่ือวันอังคารท่ี 16 กรกฎาคม 2556 ไดรับทราบ

เรื่องการติดตามการคางสงเกรด โดยรองอธิการบดีฝายวิชาการไดขอความรวมมือใหคณบดีทุกคณะวิชากําชับ
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาสงผลการศึกษาใหทันตามปฏิทินท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด รวมถึงผลการศึกษาท่ี
คางสงดวย ท้ังนี้ หากไมสงผลการศึกษาตามท่ีกําหนด มหาวิทยาลัยจะดําเนินการแจงเตือนในระบบทะเบียน
การศึกษาทุก 3 เดือน จากนั้นจะติดตามทวงถามไปยังคณบดีคณะวิชาและเสนอท่ีประชุมคณบดีพิจารณา
เอกสารลับตามลําดับ ซึ่งอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาตองทําหนังสือชี้แจงเหตุผลความจําเปนมายัง
มหาวิทยาลัยตอไป ประกอบกับท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 1/2556
เม่ือวันอังคารท่ี 26 กรกฎาคม 2556 เห็นวา การรายงานผลการศึกษาคางสงเปนเรื่องท่ีสามารถเปดเผยและ
รับรูโดยท่ัวไปได ซึ่งไมจําเปนตองเสนอท่ีประชุมพิจารณาเปนวาระลับ จึงไดมีมติใหนําเสนอท่ีประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากรพิจารณาเรื่องการรายงานผลการศึกษาคางสงเปนวาระปกติตั้งแต
การประชุมครั้งนี้เปนตนไป นั้น

ในการนี้ กองบริการการศึกษาไดรายงานผลการศึกษาคางสงในรายวิชาท่ีคณะวิชารับผิดชอบ
ซึ่งตามปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2558 กําหนดใหวันอังคารท่ี 31 พฤษภาคม 2559
เปนวันสุดทายท่ีคณะวิชาสงรายงานผลการศึกษาของภาคการศึกษาปลาย และวันพฤหัสบดีท่ี 11 สิงหาคม
2559 เปนวันสุดทายท่ีคณะวิชาสงรายงานผลการศึกษาของภาคการศึกษาพิเศษฤดูรอน ดังนี้

1. ภาคการศึกษาปลาย จํานวน 7 รายวิชา
2. ภาคการศึกษาพิเศษฤดูรอน จํานวน 6 รายวิชา
โดยสํารวจ ณ วันท่ี 26 กันยายน 2559 ซึ่งอาจมีผลกระทบกับนักศึกษาในการจําแนกสภาพ

นักศึกษา และการขอกลับเขาศึกษาตอของนักศึกษา
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระท่ี 4.7.2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระท่ี 4.7.2.1 การปรับปรุงหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทาง

เภสัชศาสตร ฉบับป พ.ศ. 2556 ท่ีไมมีผลกระทบตอโครงสรางหลักสูตร

สรุปเรื่อง
ดวยคณะเภสัชศาสตรประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ

ทางเภสัชศาสตร ฉบับป พ.ศ. 2556 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารยประจํา
หลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้
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หมายเหตุ : สัญลักษณ * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
โดยเริ่มใชตั้งแตเดือนสิงหาคม 2559 เปนตนไป ซึ่งท่ีประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งท่ี

17/2559 เม่ือวันท่ี 8 กันยายน 2559 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้ไมกระทบตอ
โครงสรางหลักสูตร

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการทางเภสัชศาสตร ฉบับป พ.ศ. 2556 ท่ีไมมีผลกระทบตอโครงสรางหลักสูตร และใหนําเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.7.2.2 การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส   ฉบับป
พ.ศ. 2555 ท่ีไมมีผลกระทบตอโครงสรางหลักสูตร

สรุปเรื่อง
ดวยคณะวิทยาศาสตรประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส  ฉบับป

พ.ศ. 2555 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารยประจําหลักสูตร ดังนี้

หมายเหตุ : สัญลักษณ * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
** หมายถึง ปรับตําแหนงทางวิชาการ

โดยเริ่มใชตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2559 เปนตนไป ซึ่งท่ีประชุมคณะกรรมการ
วิชาการ ครั้งท่ี 16/2559 เม่ือวันท่ี 18 สิงหาคม 2559 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้
ไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตร

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

อาจารยประจําหลักสูตร (เดิม) อาจารยประจําหลักสูตร (ใหม)
1. รองศาสตราจารย ดร.สุชาดา พิริยะประสาธน* 1. รองศาสตราจารย ดร.สุชาดา พิริยะประสาธน*
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.มาลัย สถิรพันธุ* 2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.มาลัย สถิรพันธุ*
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปทมวรรณ เผือกผอง* 3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปทมวรรณ เผือกผอง*
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วันดี ญาณไพศาล* 4. รองศาสตราจารย ดร.เพ็ญพรรณ เวชวิทยาขลัง*
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุนยี เตชะอาภรณกุล* 5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุนยี เตชะอาภรณกุล*

อาจารยประจําหลักสูตร (เดิม) อาจารยประจําหลักสูตร (ใหม)
1. อาจารย ดร.กนก  หวลกําเนิด* 1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กนก  หวลกําเนิด*,**
2. อาจารยอรทัย  เขียวพุม 2. อาจารย ดร.ประสาน  ปานแกว
3. อาจารย ดร.ชวรัตน  ศิริวงษ 3. อาจารย ดร.ชวรัตน  ศิริวงษ
4. อาจารย ดร.ภราดร ภักดีวานิช 4. อาจารย ดร.ภราดร ภักดีวานิช
5. อาจารย ดร.มนตรี เอ่ียมพนากิจ* 5. อาจารย ดร.มนตรี เอ่ียมพนากิจ*
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มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาฟสิกส ฉบับป พ.ศ. 2555 ท่ีไมมีผลกระทบตอโครงสรางหลักสูตร และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพ่ืออนุมัติตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.7.2.3 การปรับปรุงหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (6 ป) ฉบับป พ.ศ. 2555
ท่ีไมมีผลกระทบตอโครงสรางหลักสูตร

สรุปเรื่อง
ดวยคณะเภสัชศาสตรประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (6 ป) ฉบับป พ.ศ.

2555 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปดรายวิชาใหมในรายวิชาเลือกวิชาชีพสาขาวิทยาการทาง
เภสัชศาสตร จํานวน 1 รายวิชา คือ รายวิชา 566 228 พฤกษเภสัชกรรมอุตสาหการ

โดยเริ่มใชตั้งแตภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2559 เปนตนไป ซึ่งท่ีประชุมคณะกรรมการ
วิชาการ ครั้งท่ี 17/2559 เม่ือวันท่ี 8 กันยายน 2559 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้
ไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตร

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (6 ป)
ฉบับป พ.ศ. 2555 ท่ีไมมีผลกระทบตอโครงสรางหลักสูตร และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.7.2.4 การปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
(5 ป) ฉบับป พ.ศ. 2555 ท่ีไมมีผลกระทบตอโครงสรางหลักสูตร

สรุปเรื่อง
ดวยคณะศึกษาศาสตรประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา

ปฐมวัย (5 ป) ฉบับป พ.ศ. 2555 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารยประจํา
หลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้

หมายเหตุ : สัญลักษณ * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
** หมายถึง ปรับวุฒิการศึกษา

โดยเริ่มใชตั้งแตเดือนสิงหาคม 2559 เปนตนไป ซึ่งท่ีประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งท่ี
17/2559 เม่ือวันท่ี 8 กันยายน 2559 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้ไมกระทบตอ
โครงสรางหลักสูตร

อาจารยประจําหลักสูตร (เดิม) อาจารยประจําหลักสูตร (ใหม)
1. อาจารย ดร.มานิตา ลีโทชวลิต อรรถนุพรรณ* 1. อาจารย ดร.มานิตา ลีโทชวลิต อรรถนุพรรณ*
2. อาจารยสิรินทร ลัดดากลม บุญเชิดชู 2. อาจารย ดร.สิรินทร ลัดดากลม บุญเชิดชู*,**
3. อาจารยอรกานต เพชรคุม 3. อาจารยอรกานต เพชรคุม
4. อาจารยธนาภา สงคสมบัติ 4. อาจารยธนาภา สงคสมบัติ
5. อาจารยธิดาพร คมสัน* 5. อาจารยมุจลินท กลิ่นหวล
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (5 ป) ฉบับป พ.ศ. 2555 ท่ีไมมีผลกระทบตอโครงสรางหลักสูตร และใหนําเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.7.2.5 การปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา ฉบับป พ.ศ. 2556 ท่ีไมมีผลกระทบตอโครงสรางหลักสูตร

สรุปเรื่อง
ดวยคณะศึกษาศาสตรประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

การบริหารการศึกษา ฉบับป พ.ศ. 2556 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ
1. ขอปรับแผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
2. ขอเปลี่ยนแปลงตัวเลข (หลังจํานวนหนวยกิต) ของรายวิชา 461 417 การฝกประสบการณ

วิชาชีพทางการบริหารการศึกษา จาก “3(2-2-5)” เปน “3(0-6-3)”
โดยเริ่มใชตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2559 เปนตนไป ซึ่งท่ีประชุมคณะกรรมการ

วิชาการ ครั้งท่ี 17/2559 เม่ือวันท่ี 8 กันยายน 2559 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้
ไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตร

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ฉบับป พ.ศ. 2556 ท่ีไมมีผลกระทบตอโครงสรางหลักสูตร และใหนําเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.7.2.6 การปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา
ฉบับป พ.ศ. 2557 ท่ีไมมีผลกระทบตอโครงสรางหลักสูตร

สรุปเรื่อง
ดวยคณะศึกษาศาสตรประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอน

สังคมศึกษา ฉบับป พ.ศ. 2557 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารยประจํา
หลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้
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หมายเหตุ : สัญลักษณ * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
โดยเริ่มใชตั้งแตเดือนธันวาคม 2558 เปนตนไป ซึ่งท่ีประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งท่ี

17/2559 เม่ือวันท่ี 8 กันยายน 2559 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้ไมกระทบตอ
โครงสรางหลักสูตร

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา ฉบับป พ.ศ. 2557 ท่ีไมมีผลกระทบตอโครงสรางหลักสูตร และใหนําเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.7.2.7 การปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีนใน
ฐานะภาษาตางประเทศ (5 ป) ฉบับป พ.ศ. 2556 ท่ีไมมีผลกระทบตอ
โครงสรางหลักสูตร

สรุปเรื่อง
ดวยคณะศึกษาศาสตรประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอน

ภาษาจีนในฐานะภาษาตางประเทศ (5 ป ) ฉบับป  พ.ศ. 2556 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ
ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารยประจําหลักสูตร ดังนี้

หมายเหตุ : สัญลักษณ * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
** หมายถึง เปลี่ยนแปลงนามสกุล

โดยเริ่มใชตั้งแตเดือนสิงหาคม 2559 เปนตนไป ซึ่งท่ีประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งท่ี
17/2559 เม่ือวันท่ี 8 กันยายน 2559 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้ไมกระทบตอ
โครงสรางหลักสูตร

อาจารยประจําหลักสูตร (เดิม) อาจารยประจําหลักสูตร (ใหม)
1. อาจารย ดร.อนัน  ปนอินทร* 1. อาจารย ดร.อนัน  ปนอินทร*
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรพิณ  ศิริสัมพันธ* 2. อาจารย ดร.ชัยรัตน  โตศิลา*
3. รองศาสตราจารยสมประสงค  นวมบุญลือ* 3. รองศาสตราจารยสมประสงค  นวมบุญลือ*
4. อาจารย ดร.มนัสนันท  น้ําสมบูรณ 4. อาจารย ดร.มนัสนันท  น้ําสมบูรณ
5. รองศาสตราจารยอนงคพร สมานชาติ 5. รองศาสตราจารยอนงคพร สมานชาติ

อาจารยประจําหลักสูตร (เดิม) อาจารยประจําหลักสูตร (ใหม)
1. อาจารยศศิณัฎฐ  สรรคบุรานุรักษ* 1. อาจารยศศิณัฎฐ  สรรคบุรานุรักษ*
2. อาจารยวนิดา  เจริญชนม* 2. อาจารยวนิดา ชูเกียรติวัฒนากุล*,**
3. อาจารยเก็จวิรัล  ตั้งสิริวัสส 3. อาจารยเก็จวิรัล  ตั้งสิริวัสส
4. อาจารย Sun  lei 4. อาจารย Qin Dong Dong
5. อาจารย Wei Jie 5. อาจารย Wei Jie
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาตางประเทศ (5 ป) ฉบับป พ.ศ. 2556 ท่ีไมมีผลกระทบตอโครงสราง
หลักสูตร และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.7.2.8 การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ท่ีมีผลกระทบตอโครงสรางหลักสูตร

สรุปเรื่อง
ดวยคณะวิทยาศาสตรไดเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดยกําหนดเปดสอนตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2560 เปนตนไป และ
กําหนดรับนักศึกษาปละ 55 คน ซึ่งท่ีประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งท่ี 14/2559 เม่ือวันท่ี 21 กรกฎาคม
2559 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตร โดยมีขอเสนอแนะใหปรับแกในบางประเด็น ท้ังนี้ คณะวิทยาศาสตร
ไดปรับแกตามขอเสนอแนะแลว

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ท่ีมีผลกระทบตอโครงสรางหลักสูตร และให
นําเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรพิจารณากอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.7.2.9 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
สําหรับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ปการศึกษา 2559 หลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ) (เพิ่มเติม)

สรุปเรื่อง
ตามท่ีมหาวิทยาลัยไดมีประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญา

บัณฑิต สําหรับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ปการศึกษา 2559 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับลงวันท่ี 8 กันยายน พ.ศ. 2559 นั้น

เนื่องจากปฏิทินการศึกษาไมไดระบุวันสุดทายท่ีคณะสงรายงานผลการศึกษาใหกองบริการ
การศึกษา ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินงานดานการเรียนการสอนเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ
คณะวิทยาการจัดการจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ปฏิทินการศึกษาระดับ
ปริญญาบัณฑิต สําหรับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ปการศึกษา 2559 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ) (เพ่ิมเติม)

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา
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มติ ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง
ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต สําหรับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ปการศึกษา 2559 หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ) (เพ่ิมเติม) และใหนําเสนออธิการบดี
ลงนามประกาศใชตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.7.2.10 การเสนอโครงการพัฒนาการศึกษาและพัฒนาทองถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษา
เปนพี่เลี้ยง เครือขายอุดมศึกษาภาคกลางตอนลาง ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2560

สรุปเรื่อง
ดวยกระทรวงศึกษาธิการไดมีนโยบายใหสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนท่ีท่ัวประเทศทําหนาท่ีเปน

พ่ีเลี้ยงใหแกสถานศึกษาในทองถ่ินเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผานเครือขายอุดมศึกษาภูมิภาค 9 เครือขาย
โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี (บางมด) ประธานเครือขายอุดมศึกษาภาคกลางตอนลางไดจัด
ประชุมเก่ียวกับการจัดทําโครงการพัฒนาการศึกษาและการพัฒนาทองถ่ินโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเปนพ่ีเลี้ยง
เม่ือวันท่ี 27 กันยายน 2559 โดยมีสาระสําคัญดังนี้

โครงการพัฒนาการศึกษาและการพัฒนาทองถ่ินโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเปนพ่ีเลี้ยง เปน
โครงการท่ีมุงเนนใหสถาบันอุดมศึกษานํานวัตกรรมทางการศึกษา ทรัพยากร ความรูความเชี่ยวชาญของบุคคล
และเทคโนโลยี ไปชวยพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหกับโรงเรียน โดยเนนพัฒนาศักยภาพครูในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน มุงแกปญหาของชาติ เชน การอานออกเขียนได การยกระดับความรูภาษาอังกฤษ
การจัดการเรียนการสอนสะเต็มในสถานศึกษา การคืนครูสูหองเรียน เปนตน รวมถึงการพัฒนาผูเรียนใหเกิด
ทักษะชีวิตและการทํางาน ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม ทักษะดานสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี โดยใชรูปแบบ
กิจกรรม และการจัดการเรียนรูท่ีหลากหลาย เชน การลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู รูปแบบการเรียนการสอน
สะเต็มในสถานศึกษา การเรียนรูแบบ Problem-Based Learning (PBL) การจัดการเรียนรูแบบชุมชนการ
เรียนรู (Professional Learning Communities : PLC) เปนตน เพ่ือใหผูเรียนเกิดองคความรูเก่ียวกับโลก
การเงิน เศรษฐศาสตร ธุรกิจ การเปนผูประกอบการ การเปนพลเมืองท่ีดี สุขภาพ และสิ่งแวดลอม สงผลให
ผูเรียนเติบโตเปนพลเมืองท่ีมีคุณภาพ และเปนกําลังในการพัฒนาประเทศตอไปในอนาคต ท้ังนี้ โครงการ
ดังกลาวมีวัตถุประสงคดังนี้

1. สงเสริมความเขมแข็งของโรงเรียนในทองถ่ิน โดยการบูรณาการขับเคลื่อนองคความรู
วิชาการ ความเชี่ยวชาญตางๆ นําไปสูการปฏิบัติจริงในโรงเรียน เพ่ือพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานใหเกิดคุณภาพอยางตอเนื่อง

2. สรางความรวมมือระหวางสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กับ เครือขาย
อุดมศึกษาภูมิภาค 9 เครือขาย เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและอุดมศึกษา โดยพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียนใหมีความรูและทักษะท่ีเหมาะสม และมีความรับผิดชอบตอสังคมและประเทศชาติ

กลุมเปาหมายในโครงการประกอบดวย สถาบันอุดมศึกษาเครือขายภาคกลางตอนลาง
จํานวน 34 สถาบัน โรงเรียนระดับพ้ืนฐาน จํานวน 340 โรงเรียน ครู จํานวน 340 คน นักเรียน จํานวน 2,000
คน (ยอดถัวเฉลี่ยจาก สกอ. อาจจะมีจํานวนมากกวานี้ไดตามความเหมาะสม)

ในการนี้ มหาวิทยาลัยศิลปากรซึ่งเปนเครือขายภาคกลางตอนลาง ไดรับนโยบายมาปฏิบัติใน
การเปนมหาวิทยาลัยพ่ีเลี้ยงใหแกโรงเรียนในทองถ่ิน จํานวน 10 โรงเรียน ซึ่งจะตองเปนโรงเรียนในสังกัดหรือ
การดูแลของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.)
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กรุงเทพมหานคร (กทม) ตํารวจตระเวนชายแดน (ตชด.) และอ่ืนๆ ยกเวนโรงเรียนประชารัฐ โดยจะไดรับ
งบประมาณจัดสรรในการดําเนินโครงการ/กิจกรรมในโรงเรียน โรงเรียนละ 60,000 บาท (หกหม่ืนบาทถวน)
(งบประมาณท่ีใชจะเปนประเภทวัสดุไมใหเปนครุภัณฑ) ท้ังนี้ ตองมีกิจกรรมท่ีสอดคลองกับนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการสําหรับดําเนินการในแตละโรงเรียน อยางนอย 2 กิจกรรม จากท้ังหมด 7 กิจกรรม ดังนี้

1. กิจกรรมท่ีสอดคลองกับนโยบายลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู
2. การจัดการเรียนการสอนสะเต็มในสถานศึกษา
3. การยกระดับความรูภาษาอังกฤษ
4. การยกระดับความรูภาษาไทย
5. การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน (โตไปไมโกง รูเทาทันสื่อ ไมเปนเหยื่อของ

สังคม)
6. การพัฒนาศักยภาพครู
7. กิจกรรมอ่ืนๆ ตามความตองการของโรงเรียนเปาหมายสอดคลองกับความรูความ

เชี่ยวชาญของสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีพ่ีเลี้ยงอยู
อนึ่ง ประธานเครือขายอุดมศึกษาภาคกลางตอนลางขอใหสถาบันอุดมศึกษาเสนอโครงการ

ดังกลาว ภายในวันท่ี 7 ตุลาคม 2559 เพ่ือคณะอนุกรรมการเครือขายพัฒนาอุดมศึกษาพิจารณาจัดสรร
งบประมาณตามความเหมาะสม หลังจากประธานเครือขายไดรับเงินจัดสรรแลวจะโอนเงินใหมหาวิทยาลัยเพ่ือ
ทํากิจกรรม โดยใหมหาวิทยาลัยเปนผูบริหารการเงิน และจัดทํารายงาน (รูปเลม คูมือ) ฉบับสมบูรณสงให
แมขายภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมในเดือนสิงหาคม 2560

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการเขารวมโครงการพัฒนาการศึกษาและพัฒนา
ทองถ่ินโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเปนพ่ีเลี้ยง เครือขายอุดมศึกษาภาคกลางตอนลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2560 โดยท่ีประชุมไดมอบหมาย ดังนี้

1. ใหรองอธิการบดีฝายวิชาการประสานงานไปยังประธานเครือขายอุดมศึกษาภาคกลาง
ตอนลางเก่ียวกับการดําเนินโครงการดังกลาวกับโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งเปนโรงเรียนท่ีคณะวิชาได
ดําเนินการทําความรวมมือไวอยูแลวในปจจุบัน

2. ใหคณบดีคณะศึกษาศาสตรสงรายชื่อโรงเรียนท่ีคณะศึกษาศาสตรไดทําความรวมมือกับ
สถานศึกษาตางๆ ในพ้ืนท่ีโดยรอบมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร มายังมหาวิทยาลัย
เพ่ือใหคณะวิชาใชเปนขอมูลในการดําเนินการเก่ียวกับโครงการดังกลาวตอไป

ท้ังนี้ กองบริการการศึกษาจะแจงรายละเอียดเก่ียวกับการดําเนินโครงการดังกลาวไปยัง
คณะวิชา หากคณะวิชาใดประสงคเขารวมโครงการขอใหเสนอไปยัง นางสาวนิชาภัทร ทองอุมใหญ กองบริการ
การศึกษา วังทาพระ ภายในวันท่ี 10 ตุลาคม 2559
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ระเบียบวาระท่ี 4.7.2.11 การอนุมัติปริญญาใหแกผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาบัณฑิต

สรุปเรื่อง
ตามท่ีกองบริการการศึกษาไดประกาศใหผูมีคุณสมบัติครบถวนตามเกณฑท่ีกําหนดไวใน

หลักสูตรตางๆ ของมหาวิทยาลัยในภาคการศึกษาปลาย และภาคการศึกษาพิเศษฤดูรอน ปการศึกษา 2558
เปนผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาบัณฑิต ซึ่งไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะวิชา นั้น

ในการนี้ เพ่ือใหเปนไปตามมาตรา 29 (5) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.
2559 กําหนดใหสภาวิชาการมีอํานาจหนาท่ีเสนอการใหปริญญา อนุปริญญา และประกาศนียบัตรชั้นหนึ่งชั้น
ใดตอสภามหาวิทยาลัย กองบริการการศึกษาจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาการอนุมัติปริญญาใหแกผูสําเร็จ
การศึกษา ระดับปริญญาบัณฑิต ตามรายชื่อนักศึกษาผูมีสิทธิ์สําเร็จการศึกษาตั้งแตวันท่ีสําเร็จการศึกษา
เปนตนไป จํานวนท้ังสิ้น 713 ราย ดังนี้

คณะวิชาและชื่อปริญญา
จํานวนผูสําเร็จการศึกษา (ราย)

รวมเกียรตินิยม ระดับ
อันดับ 1 อันดับ 2 อนุปริญญา ปริญญา

คณะจติรกรรม ประตมิากรรมและภาพพิมพ
- ปริญญาศลิปบณัฑิต (ทัศนศิลป) - - - 2 2

รวม - - - 2 2
คณะสถาปตยกรรมศาสตร
- ปริญญาสถาปตยกรรมศาสตรบณัฑิต - 1 - - 1

รวม - 1 - - 1
คณะโบราณคดี
- ปริญญาศลิปศาสตรบัณฑติ (โบราณคดี) 1 4 - 5 10
- ปริญญาศลิปศาสตรบัณฑติ (ภาษาไทย) - 2 - 3 5

รวม 1 6 - 8 15
คณะมณัฑนศลิป
- ปริญญาศลิปบณัฑิต (การออกแบบภายใน) - - - 1 1
- ปริญญาศลิปบณัฑิต (การออกแบบผลติภณัฑ) - - - 1 1
- ปริญญาศลิปบณัฑิต (การออกแบบเครื่องประดับ) - - - 1 1

รวม - - - 3 3
คณะอักษรศาสตร
- ปริญญาอักษรศาสตรบณัฑิต (ประวัติศาสตร) - 1 - 5 6
- ปริญญาอักษรศาสตรบณัฑิต (ภมูิศาสตร) - 1 - 3 4
- ปริญญาอักษรศาสตรบณัฑิต (เอเชียศึกษา) - - - 2 2

รวม - 2 - 10 12
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คณะวิชาและชื่อปริญญา
จํานวนผูสําเร็จการศึกษา (ราย)

รวมเกียรตินิยม ระดับ
อันดับ 1 อันดับ 2 อนุปริญญา ปริญญา

คณะศึกษาศาสตร
- ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตรการกีฬา) - - - 2 2
- ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการศึกษา) - 1 - 1 2

รวม - 1 - 3 4
คณะวิทยาศาสตร
- ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต (เคมี) 1 6 - 31 38
- ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต (จลุชีววิทยา) - - - 14 14
- ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต (ชีววิทยา) - 1 - 15 16
- ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต (ฟสิกส) - - - 2 2
- ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ) - - - 27 27
- ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร) - 1 - 11 12
- ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑติ
(วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม) - - - 23 23

- ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต (สถิติ) - - - 4 4
รวม 1 8 - 127 136

คณะเภสัชศาสตร
- ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต - - - 4 4

รวม - - - 4 4
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- ปริญญาเทคโนโลยีบณัฑิต (ธุรกิจวิศวกรรม) 5 17 - 80 102
- ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ) - 2 - 44 46
- ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต (เทคโนโลยีอาหาร) - 5 - 51 56
- ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต
(ปโตรเคมีและวัสดุพอลเิมอร) - 10 - 46 56

- ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต
(วัสดุข้ันสูงและนาโนเทคโนโลยี) - 4 - 24 28

- ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต
(วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ) - 1 - 9 10

- ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต
(วิศวกรรมการจดัการและโลจสิติกส) 1 12 - 34 47

- ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (วิศวกรรมเคมี) - - - 16 16
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คณะวิชาและชื่อปริญญา
จํานวนผูสําเร็จการศึกษา (ราย)

รวมเกียรตินิยม ระดับ
อันดับ 1 อันดับ 2 อนุปริญญา ปริญญา

- ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต
(วิศวกรรมเครื่องกล) - 3 - 41 44

- ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต
(วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและระบบคอมพิวเตอร) 1 5 - 43 49

- ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต
(วิศวกรรมอุตสาหการ) - 1 - 14 15

รวม 7 60 - 402 469
คณะดุริยางคศาสตร
- ปริญญาดรุิยางคศาสตรบณัฑิต (การแสดงดนตรี) - - - 3 3
- ปริญญาดรุิยางคศาสตรบณัฑิต (ดนตรีแจส) - 1 - 24 25
- ปริญญาดรุิยางคศาสตรบณัฑิต (ดนตรเีชิงพาณิชย) - - - 5 5

รวม - 1 - 32 33
วิทยาลัยนานาชาติ
- ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต (การจัดการโรงแรม) - 2 - 30 32
- ปริญญาศลิปบณัฑิต (การออกแบบมัลตมิีเดยี) - - - 1 1
- ปริญญาศลิปบณัฑิต (การออกแบบสื่อสารดิจิทัล) - - - 1 1

รวม - 2 - 32 34
รวมท้ังสิ้น 9 81 - 623 713

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการอนุมัติปริญญาใหแกผูสําเร็จการศึกษา ระดับ
ปริญญาบัณฑิตของภาคการศึกษาปลาย และภาคการศึกษาพิเศษฤดูรอน ปการศึกษา 2558 จํานวนท้ังสิ้น 713
ราย และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.7.2.12 การอนุมัติปริญญาใหแกผูสําเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

สรุปเรื่อง
ตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยไดประกาศใหผูมีคุณสมบัติครบถวนตามเกณฑท่ีกําหนดไวในหลักสูตร

ตางๆ ของมหาวิทยาลัยในภาคการศึกษาปลาย และภาคการศึกษาพิเศษฤดูรอน ปการศึกษา 2558 จํานวน 48
ราย และภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2559 จํานวน 11 ราย เปนผูสําเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งได
ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําบัณฑิตศึกษา นั้น
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ในการนี้ เพ่ือใหเปนไปตามมาตรา 29 (5) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.
2559 กําหนดใหสภาวิชาการมีอํานาจหนาท่ีเสนอการใหปริญญา อนุปริญญา และประกาศนียบัตรชั้นหนึ่งชั้น
ใดตอสภามหาวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัยจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาการอนุมัติปริญญาใหแกผูสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาบัณฑิต รวมจํานวนท้ังสิ้น 59 ราย ดังนี้
1. ภาคการศึกษาปลายและภาคการศึกษาพิเศษฤดูรอน ปการศึกษา 2558

คณะวิชา/ชื่อปริญญา
จํานวนผูสําเร็จการศึกษา (ราย)

ชาย หญิง รวม

ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต 3 2 5

คณะมณัฑนศลิป

- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑติ (ศิลปะการออกแบบ) 2 - 2

รวม 2 - 2

คณะศึกษาศาสตร

- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑติ (หลักสูตรและการสอน) 1 2 3

รวม 1 2 3

ระดับปริญญามหาบัณฑิต 14 29 43

คณะโบราณคดี

- ปริญญาศลิปศาสตรมหาบณัฑิต (ประวัติศาสตรศิลปะ) 1 - 1

- ปริญญาศลิปศาสตรมหาบณัฑิต (การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม) 1 2 3

- ปริญญาศลิปศาสตรมหาบณัฑิต (สันสกฤตศึกษา) - 1 1

รวม 2 3 5

คณะศึกษาศาสตร

- ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑติ (หลักสตูรและการนิเทศ) - 1 1

- ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑติ (การสอนภาษาไทย) - 3 3

- ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑติ (เทคโนโลยีการศึกษา) 2 2 4

- ปริญญาศลิปศาสตรมหาบณัฑิต (การสอนสังคมศึกษา) 3 - 3

รวม 5 6 11

คณะเภสัชศาสตร

- ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต (การคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข) - 1 1

รวม - 1 1
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คณะวิชา/ชื่อปริญญา
จํานวนผูสําเร็จการศึกษา (ราย)

ชาย หญิง รวม

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

- ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต  (การจดัการงานวิศวกรรม) 1 1 2

- ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต  (วิศวกรรมพลังงาน) - 1 1

รวม 1 2 3

คณะวิทยาการจัดการ

- ปริญญาศลิปศาสตรมหาบณัฑิต  (การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน) - 2 2

- ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต - 1 1

- ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑติ 6 12 18

รวม 6 15 21

บัณฑิตวิทยาลัย
- ปริญญาศลิปศาสตรมหาบณัฑิต
(การจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม) - 1 1

- ปริญญาศลิปศาสตรมหาบณัฑิต (สนเทศศาสตรเพ่ือการศึกษา) - 1 1

รวม - 2 2

รวมท้ังสิ้น 17 31 48

2. ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2559

คณะวิชา/ชื่อปริญญา
จํานวนผูสําเร็จการศึกษา (ราย)

ชาย หญิง รวม

ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต 3 2 5

คณะศึกษาศาสตร

- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑติ (การบริหารการศึกษา) 1 - 1

- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑติ (หลักสูตรและการสอน) - 1 1

- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑติ (พัฒนศึกษา) 1 1 2

รวม 2 2 4

คณะวิทยาการจัดการ

- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑติ (การจัดการ) 1 - 1

รวม 1 - 1
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คณะวิชา/ชื่อปริญญา
จํานวนผูสําเร็จการศึกษา (ราย)

ชาย หญิง รวม

ระดับปริญญามหาบัณฑิต 2 4 6

คณะจติรกรรม ประตมิากรรมและภาพพิมพ

- ปริญญาศลิปมหาบัณฑติ (ทฤษฎีศิลป) - 1 1

รวม - 1 1

คณะสถาปตยกรรมศาสตร

- ปริญญาสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑติ (สถาปตยกรรม) - 1 1

รวม - 1 1

คณะศึกษาศาสตร

- ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑติ (หลักสตูรและการนิเทศ) 1 - 1

- ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑติ (พัฒนศึกษา) - 1 1

- ปริญญาศลิปศาสตรมหาบณัฑิต (การสอนสังคมศึกษา) - 1 1

รวม 1 2 3

คณะวิทยาการจัดการ

- ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑติ 1 - 1

รวม 1 - 1

รวมท้ังสิ้น 5 6 11

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการอนุมัติปริญญาใหแกผูสําเร็จการศึกษา ระดับ
บัณฑิตศึกษาของภาคการศึกษาปลาย และภาคการศึกษาพิเศษฤดูรอน ปการศึกษา 2558 และภาคการศึกษาตน
ปการศึกษา 2559 จํานวนท้ังสิ้น 59 ราย และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.7.2.13 การเสนอข้ันตอนการดําเนินการเพื่อขออนุมัติปริญญา อนุปริญญา

สรุปเรื่อง
ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยสภาวิชาการ พ.ศ. 2559 ซึ่งไดกําหนดอํานาจหนาท่ี

ของสภาวิชาการตามขอ 10 (5) “เสนอการใหปริญญา อนุปริญญา และประกาศนียบัตรชั้นหนึ่งชั้นใดตอ
สภามหาวิทยาลัย” ประกอบกับมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 4/2559
เม่ือวันอังคารท่ี 6 กันยายน 2559 ซึ่งทําหนาท่ีแทนสภาวิชาการไดใหความเห็นชอบข้ันตอนการดําเนินการเพ่ือ
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ขออนุมัติปริญญา อนุปริญญา โดยมอบหมายใหกองบริการการศึกษาปรับเพ่ิมข้ันตอนการเสนอ “สภาวิชาการ
พิจารณา” นั้น

ในการนี้ กองบริการการศึกษาไดดําเนินการปรับแกไขตามมติท่ีประชุม ก.บ.ม. แลว จึงเสนอ
ท่ีประชุมพิจารณาข้ันตอนการดําเนินการเพ่ือขออนุมัติปริญญา อนุปริญญา (ใหม)

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบข้ันตอนการดําเนินการเพ่ือขออนุมัติปริญญา
อนุปริญญา (ใหม) ตามท่ีกองบริการการศึกษาเสนอ และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป

ปดประชุมเวลา 12.10 น.

(นางสาวกันยพินันท  สิริปญญาธร)
ผูจดรายงานการประชุม

(นางสาวสิริวัลลิ์  พฤกษาอุดมชัย)
ผูจดรายงานการประชุม

(นางสาวเอมอร  ชีราวุฒธิพันธ)
ผูจดรายงานการประชุม

รายงานการประชุมฉบับนี้
ไดรับรองโดยไมมีการแกไข


