
รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ครั้งท่ี 7/2559 

วันอังคารท่ี 18 ตุลาคม 2559 
ณ  ห้องประชุมนริศรานวุัดตวิงศ์  สาํนักงานอธิการบดี  ตลิ่งชัน 

…………….……………….. 

ผู้มาประชุม 

1. ผศ.ชัยชาญ   ถาวรเวช อธิการบดี ประธานกรรมการ 
2. ผศ.ดร.เชาวรีย์ อรรถลังรอง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ 
3. รศ.ดร.วศิน อิงคพัฒนากุล รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการ 
4. รศ.ดร.ปานใจ   ธารทัศนวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ 
5. ผศ.ไพโรจน์ วังบอน  รองคณบดีฝ่ายบริหาร รักษาราชการแทน กรรมการ 

 คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
6. รศ.ดร.ชัยสิทธ์ิ  ด่านกิตติกุล คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กรรมการ 
7. ผศ.ชวลิต ขาวเขียว คณบดีคณะโบราณคดี กรรมการ 
8. อ.ดร.ธนาทร  เจียรกุล คณบดีคณะมณัฑนศิลป์ กรรมการ 
9. อ.ดําริห์   บรรณวิทยกิจ คณบดีคณะดุริยางคศาสตร์ กรรมการ 

10. ผศ.สมศักด์ิ ชาตินํ้าเพ็ชร คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ 
11. ผศ.ดร.สมพิศ   ขัตติยพิกุล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ และรักษาราชการแทน กรรมการ 

    รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ 
12. ผศ.ฉัตรชัย  เผ่าทองจีน ผู้อํานวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ กรรมการ 
13. อ.ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท ์ ผู้อํานวยการหอศิลป์ กรรมการ 
14. นายสหรัฐ   มณีจันทร ์ ผู้แทนข้าราชการ ประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ กรรมการ 

หรือเช่ียวชาญเฉพาะ 
15. นางสุมณฑา   เสรีวัตตนะ ผู้แทนข้าราชการ ประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ กรรมการ 

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

ผู้มาประชุมผา่นระบบ VDO-Conference 

1. รศ.ดร.คณิต เขียววิชัย รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร ์ กรรมการ 
2. ผศ.ดาวลอย กาญจนมณีเสถียร รองอธิการบดี เพชรบุรี  กรรมการ 
3. รศ.วัฒนา เกาศัลย์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กรรมการ 
4. ผศ.ดร.วรางคณา นิพัทธ์สุขกิจ คณบดีคณะอักษรศาสตร ์ กรรมการ 
5. ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธ์ุ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กรรมการ 
6. รศ.ดร.สืบสกุล อยู่ยืนยง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 
7. รศ.ดร.จุไรรัตน์   นันทานิช คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กรรมการ 
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8. ผศ.ดร.ปาเจรา    พัฒนถาบุตร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ 
  และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

9. อ.ดร.ภวพล คงชุม คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการ 
10. ผศ.ดร.พีรพัฒน์ ยางกลาง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
11. ผศ.ดร.ศักดิพันธ์ ตันวิมลรัตน์ ผู้อํานวยการสํานักหอสมุดกลาง กรรมการ 
12. รศ.ดร.บุญศรี   จงเสรีจิตต์ ประธานสภาคณาจารย์ กรรมการ 
13. นางสาววรรณภา   แสงวัฒนะกุล ผู้แทนข้าราชการ ประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ กรรมการ 

   หรือเช่ียวชาญเฉพาะ 

ผู้เขา้ร่วมประชุม 

1. อ.ดร.นนท์   คุณค้ําชู ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
2. อ.นภดล วิรุฬห์ชาตะพันธ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  วังท่าพระ 
3. อ.ดร.ประไพพิมพ์  สุธีวสินนนท ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลัง 
4. ผศ.สยุมพร กาษรสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม 
5. นางอัจฉรา   ทองส่งโสม ผู้อํานวยการกองกลาง   
6. นางสุกัญญา   ต่อทรัพย์สิน ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่  

ผู้เขา้ร่วมประชุมผ่านระบบ VDO-Conference 

1. ผศ.ดร.ธงชัย เตโชวิศาล รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา   
   พระราชวังสนามจันทร ์
2. ผศ.ดร.ศุภรัตน์ แสงฉัตรแก้ว ผู้ช่วยอธิการบดี เพชรบุรี 
3. อ.ดร.สุภาพ เกิดแสง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
4. อ.ดร.คุณัตว์   พิธพรชัยกุล ผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 
5. นายกฤษดา   ไพรวรรณ์ ผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 

ผู้ไม่มาประชุม 

1. อ.ปัญจพล เหล่าพูนพัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ติดราชการ 
2. อ.อํามฤทธ์ิ   ชูสุวรรณ  คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ ลาป่วย 
3. ผศ.ดร.อริศร์   เทียนประเสริฐ ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  ติดราชการ 

เปิดประชุมเวลา 09.30 น. 

 เมื่อกรรมการครบเป็นองค์ประชุมแล้ว ประธานกล่าวเปิดประชุมและขอให้ที่ประชุมร่วมน้อม
รําลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ และถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เสด็จฯ สู่สวรรคาลัย โดยการยืน            
สงบน่ิงเป็นเวลา 9 นาที 

นอกจากน้ี ได้มีพิธีรับมอบเงินสมทบกองทุนอาจารย์จรินทร์และเอกอัครราชทูตอุรัจฉทา        
รอดประเสริฐ โดยประธานเป็นผู้รับมอบเงินสมทบกองทุน จํานวน 1,200,000 บาท (หน่ึงล้านสองแสนบาทถ้วน) 
จากอาจารย์จรินทร์ รอดประเสริฐ อดีตอาจารย์ประจําภาควิชาออกแบบตกแต่งภายใน คณะมัณฑนศิลป์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้ก่อต้ังกองทุนอาจารย์จรินทร์และเอกอัครราชทูตอุรัจฉทา รอดประเสริฐ ต้ังแต่ปี        
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พ.ศ. 2544 โดยมีเงินกองทุนเริ่มต้น จํานวน 100,000 บาท และบริจาคเพ่ิมเติมอีก จํานวน 250,000 บาท รวม
เงินต้นกองทุน จํานวน 350,000 บาท เพ่ือนําดอกผลของเงินกองทุนมาจัดสรรเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา                 
คณะมัณฑนศิลป์ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และมีความขยันหมั่นเพียร ทั้งน้ี ได้มอบหมายให้คณบดีคณะมัณฑนศิลป์
ดําเนินการให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของผู้มอบทุนการศึกษาต่อไป 

ภายหลังจากน้ัน ประธานได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ดังน้ี 
 
ระเบยีบวาระที่  1    เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี 1.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร           

ครั้งที่ 6/2559 เม่ือวันอังคารท่ี 4 ตุลาคม 2559  
 

สรุปเรื่อง 
 ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2559  
 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบยีบวาระที่  2     เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
ระเบยีบวาระที่ 2.1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2.1.1 กล่าวต้อนรับอาจารย์ ดร.ธนาทร เจียรกุล ได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง

คณบดีคณะมัณฑนศิลป์ 
 
สรุปเรื่อง 

ประธานกล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.ธนาทร เจียรกุล ซึ่งได้รับแต่งต้ังให้
ดํารงตําแหน่งคณบดีคณะมัณฑนศิลป์ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2.1.2 ขอเชิญร่วมเป็นเ จ้าภาพในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของ

มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปี พ.ศ. 2559 
 
สรุปเรื่อง 

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้รับพระราชทานผ้าพระกฐินที่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานให้
นําไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ที่จําพรรษา ณ พระอารามหลวงวัดประดู่ อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ใน
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 น้ัน 
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เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประธานจึง
ขออนุโมทนาบุญและขอเชิญคณะวิชา/หน่วยงานร่วมเป็นเจ้าภาพในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปี พ.ศ. 2559 โดยทําบุญมายังมหาวิทยาลัย เพ่ือจะได้รวบรวมเงินทําบุญมอบให้
วัดต่อไป  

อน่ึง สําหรับคณะวิชา/หน่วยงานที่ประสงค์ร่วมทําบุญกฐินพระราชทานของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร สามารถแจ้งโอนงบประมาณเงินรายได้ของคณะวิชา/หน่วยงาน ไปยังงบประมาณเงินรายได้ของ
กองกลาง แผนงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รหัสงบ 262904 หมวดค่าตอบแทนในการดําเนินงานกฐิน
พระราชทาน 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2.1.3 การจัดกิจกรรม/โครงการเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ  

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
 
สรุปเรื่อง 

ประธานได้ขอขอบคุณคณะวิชา/หน่วยงานที่ ได้จัดกิจกรรม/โครงการ เพ่ือน้อมเกล้า                 
น้อมกระหม่อมถวายความอาลัยและรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีกิจกรรม/โครงการต่างๆ ดังน้ี 

1. มหาวิทยาลัยศิลปากรได้จัดโครงการ “ศิลปากรจิตอาสา ทําดีถวายพ่อ” โดยภาควิชาภาพพิมพ์ 
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ ให้บริการสกรีนเสื้อยืดสีดํา “ลายรูปหัวใจหมายเลข ๙” (ออกแบบ
ลายเสื้อโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์อาวิน อินทรังษี รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ คณะมัณฑนศิลป์) และคณะ
มัณฑนศิลป์ให้บริการมัดย้อมเสื้อสีต่างๆ ให้เป็นสีดํา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ระหว่างวันที่ 22-23 ตุลาคม 2559 
เวลา 10.00-16.30 น. ณ บริเวณด้านหน้าหอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ   

2. มหาวิทยาลัยศิลปากรร่วมกับสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยศิลปากร สมาคมนักศึกษา
เก่าคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ สมาคมนักศึกษาเก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สมาคม
นักศึกษาเก่าคณะโบราณคดี สมาคมนักศึกษาเก่าคณะมัณฑนศิลป์ และคณะดุริยางคศาสตร์ ได้จัดทําโครงการ 
“ขอรับบริจาคเสื้อยืดสีที่ไม่ใช้แล้ว” เพ่ือนํามาย้อมสีดําและแจกจ่ายให้ประชาชน โดยสามารถบริจาคได้ที่
สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยศิลปากร และจะปิดรับบริจาคช่วงแรกในวันที่ 21 ตุลาคม 2559  

3. นักศึกษาคณะวิชาต่างๆ ได้วาดพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช เพ่ือสื่อความหมายผ่านการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ และนํามาจัดแสดงตามสถานที่ต่างๆ 
ดังน้ี 

 ภาพวาดพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
ณ ผนังอาคารศูนย์ทัศนศิลป์สิรินธร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ และภาพวาดพระ
บรมฉายาสาทิสลักษณ์ ชุด “อัครศิลปินในหัวใจชาวศิลปากร” จํานวน 9 องค์ จัดแสดงตลอดแนวกําแพง
มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ ด้านถนนหน้าพระลาน ฝั่งตรงข้ามพระบรมมหาราชวัง โดยนักศึกษา
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ ทุกช้ันปี 
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 ภาพวาดพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
ชุด “เป็นครูใช่ไหม ขอฝากเด็กๆ ด้วยนะ ช่วยสอนให้เขาเป็นคนดี” พระราชดํารัสพระราชทานแก่ครูวิทย์ อนันตะ 
เมื่อคราวเสด็จประพาสภาคเหนือ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2501 จัดแสดงบริเวณอาคารเรียนของคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ โดยนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ 

 ภาพวาดพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช            
จัดแสดงบริเวณอาคารเรียนของคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ โดย
นักศึกษาคณะมัณฑนศิลป์ 

 ภาพวาดพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช         
จัดแสดงบริเวณอาคารเรียนของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี โดยนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

4. กองกิจการนักศึกษาร่วมกับสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรและนักศึกษาจิตอาสาได้
จัดทําริ้บบ้ินดําติดเสื้อเพ่ือแจกจ่ายให้ประชาชน โดยสามารถรับริ้บบ้ินได้ที่ทุกคณะวิชา  

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2.1.4 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ประจําปีการศึกษา 2558 
 
สรุปเรื่อง 

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มหาวิทยาลัยกําหนดรับการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับสถาบัน ประจําปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 20-21 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมนริศรา-         
นุวัดติวงศ์ สํานักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน จึงขอให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณบดีคณะวิชา และผู้เก่ียวข้องเข้าร่วม
ให้การต้อนรับและเตรียมข้อมูลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในดังกล่าวให้พร้อมสําหรับการตอบ
คําถามคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบยีบวาระที่  2.1.5 การเสนอชื่อผูส้มควรดํารงตาํแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศลิปากร 
 
สรุปเรื่อง 

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากรจะครบวาระการ
ดํารงตําแหน่งในวันที่ 12 มีนาคม 2560 และสภามหาวิทยาลัยได้แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดํารง
ตําแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร น้ัน 

เพ่ือให้การดําเนินการสรรหาผู้สมควรดํารงตําแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นไป
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559  และข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการสรรหา
อธิการบดี พ.ศ. 2559 คณะกรรมการสรรหาฯ ได้กําหนดกระบวนการสรรหาผู้สมควรดํารงตําแหน่งอธิการบดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร และกําหนดให้ทุกส่วนงานจัดต้ังหน่วยหย่อนบัตรเสนอช่ือผู้สมควรดํารงตําแหน่ง
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อธิการบดี จึงขอเชิญให้บุคลากรในส่วนงานท่ีมีสิทธ์ิเสนอช่ือ มาใช้สิทธ์ิเสนอช่ือในวันที่ 18 ตุลาคม 2559 เวลา 
09.00-15.00 น. ณ หน่วยหย่อนบัตรเสนอช่ือของแต่ละส่วนงาน 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบยีบวาระที่  3    เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน  
 ไม่ม ี
 
ระเบยีบวาระที่  4     เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
ระเบยีบวาระที่  4.1 การบริหารงานบุคคล 
ระเบยีบวาระที่  4.1.1 การสอบแข่งขนั / คัดเลือก 
 ไม่ม ี
 
ระเบยีบวาระที่  4.1.2 การขออนุมัติบรรจุบุคคล / การโอนย้าย 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.2.1 กองแผนงานขออนุมัติจ้าง นางสาวพรรษมล เรียงทอง เพื่อบรรจุเป็น

พนักงานมหาวิทยาลัย ซ่ึงจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน (เงินรายได้สมทบ) 
ตําแหน่งนักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่กองแผนงานมีอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน           
(เงินรายได้สมทบ) ตําแหน่งนักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-18-669 สังกัดงานธุรการ น้ัน  

กองแผนงานได้ดําเนินการตามขั้นตอนแล้ว ผู้ได้รับการคัดเลือกคือ นางสาวพรรษมล เรียงทอง                 
วุฒิศิลปศาสตรบัณฑิต (มานุษยวิทยา) เกียรตินิยมอันดับ 2 จากมหาวิทยาลัยศิลปากร กองแผนงานจึงประสงค์
ขออนุมัติจ้าง นางสาวพรรษมล เรียงทอง เพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณ
แผ่นดิน (เงินรายได้สมทบ) ดํารงตําแหน่งนักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-18-669              
อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท สังกัดงานธุรการ กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี พร้อมทั้งขออนุมัติ
แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังน้ี 

1. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา   ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา   กรรมการ 
3. ผู้อํานวยการกองแผนงาน    กรรมการ 
4. นางสาวศวัสศนันท์  ชีพชูเชาวน์    กรรมการ 
5. นางจุฑารัตน์  แก้วโหมดตาด    กรรมการและเลขานุการ 

 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จ้าง นางสาวพรรษมล เรียงทอง เพ่ือบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน (เงินรายได้สมทบ) ดํารงตําแหน่งนักบริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-18-669 อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท สังกัดงานธุรการ กองแผนงาน 
สํานักงานอธิการบดี ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ ก.บ.ม. อนุมัติแต่ไม่ก่อนวันรายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน พร้อมทั้งอนุมัติให้
แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าวตามรายช่ือที่หน่วยงานเสนอ ซึ่ง
สําหรับการจ้างคร้ังแรกให้จ้างเป็นพนักงานประจําสถานภาพทดลองงาน มีระยะเวลาการจ้าง 1 ปี ต้ังแต่วันที่
รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.2.2 คณะศึกษาศาสตร์ขออนุมัติจ้าง นายวันชัย กิจเรืองโรจน์ เพื่อบรรจุเป็น

พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ซ่ึงจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน  
(เงินรายได้สมทบ) ตําแหน่งนักคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่คณะศึกษาศาสตร์มีอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ซึ่งจ้างด้วยเงิน
งบประมาณแผ่นดิน (เงินรายได้สมทบ) ตําแหน่งนักคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-6-05-155          
สังกัดโรงเรียนสาธิต น้ัน 
  คณะฯ ได้ดําเนินการตามข้ันตอนแล้ว ผู้ได้รับการคัดเลือกคือ นายวันชัย กิจเรืองโรจน์            
วุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะฯ จึงประสงค์ขออนุมัติจ้าง           
นายวันชัย กิจเรืองโรจน์ เพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณ
แผ่นดิน (เงินรายได้สมทบ) ตําแหน่งนักคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-6-05-155 อัตราเงินเดือน 
เดือนละ 19,500 บาท สังกัดโรงเรียนสาธิต คณะศึกษาศาสตร์ พร้อมทั้งขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการ
ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังน้ี 

1. ผู้อํานวยการโรงเรียนสาธิต    ประธานกรรมการ 
2. รองผู้อํานวยการโรงเรียนสาธิต ฝ่ายบริหาร  กรรมการ 
3. รองผู้อํานวยการโรงเรียนสาธิต ฝ่ายวิชาการ  กรรมการ 
4. รองผู้อํานวยการโรงเรียนสาธิต    กรรมการ 
    ฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา 

 5. หัวหน้างานสํานักงานโรงเรียนสาธิต   เลขานุการ 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จ้าง นายวันชัย กิจเรืองโรจน์ เพ่ือบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน (เงินรายได้สมทบ) ตําแหน่งนักคอมพิวเตอร์
ปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-6-05-155 อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท สังกัดโรงเรียนสาธิต             
คณะศึกษาศาสตร์ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ ก.บ.ม. อนุมัติแต่ไม่ก่อนวันรายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน พร้อมทั้งอนุมัติให้
แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าวตามรายช่ือที่คณะฯ เสนอ ซึ่งสําหรับ           
การจ้างครั้งแรกให้จ้างเป็นพนักงานประจําสถานภาพทดลองงาน มีระยะเวลาการจ้าง 1 ปี ต้ังแต่วันที่รายงาน
ตัวเข้าปฏิบัติงาน 
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ระเบยีบวาระที่  4.1.3 การประเมินการปฏิบัติงาน  
ระเบียบวาระท่ี 4.1.3.1 รายงานผลการประเมินทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน         

3 ราย 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรได้มีคําสั่งบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยให้ทดลอง

ปฏิบัติงานในตําแหน่งเป็นเวลา 6 เดือน จํานวน 3 ราย คือ 
1. นางสาวอารีรัตน์ สายทอง วุฒิบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป จากมหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครปฐม ตําแหน่งนักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-05-832  อัตราเงินเดือน เดือนละ 
19,500 บาท สังกัดงานบริหารและจัดการ สํานักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ 4 มกราคม 2559 

2. นางสาวพรพิมล รอดเคราะห์ วุฒิครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโสตทัศนศึกษา จาก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-05-596  อัตราเงินเดือน เดือนละ 25,380 บาท 
สังกัดภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 

3. นางสาวอุไรวรรณ จงเจริญ วุฒิศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตําแหน่งบรรณารักษ์ ตําแหน่งเลขที่ 2-2-14-200    
อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท สังกัดงานวิเคราะห์และพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ หอสมุดวิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี สํานักหอสมุดกลาง ต้ังแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2558 

บัดน้ี คณะกรรมการประเมินฯ ได้ดําเนินการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาว ิทยาล ัยดังกล่าวแล้ว เห็นว่าพนักงานมหาว ิทยาล ัย  ทั้ง 3 ราย เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ             
ความรับผิดชอบและความประพฤติเหมาะสม เห็นควรให้ปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าวต่อไป 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ     ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบรายงานผลการประเมินทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัย จํานวน 3 ราย และให้ปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าวต่อไป 
 
ระเบยีบวาระที่  4.1.4 การขอเปลี่ยน / เพิ่มเง่ือนไขการบรรจุ 

ไม่ม ี
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.5 การพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ ชํานาญงาน ชํานาญงานพิเศษ ชํานาญการ 

ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษฯ 
ไม่ม ี

 
  



 9

ระเบียบวาระท่ี  4.1.6 เรื่องอ่ืนๆ 
ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.1 การแต่งต้ังคณะกรรมการจัดสอบภาษาอังกฤษสําหรับอาจารย์ประจํา           

ที่รับเข้าใหม่ 
 
สรุปเรื่อง  

ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง มาตรฐานความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษของ
อาจารย์ประจําที่รับเข้าใหม่ ฉบับลงวันที่ 1 สิงหาคม 2559 กําหนดให้อาจารย์ประจําที่รับเข้าใหม่ต้องมีคะแนน
ทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษ โดยประกอบด้วยผู้แทน
จากคณะที่เป็นต้นสังกัดจํานวนไม่เกินสามคน และผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านภาษาอังกฤษจากต่างคณะ ตามบัญชี
รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านภาษาอังกฤษจํานวนอย่างน้อยหน่ึงคน ทําหน้าที่ทดสอบความสามารถทางด้าน
ภาษาอังกฤษของผู้ที่ได้รับการคัดเลือก น้ัน 

คณะมัณฑนศิลป์ได้ดําเนินการสรรหาคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-04-432 อัตราเงินเดือน 25,380 บาท สังกัดภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์ 
คณะมัณฑนศิลป์ โดย นายไพโรจน์ ทิพยเมธี เป็นผู้ผ่านการคัดเลือก แต่เน่ืองจาก นายไพโรจน์ ทิพยเมธี              
ไม่มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนดไว้ คณะฯ จึงประสงค์ขออนุมัติให้แต่งต้ัง
คณะอนุกรรมการจัดสอบภาษาอังกฤษสําหรับอาจารย์ประจําที่จะรับเข้าใหม่ โดยได้เสนอรายช่ืออาจารย์
ประจําคณะมัณฑนศิลป์เป็นคณะอนุกรรมการจัดการทดสอบความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ                 
ตามเอกสารประกอบการประชุม 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้แต่งต้ังคณะอนุกรรมการจัดสอบภาษาอังกฤษสําหรับ
อาจารย์ประจําที่จะรับเข้าใหม่ ซึ่งเป็นผู้ที่ไม่มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด ราย        
นายไพโรจน์ ทิพยเมธี ดังน้ี 

1. อาจารย์ชนิศา  ชงัดเวช                   ประธานสอบภาษาอังกฤษ 
    คณะมัณฑนศิลป์ 
2.  อาจารย์ ดร.อนุชา  โสภาคย์วิจิตร์ 
    คณะมัณฑนศิลป์ 
3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อติวรรธน์  วิรุฬห์เพชร 
    คณะมัณฑนศิลป์ 
4. อาจารย์ ดร.บารมี  เขียววิชัย     
    ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านภาษาอังกฤษจากต่างคณะวิชา คณะอักษรศาสตร์ 
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ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.2 คณะวิทยาการจัดการขออนุมัติจ่ายค่าประสบการณ์โดยไม่รวมเข้าใน               
ฐานเงินเดือนแก่พนักงานมหาวิทยาลัย ราย นายปรเมษฐ์ บุญนําศิริกิจ 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีคําสั่งบรรจุแต่งต้ัง นายปรเมษฐ์ บุญนําศิริกิจ ตําแหน่งอาจารย์ 
ตําแหน่งเลขที่ 1-3-23-747 อัตราเงินเดือน เดือนละ 30,450 บาท สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ต้ังแต่วันที่               
4 เมษายน 2559 น้ัน  

คณะวิทยาการจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่า นายปรเมษฐ์ บุญนําศิริกิจ เป็นผู้มีประสบการณ์           
การทํางานซึ่งเป็นประโยชน์และตรงกับความต้องการของคณะฯ โดยเคยมีประสบการณ์การทํางานในตําแหน่ง
อาจารย์ และตําแหน่งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ สังกัดคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
ต้ังแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2541 - 31 พฤษภาคม 2558 โดยนับระยะเวลาการทํางานต้ังแต่วันที่สําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอก วันที่ 23 พฤษภาคม 2555 - 31 พฤษภาคม 2558 เป็นเวลา 3 ปี 9 วัน       

คณะฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ได้รับค่าประสบการณ์โดยไม่รวมเข้าในฐานเงินเดือน        
เดือนละ 3,000 บาท ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 4 เมษายน 2559  ซึ่งเป็นวันที่รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน 

โดยที่ประชุม ก.บ.พ. มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 5/2548 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2548           
ครั้งที่ 9/2551 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2551 ครั้งที่ 10/2551 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2551 และครั้งที่ 
15/2558 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558 มีมติอนุมัติหลักเกณฑ์การบรรจุพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา                 
ผู้มีประสบการณ์การทํางาน โดยให้คณะวิชา/หน่วยงานหรือเทียบเท่า เป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบใน          
การกําหนดเงินค่าประสบการณ์ ส่วนจํานวนเงินที่ใช้ในการจ่ายเป็นเงินค่าประสบการณ์ให้ใช้จากเงินรายได้และ
หรือเงินโครงการพิเศษของคณะวิชา/หน่วยงานหรือเทียบเท่า ทั้งน้ี ที่ประชุมวางแนวปฏิบัติว่าหากคณะวิชา/
หน่วยงานประสงค์ให้จ่ายค่าประสบการณ์ ให้ดําเนินการเสนอขออนุมัติต่อ ก.บ.พ. อย่างช้าไม่เกิน 30 วัน 
หลังจากวันที่ ก.บ.พ. มีมติอนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยผู้ น้ันผ่านการประเมินทดลองปฏิบัติงานแล้ว          
และนําเสนอที่ประชุม ก.บ.พ. พิจารณา 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จ่ายค่าประสบการณ์แก่พนักงานมหาวิทยาลัย ราย          
นายปรเมษฐ์ บุญนําศิริกิจ โดยไม่รวมเข้าในฐานเงินเดือน เดือนละ 3,000 บาท ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 4 เมษายน 
2559 ซึ่งเป็นวันที่รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน 
 
ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.3 คณะวิทยาการจัดการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการประเมินผล          

การทดลองปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 7 ราย 
 

สรุปเรื่อง 
ตามท่ีที่ประชุม ก.บ.พ. มหาวิทยาลัยศิลปากร มีมติอนุมัติให้จ้างบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงาน

มหาวิทยาลัย จํานวน 7 ราย ดังน้ี 
1. นางสาวนพรัตน์ บุญเพียรผล  ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-3-23-746 อัตราเงินเดือน 

เดือนละ 30,450 บาท สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ต้ังแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2559   
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2. นางภิญญาพัชญ์  มุณีแก้ว  ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-3-23-709 อัตราเงินเดือน 
เดือนละ 25,380 บาท สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ต้ังแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 

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

4. นายกฤษณะ  มณีสอดแสง ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-3-23-745 อัตราเงินเดือน 
เดือนละ 25,380 บาท สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ต้ังแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 

5. นางสาวทิพากร วิชิตาเลิศพงศ์ ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-3-23-139 อัตราเงินเดือน 
เดือนละ 25,380 บาท สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ต้ังแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 

6. นางสาวอรนิช สาลีวงษ์ ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-3-23-748 อัตราเงินเดือน 
เดือนละ 25,380 บาท สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ต้ังแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 

7. นางสาวณัฐภาณี  จริตไทย  ตําแหน่ง อาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-3-23-749 อัตราเงินเดือน 
เดือนละ 25,380 บาท  ต้ังแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 

เพ่ือให้การบริหารจัดการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะวิทยาการจัดการประสงค์ขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 7 ราย ดังน้ี 

1. นางสาวนพรัตน์  บุญเพียรผล   
คณะกรรมการประเมินฯ (เดิม) คณะกรรมการประเมินฯ (ใหม่) 

1. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ประธานกรรมการ 1. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ประธานกรรมการ 
2. อาจารย์จอมภัค  คลังระหัด กรรมการ 2. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ 
3. ผศ.นภนนท์  หอมสุด   กรรมการ 3. หัวหน้าสาขาวิชาธุรกิจโรงแรมและท่ีพัก กรรมการ 
4. ผศ.ร้อยโทหญิง ดร.เกิดศิริ  เจริญวิศาล กรรมการ 4. ผศ.ร้อยโทหญิง ดร.เกิดศิริ  เจริญวิศาล กรรมการ 
5. นางสาววันเพ็ญ  แสงพูล   เลขานุการ 5. นางสาววันเพ็ญ  แสงพูล   เลขานุการ 

 
2. นางภิญญาพัชญ์  มุณีแก้ว   

คณะกรรมการประเมินฯ (เดิม) คณะกรรมการประเมินฯ (ใหม่) 
1. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ประธานกรรมการ 1. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ประธานกรรมการ 
2. อ.จอมภัค  คลังระหัด กรรมการ 2. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ 
3. ผศ.ดร.ธีระวัฒน์  จันทึก   กรรมการ 3. หัวหน้าสาขาวิชาธุรกิจโรงแรมและท่ีพัก กรรมการ 
4. ผศ.ร้อยโทหญิง ดร.เกิดศิริ  เจริญวิศาล กรรมการ 4. ผศ.ร้อยโทหญิง ดร.เกิดศิริ  เจริญวิศาล กรรมการ 
5. อ.ปริญญา  หรุ่นโพธิ์ กรรมการ 5. นางสาววันเพ็ญ  แสงพูล   เลขานุการ 
6. นางสาววันเพ็ญ  แสงพูล   เลขานุการ   

 
3. นายภพ  สวัสดี   

คณะกรรมการประเมินฯ (เดิม) คณะกรรมการประเมินฯ (ใหม่) 
1. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ประธานกรรมการ 1. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ประธานกรรมการ 
2. อ.จอมภัค  คลังระหัด กรรมการ 2. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ 
3. อ.ศิริพร  เผือกผ่อง กรรมการ 3. หัวหน้าสาขาภาษา กรรมการ 
4. ผศ.ดร.ศุภรัตน์  แสงฉัตรแก้ว กรรมการ 4. ผศ.ดร.ศุภรัตน์  แสงฉัตรแก้ว กรรมการ 
5. นางสาววันเพ็ญ  แสงพูล   เลขานุการ 5. นางสาววันเพ็ญ  แสงพูล   เลขานุการ 
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4. นายกฤษณะ  มณีสอดแสง  
คณะกรรมการประเมินฯ (เดิม) คณะกรรมการประเมินฯ (ใหม่) 

1. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ประธานกรรมการ 1. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ประธานกรรมการ 
2. อ.จอมภัค  คลังระหัด กรรมการ 2. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ 
3. อ.ศิริพร  เผือกผ่อง กรรมการ 3. หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจและ

ภาษาอังกฤษ 
กรรมการ 

4. อ.ชินวัฒน์  นิลโมจน์ กรรมการ 4. อ.ชินวัฒน์  นิลโมจน์ กรรมการ 
5. นางสาววันเพ็ญ  แสงพูล   เลขานุการ 5. นางสาววันเพ็ญ  แสงพูล   เลขานุการ 

 
5. นางสาวทิพากร  วิชิตาเลิศพงศ์   

คณะกรรมการประเมินฯ (เดิม) คณะกรรมการประเมินฯ (ใหม่) 
1. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ประธานกรรมการ 1. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ประธานกรรมการ 
2. อ.จอมภัค  คลังระหัด กรรมการ 2. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ 
3. ผศ.นภนนท์  หอมสุด     กรรมการ 3. หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการชุมชน กรรมการ 
4. อ.ปริญญา  หรุ่นโพธิ์  กรรมการ 4. อ.กิตติ  วิสารกาญจน กรรมการ 
5. นางสาววันเพ็ญ  แสงพูล   เลขานุการ 5. นางสาววันเพ็ญ  แสงพูล   เลขานุการ 

 
6. นางสาวอรนิช สาลีวงษ์  และ 7. นางสาวณัฐภาณี  จริตไทย   

คณะกรรมการประเมินฯ (เดิม) คณะกรรมการประเมินฯ (ใหม่) 
1. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ประธานกรรมการ 1. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ประธานกรรมการ 
2. อ.จอมภัค  คลังระหัด กรรมการ 2. รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และส่ือสาร

องค์กร  
กรรมการ 

3. อ.ปริญญา  หรุ่นโพธิ์ กรรมการ 3. อ.จีราภา  สตะเวทิน กรรมการ 
4. อ.วิสวัส  ทองธีรภาพ   กรรมการ 4. อ.ปริญญา  หรุ่นโพธิ์ กรรมการ 
5. นางสาววันเพ็ญ  แสงพูล   เลขานุการ 5. นางสาววันเพ็ญ  แสงพูล   เลขานุการ 

 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการประเมินผลการทดลอง
ปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 7 ราย ตามท่ีคณะฯ เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.4 การขอเพิ่มวุฒิการศึกษาไว้ในทะเบียนประวัติ  

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือนตาม
คุณวุฒิและการเพ่ิมวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติ พ.ศ.2553 ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน 2553 ข้อ 4    
และข้อ 5 กําหนดว่า การปรับเงินเดือนตามคุณวุฒิหรือการเพ่ิมคุณวุฒิไว้ในทะเบียนประวัติน้ัน ข้าราชการ           
และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ที่ได้รับคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นน้ันจะต้องเป็นคุณวุฒิที่ตรงกับลักษณะ
การสอนของภาควิชา หรือของคณะหรือหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 
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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
วุฒิก่อนบรรจุแต่งต้ังจะต้องเสนอเร่ืองให้หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ของคณะหรือมหาวิทยาลัย ภายใน 60 วัน   
นับแต่วันรายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการ (กรณีได้รับวุฒิเพ่ิมขึ้นก่อนวันรายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการ) หรือ 
ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่สําเร็จการศึกษา (กรณีรายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการก่อนวันที่มีหลักฐานว่าสําเร็จ
การศึกษา) หากเสนอเร่ืองขอกําหนดภายหลังเวลาดังกล่าวให้กําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิได้ไม่ก่อนวันที่
หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ของคณะหรือมหาวิทยาลัยได้รับเรื่อง 

คณะวิชาประสงค์ขออนุมัติเพ่ิมวุฒิการศึกษาไว้ในทะเบียนประวัติ จํานวน 4 ราย ดังน้ี 
1. นายดํารงพล อินทร์จันทร์ พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ (ปัจจุบันตําแหน่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์) ตําแหน่งเลขที่ 1-2-02-27 สังกัดภาควิชามานุษยวิทยา คณะโบราณคดี ได้รับอนุญาตให้
ลาศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาสหวิทยาการ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีกําหนด 4 ปี 10 เดือน 
ต้ังแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2551 ถึงวันที่ 1 เมษายน 2556 รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการที่คณะฯ ต้ังแต่วันที่ 
1 เมษายน 2556 และได้สําเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาสหวิทยาการ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
เพ่ิมขึ้น โดยให้มีผลต้ังแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2559 ซึ่งเป็นวันที่สําเร็จการศึกษา (เน่ืองจากอัตราเงินเดือน           
เดือนละ 37,180 บาท เกินกว่าอัตราการบรรจุคุณวุฒิปริญญาเอก) 

2. นางสาวอรอุษา ปุณยบุรณะ พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขท่ี            
1-6-05-99 สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร์ ได้รับ
อนุญาตให้ลาศึกษานอกเวลาราชการ ในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ณ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร มีกําหนด 2 ปี 8 เดือน ต้ังแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558 และได้สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอก วุฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ิมขึ้น 
โดยให้มีผลต้ังแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2559 ซึ่งเป็นวันที่สําเร็จการศึกษา (เน่ืองจากอัตราเงินเดือน เดือนละ 
31,780 บาท เกินกว่าอัตราการบรรจุคุณวุฒิปริญญาเอก) 

3. นางสาวกัญญ์ภัคญา  ภัทรไชยอนันต์ พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่ง
เลขที่ 1-6-05-104 สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร์     
ได้รับอนุญาตให้ลาศึกษานอกเวลาราชการ ในระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ณ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร มีกําหนด 8 เดือน ต้ังแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2556 และได้
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท วุฒิศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) จากมหาวิทยาลัย
ศิลปากร เพ่ิมขึ้น ต้ังแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2558 โดยให้มีผลต้ังแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2559 ซึ่งเป็นวันที่งานการ
เจ้าหน้าที่ของคณะรับเร่ือง เน่ืองจากย่ืนเรื่องเกินว่า 60 วัน นับแต่ที่สําเร็จการศึกษา (เน่ืองจากอัตราเงินเดือน 
เดือนละ 27,410 บาท เกินกว่าอัตราการบรรจุคุณวุฒิปริญญาโทและระดับอาจารย์คุณวุฒิระดับปริญญาโท       
ขึ้นไป ช่วงเงินเดือน 25,380 - 44,300 ฐานในการคํานวณ 34,840) 
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4. นางสาวนงนุช ลาวรรณา พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
ตําแหน่งเลขที่  2-3-10-191 สังกัดงานบริการการศึกษา สํานักงานคณบดี คณะสัตวศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร ได้รับอนุญาตให้ลาศึกษานอกเวลาราชการ ในระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีกําหนด 2 ปี ต้ังแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2554 ถึงวันที่              
8 กรกฎาคม 2556 และได้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท วุฒิครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เพ่ิมขึ้น ต้ังแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2559 โดยให้มีผลต้ังแต่วันที่  
22 กันยายน 2559  ซึ่งเป็นวันที่งานการเจ้าหน้าที่ของคณะฯ รับเร่ือง เน่ืองจากยื่นเรื่องเกินกว่า 60 วัน          
นับแต่วันที่สําเร็จการศึกษา (เน่ืองจากอัตราเงินเดือน เดือนละ 26,870 บาท เกินกว่าอัตราการบรรจุคุณวุฒิ
ปริญญาโท) 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้เพ่ิมวุฒิการศึกษาไว้ในทะเบียนประวัติพนักงาน
มหาวิทยาลัย จํานวน 4 ราย  ตามท่ีเสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.5 การขอปรับเพิ่มเงินเดือนตามวุฒิการศึกษาท่ีได้รับสูงขึ้น เฉพาะกรณี        

วุฒิการศึกษาท่ีตรงตามสายงาน 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือน    

ตามคุณวุฒิและการเพ่ิมวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติ พ.ศ.2553 ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน 2553           
ข้อ 4 และข้อ 5 กําหนดว่า การปรับเงินเดือนตามคุณวุฒิหรือการเพ่ิมคุณวุฒิไว้ในทะเบียนประวัติน้ัน 
ข้าราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ที่ได้รับคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นน้ันจะต้องเป็นคุณวุฒิที่ตรงกับ
ลักษณะการสอนของภาควิชา หรือของคณะหรือหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 
 และสําหรับข้าราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายบริหารและปฏิบัติงานทั่วไป         
ที่ได้รับคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นน้ันจะต้องเป็นคุณวุฒิที่ตรงกับมาตรฐานกําหนดตําแหน่งซึ่งบุคคลน้ันดํารงตําแหน่งอยู่ใน
ขณะน้ัน ส่วนการกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ ให้คํานึงถึงความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบ            
ความประพฤติและความเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างย่ิงต้องพิจารณาถึงลักษณะงานที่ปฏิบัติ ผลประโยชน์            
ที่หน่วยงานจะได้รับเป็นสําคัญ   

นอกจากน้ี ที่ประชุม ก.บ.พ. มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 10/2551 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 
2551 ได้วางแนวปฏิบัติว่า การเสนอขอกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิของผู้ได้รับอนุญาตให้ลาศึกษา หรือ        
ผู้ที่ได้รับวุฒิก่อนบรรจุแต่งต้ังจะต้องเสนอเร่ืองให้หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ของคณะหรือมหาวิทยาลัย ภายใน          
60 วัน นับแต่วันรายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการ (กรณีได้รับวุฒิเพ่ิมขึ้นก่อนวันรายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการ) 
หรือ ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่สําเร็จการศึกษา (กรณีรายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการก่อนวันที่มีหลักฐานว่า
สําเร็จการศึกษา) หากเสนอเร่ืองขอกําหนดภายหลังเวลาดังกล่าวให้กําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิได้           
ไม่ก่อนวันที่หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ของคณะหรือมหาวิทยาลัยได้รับเรื่อง 
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เน่ืองจาก มหาวิทยาลัยได้อนุญาตให้ นางสาวพรพิมล รอดเคราะห์ พนักงานมหาวิทยาลัย 
ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-05-596 สังกัดภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร์ ลาศึกษา
นอกเวลาราชการ ในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มีกําหนด 10 เดือน ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2559 และนางสาวพรพิมล            
รอดเคราะห์ ได้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก วุฒิครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต้ังแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2559  

คณะศึกษาศาสตร์ประสงค์ขออนุมัติปรับเพ่ิมเงินเดือนตามวุฒิการศึกษาที่ได้รับสูงขึ้น            
เฉพาะกรณีวุฒิการศึกษาที่ตรงตามสายงาน แก่ นางสาวพรพิมล รอดเคราะห์ พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่ง
อาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-05-596 อัตราเงินเดือน เดือนละ 26,320 บาท สังกัดภาควิชาหลักสูตรและ          
วิธีสอน คณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก วุฒิครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
และสื่อสารการศึกษา จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต้ังแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2559 โดยยื่นเรื่องเพ่ือขอปรับเพ่ิม
เงินเดือนตามวุฒิการศึกษาที่ได้รับสูงขึ้นเฉพาะกรณีวุฒิการศึกษาที่ตรงตามสายงาน โดยงานการเจ้าหน้าที่ของ
คณะฯ รับเรื่องเม่ือวันที่ 12 กันยายน 2559 สมควรได้รับการปรับวุฒิและอัตราเงินเดือน จากตําแหน่งอาจารย์ 
วุฒิปริญญาโท อัตราเงินเดือน เดือนละ 26,320 บาท เป็นตําแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก อัตราเงินเดือน  
เดือนละ 30,450 บาท ได้ต้ังแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2559 ซึ่งเป็นวันที่สําเร็จการศึกษา 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้ปรับเพ่ิมเงินเดือนตามวุฒิการศึกษาที่ได้รับสูงขึ้น  
เฉพาะกรณีวุฒิการศึกษาที่ตรงตามสายงาน ราย นางสาวพรพิมล  รอดเคราะห์ พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่ง
อาจารย์  ตําแหน่งเลขที่ 1-2-05-596 อัตราเงินเดือน เดือนละ 26,320 บาท สังกัดภาควิชาหลักสูตรและ           
วิธีสอน คณะศึกษาศาสตร์ จากวุฒิปริญญาโท อัตราเงินเดือน เดือนละ 26,320 บาท เป็นวุฒิปริญญาเอก           
อัตราเงินเดือน เดือนละ 30,450 บาท ได้ต้ังแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2559 ซึ่งเป็นวันที่สําเร็จการศึกษา 
 
ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.6 คณะดุริยางคศาสตร์ขอหารือเก่ียวกับการลาศึกษาต่อต่างประเทศในระดับ

ปริญญาเอก 
 
สรุปเรื่อง  

ด้วยคณะดุริยางคศาสตร์มีความประสงค์ขอหารือ กรณี ราย นายศรัณย์ สืบสันติวงศ์ ตําแหน่ง
อาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-3-27-37 สังกัดคณะดุริยางคศาสตร์ ขออนุญาตลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก 
หลักสูตร Asian and Middle Eastern Studies ณ มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศสหราชอาณาจักร ด้วยทุน
มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ไม่ตรงกับสาขาวิชาทางด้านดนตรี ว่าจะสามารถอนุญาตให้ลาศึกษา
ในหลักสูตรดังกล่าวได้หรือไม่ 
  ทั้งน้ี ตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์การให้พนักงานมหาวิทยาลัยไป
ศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน และปฏิบัติการวิจัย พ.ศ. 2550 ไม่ได้กําหนดหลักการในการพิจารณาอนุญาตให้
บุคลากรลาศึกษา แต่เทียบเคียงตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม 
ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ . 2549 ข้อ 8 กําหนดหลักการในการให้ข้าราชการ              
ไปศึกษา ณ ต่างประเทศ โดยให้พิจารณาตามความจําเป็นและความต้องการของทางราชการ และสาขาวิชา
รวมถึงระดับความรู้ที่จะให้ข้าราชการไปศึกษาต้องเป็นสาขาที่ทางราชการต้องการมาก 
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 นอกจากน้ี ตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดอัตรา
เงินเดือนตามคุณวุฒิและการเพ่ิมวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวั ติ พ .ศ .  2553 ประกาศ ณ วันที่                 
28 กันยายน 2553 ข้อ 4 และ ข้อ 5 กําหนดว่า การปรับเงินเดือนตามวุฒิหรือการเพ่ิมวุฒิไว้ในทะเบียนประวัติน้ัน 
ข้าราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ที่ได้รับคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นน้ันจะต้องเป็นคุณวุฒิที่ตรงกับ
ลักษณะการสอนของภาควิชา หรือของคณะหรือหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้ลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก หลักสูตร Asian and 
Middle Eastern Studies ณ มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศสหราชอาณาจักร ด้วยทุนมหาวิทยาลัย         
เคมบริดจ์ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ไม่ตรงกับสาขาวิชาทางด้านดนตรี โดยมีเง่ือนไขตามที่คณบดีโดยมติคณะ
กรรมการบริหารคณะดุริยางคศาสตร์เสนอ จํานวน 2 ข้อ ดังน้ี 
 1. หัวข้อวิทยานิพนธ์ที่ใช้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกต้องสัมพันธ์กับทางด้านดนตรี 

2. ต้องจัดทําบทความวิชาการปีละ 1 บทความ รวมทั้งสิ้น 2 บทความ โดยบทความวิชาการ
น้ันต้องไม่เก่ียวข้องกับหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่ใช้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก และคณะดุริยางคศาสตร์       
จะสนับสนุนทุนการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 งวด โดยจะพิจารณาให้ทุนการศึกษาปีละ 1 ครั้ง ซึ่งการพิจารณาทุน
งวดที่ 2 และงวดที่ 3 จะพิจารณาภายหลังจากที่อาจารย์ได้ส่งบทความวิชาการจํานวนครั้งละ 1 บทความ 
ให้กับคณะดุริยางคศาสตร์เรียบร้อยแล้ว 
 
ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.7 ขออนุมัติย้ายและเปลี่ยนตําแหน่งเลขที่พนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 2 ราย 
 
สรุปเรื่อง  
 ตามท่ีคณะวิชามีอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ดังน้ี 
 1. คณะมัณฑนศิลป์มีอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน       
ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-04-94 สังกัดภาควิชาประยุกตศิลปศึกษา  
 2. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณ
แผ่นดิน ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-2-03-87 สังกัดสํานักงานคณบดี 

ดังน้ัน เพ่ือให้การบริหารอัตรากําลังและบริหารงบบุคลากรเป็นไปอย่างคุ้มค่าจึงประสงค์ ดังน้ี  
1. ขออนุมัติย้ายและเปลี่ยนตําแหน่งเลขที่พนักงานมหาวิทยาลัย ราย นางสาวเสาวลักษณ์  

กบิลสิงห์ ตําแหน่งอาจารย์  อัตราเงินเดือน  เดือนละ 33,410  บาท จากตําแหน่งเลขที่  1-3-04-81 เป็นตําแหน่ง
เลขที่  1 -2 -04 -94 สังกัดภาควิชาประยุกตศิลปศึกษา คณะมัณฑนศิลป์ โดยให้นับระยะเวลาการปฏิบัติงาน
ต่อเน่ืองกัน 

2. ขออนุมัติย้ายและเปลี่ยนตําแหน่งเลขที่พนักงานมหาวิทยาลัย ราย นางสาวกุลจิรา น้อยพงษ์ 
ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  อัตราเงินเดือน  เดือนละ 29,990  บาท จากตําแหน่งเลขที่         
2-3-03-175 เป็นตําแหน่งเลขที่  2 -2 -03 -87 สังกัดสํานักงานคณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยให้นับ
ระยะเวลาการปฏิบัติงานต่อเน่ืองกัน 
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ทั้งน้ี ที่ประชุม  ก .บ .พ. มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 20/2555 เมื่อวันที่   30  ตุลาคม 2555          
มีมติเห็นชอบหลักการในการเปลี่ยนกรอบตําแหน่ง  เลขที่ตําแหน่ง  และงบประมาณเพ่ือการจ้างพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา  โดยให้คณะ /หน่วยงานต้นสังกัดรับผิดชอบเงินเดือนส่วนต่างพร้อมกับเงินสวัสดิการร้อยละ   18 
จากจํานวนเงินส่วนต่างดังกล่าวเพ่ือให้มหาวิทยาลัยนําเข้ากองทุนพนักงานและกองทุนสวัสดิการ  
 โดยกองการเจ้าหน้าที่จะเสนอคําสั่งดังกล่าวภายหลังจากที่มหาวิทยาลัยมีคําสั่งเลื่อนเงินเดือน
พนักงานมหาวิทยาลัย ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559 แล้ว 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ     ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้ย้ายและเปลี่ยนตําแหน่งเลขที่พนักงานมหาวิทยาลัย 
จํานวน 2 ราย โดยให้นับระยะเวลาการปฏิบัติงานต่อเน่ืองกัน ตามที่คณะฯ เสนอ ทั้งน้ี ให้คณะ /หน่วยงาน                 
ต้นสังกัดรับผิดชอบเงินเดือนส่วนต่างพร้อมกับเงินสวัสดิการร้อยละ   18  จากจํานวนเงินส่วนต่างดังกล่าวเพ่ือให้
มหาวิทยาลัย นําเข้ากองทุนพนักงานและกองทุนสวัสดิการ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.8 สํานักหอสมุดกลางขออนุมัติย้ายตัดโอนตําแหน่งและอัตราเงินเดือน

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ราย นายนพดล เอกผาชัยสวัสด์ิ 
 
สรุปเรื่อง  
 ด้วยสํานักหอสมุดกลางประสงค์ขออนุมัติย้ายตัดโอนตําแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ราย นายนพดล เอกผาชัยสวัสด์ิ ตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ
พิเศษ ตําแหน่งเลขที่ 786 อัตราเงินเดือน เดือนละ 33,840 บาท จากสังกัดงานวางแผนและประชาสัมพันธ์ 
สํานักงานสํานักหอสมุดกลาง สํานักหอสมุดกลาง ไปต้ังจ่ายในสังกัดฝ่ายบริการ หอสมุดสาขา วังท่าพระ               
สํานักหอสมุดกลาง 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้ย้ายตัดโอนตําแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการ           
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ราย  นายนพดล เอกผาชัยสวัสด์ิ ตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ
พิเศษ ตําแหน่งเลขที่ 786 อัตราเงินเดือน เดือนละ 33,840 บาท จากสังกัดงานวางแผนและประชาสัมพันธ์ 
สํานักงานสํานักหอสมุดกลาง สํานักหอสมุดกลาง ไปต้ังจ่ายในสังกัดฝ่ายบริการ หอสมุดสาขา วังท่าพระ         
สํานักหอสมุดกลาง 
 
ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.9 รายงานผลประเมินผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ปฏิบัติงาน                

ในมหาวิทยาลัย  และขออนุมัติต่อการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็น
อาจารย์ในมหาวิทยาลัย  

 
สรุปเรื่อง  
 ตามมติ  ก .บ .ม. มหาวิทยาลัยศิลปากร  ครั้งที่  13 /2559  เมื่อวันที่  28  มิถุนายน  2559 และ 
ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559  มีมติให้แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้มีความรู้
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ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย  และตามระเบียบทบวงมหาวิทยาลัยว่าด้วยการจ้าง
ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2542 และหนังสือทบวงมหาวิทยาลัย               
ที่ ทม 0202/ว 11 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2542  มอบอํานาจให้ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ 
การจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นการจ้างต่อเน่ืองกันเกิน 5 ปี และ
หนังสือทบวงมหาวิทยาลัย ที่ ทม 0202.5/ว 743  ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2543 มอบอํานาจให้ ก.บ.ม. 
มหาวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณาอนุมัติการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย สําหรับ     
ผู้มีอายุเกินกว่า 65 ปี น้ัน 
 บัดน้ี คณะกรรมการประเมินฯ ได้ดําเนินการประเมินผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็น
อาจารย์ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว  มีผลการปฏิบัติงานและคุณลักษณะในการปฏิบัติงาน
เหมาะสม ดังน้ี 

คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ จํานวน 4 ราย  
1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณอิทธิพล  ต้ังโฉลก  
2. ศาสตราจารย์เกียรติคุณพิษณ ุ ศุภนิมิตร  
3. ศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา  เถาทอง 
4. อาจารย์นนทิวรรธน์  จันทนะผะลิน   
คณะโบราณคดี จํานวน 1 ราย  
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรพัฒน์ ประพันธ์วิทยา 
คณะมัณฑนศิลป์ จํานวน 2 ราย  
1. รองศาสตราจารย์สน  สีมาตรงั   
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ชมุนี 
คณะวิทยาศาสตร์ จํานวน 1 ราย  
1. ศาสตราจารย์ ดร.วิรุฬห์ สายคณิต 
คณะเภสัชศาสตร์ จํานวน 2 ราย  
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลพรรณ บุญกิจ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ลีลาสง่าลักษณ์ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จํานวน 2 ราย  
1. อาจารย์ ดร.อํานาจ สิทธัตตระกูล   
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทยา หลิวเสรี 
คณะวิชาจึงประสงค์ขออนุมั ติต่อการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์           

ในมหาวิทยาลัย เป็นเวลา 1 ปี ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 ดังน้ี 
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ จํานวน 4 ราย  
1. ศาสตราจารย์ เ กียรติคุณอิทธิพล  ต้ั ง โฉลก  ตําแหน่ ง เลขที่  29 อัตราเ งินเ ดือน          

33,950 บาท เป็นการจ้างที่มีอายุเกินกว่า 65 ปี 
2. ศาสตราจารย์ เ กียร ติคุณพิษณุ   ศุภนิมิตร  ตํ าแหน่ง เลขที่  22 อัตราเ งินเ ดือน          

33,950 บาท เป็นการจ้างที่มีอายุเกินกว่า 65 ปี  
3. ศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา  เถาทอง ตําแหน่งเลขที่ 23 อัตราเงินเดือน 33,950 บาท 

เป็นการจ้างที่มีอายุเกินกว่า 65 ปี 
4. อาจารย์นนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน ตําแหน่งเลขที่ 30 อัตราเงินเดือน 33,950 บาท        

เป็นการจ้างต่อเน่ืองกันเกิน 5 ปี และมีอายุเกินกว่า 65 ปี   
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คณะโบราณคดี จํานวน 1 ราย  
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรพัฒน์ ประพันธ์วิทยา ตําแหน่งเลขที่ 16 อัตราเงินเดือน          

32,500 บาท เป็นการจ้างต่อเน่ืองกันเกิน 5 ปี และมีอายุเกินกว่า 65 ปี 
คณะมัณฑนศิลป์ จํานวน 2 ราย  
1. รองศาสตราจารย์สน สีมาตรัง ตําแหน่งเลขที่ 13 อัตราเงินเดือน 25,000 บาท เป็น          

การจ้างผู้ที่มีอายุเกินกว่า 65 ปี 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ชมุนี ตําแหน่งเลขที่ 21 อัตราเงินเดือน 25,000 บาท        

เป็นการจ้างผู้ที่มีอายุเกินกว่า 65 ปี 
คณะวิทยาศาสตร์ จํานวน 1 ราย  
1. ศาสตราจารย์ ดร.วิรุฬห์ สายคณิต ตําแหน่งเลขที่ 19 อัตราเงินเดือน 47,720 บาท            

เป็นการจ้างต่อเน่ืองกันเกิน 5 ปี และมีอายุเกินกว่า 65 ปี  
 ทั้งน้ี จะดําเนินการออกคําสั่งได้ต่อเมื่อสํานักงานงบประมาณยืนยันยอดงบประมาณ          
พ.ศ. 2560 และบัญชีถือจ่ายประจําปี พ.ศ. 2560 ออกแล้ว 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ     ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบผลประเมินผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์
ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย  และอนุมัติให้ต่อการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย 
เป็นเวลา 1 ปี ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 ตามท่ีคณะฯ เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.10 การย่ืนหนังสือแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการเป็นพนักงาน

มหาวิทยาลัย ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2559 
 
สรุปเรื่อง  

ตามท่ีมหาวิทยาลัยแจ้งให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษายื่นหนังสือแสดงเจตนา
เปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในระยะแรกซึ่งกําหนดไว้ให้แสดงเจตนาภายในหน่ึงปี
นับแต่วันที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 ใช้บังคับ โดยกําหนดให้ผู้ประสงค์เปลี่ยนสถานภาพ
จากข้าราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ต้ังแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2559  ให้ย่ืนแบบแสดงเจตนาไม่เกินวันที่           
2 กันยายน 2559 และที่ประชุม ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยศิลปากร ในการประชุมคร้ังที่ 5/2559 เมื่อวันที่                
20 กันยายน 2559  มีมติให้ข้าราชการออกจากราชการเพราะทางราชการเลิกหรือยุบตําแหน่งเพ่ือ                  
เปลี่ยนสถานภาพ และบรรจุและแต่งต้ังเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 258 ราย ต้ังแต่วันที่ 3 ตุลาคม 
2559 และมหาวิทยาลัยได้ดําเนินการออกคําสั่งฯ ไปแล้ว น้ัน 
  เน่ืองจาก ตามบันทึกคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ ที่ ศธ 6807/001894               
ลงวันที่ 20 กันยายน 2559 แจ้งว่า มีผู้ประสงค์แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ต้ังแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2559 จํานวน 2 ราย ดังน้ี 
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1. อาจารย์จักรพันธ์ วิลาสีนีกุล ตําแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาประติมากรรม 
2. รองศาสตราจารย์สุธี คุณาวิชยานนท์ ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ สังกัดภาควิชาทฤษฎีศิลป์ 

และกองการเจ้าหน้าที่ สํานักงานอธิการบดี รับเร่ืองเม่ือวันที่ 23 กันยายน 2559 ในการน้ีกองการเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่าข้าราชการท้ัง 2 ราย ดังกล่าว ย่ืนหนังสือแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพจาก
ข้าราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตามแบบ ปข.1 ต่อคณะจิตรกรรมฯ ในวันที่ 26 สิงหาคม 2559            
ซึ่งเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด แต่คณะจิตรกรรมฯ ย่ืนเรื่องแสดงเจตนาฯ ของข้าราชการทั้ง 2 ราย ดังกล่าว 
ต่อกองการเจ้าหน้าที่ สํานักงานอธิการบดี ในวันที่ 23 กันยายน 2559 ภายหลังจากมีการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 
5/2559 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 แล้ว 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ทั้ง 2 ราย 
ดังกล่าว เปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต้ังแต่วันที่  
3 ตุลาคม 2559 เพ่ิมเติมเป็นกรณีพิเศษ 

 
ระเบยีบวาระที่  4.2 แผนและการติดตามผลการดําเนินงานตามแผน 

ไม่มี 
 
ระเบยีบวาระที่  4.3 ข้อบังคับ / ระเบียบ / ประกาศ 
ระเบียบวาระท่ี  4.3.1 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม 

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์
ประจํา พ.ศ. .... 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองข้อกฎหมายเพ่ือการปรับเปลี่ยนสถานะของ
มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐได้พิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วย
คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์
ประจํา พ.ศ. .... แล้ว และมีข้อสงสัยเก่ียวกับ (ร่าง) ข้อบังคับดังกล่าว น้ัน 

ในการน้ี กองนิติการจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาข้อสงสัยของคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
ข้อกฎหมายเพ่ือการปรับเปลี่ยนสถานะของมหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ก่อนนําไป
ประกอบการ (ร่าง) ข้อบังคับให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย ดังน้ี 

1. (ร่าง) ข้อบังคับดังกล่าวได้กําหนดว่า ผู้ได้รับเลือกต้ังเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทคณาจารย์ประจํา ต้องมาจากกลุ่มสาขาศิลปะและการออกแบบ กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ และกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาขาละสองคน และในวาระเดียวกันจะมาจากคณะเดียวกันเกิน
หน่ึงคนมิได้ น้ัน ในส่วนของคณะที่สามารถจัดกลุ่มสาขาได้มากกว่าหน่ึงกลุ่มสาขา มหาวิทยาลัยจะจัดกลุ่มสาขา
ของคณะที่มีลักษณะเช่นน้ีอย่างไร เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักของ (ร่าง) ข้อบังคับ เช่น ให้คณะที่
สามารถจัดกลุ่มสาขาได้มากกว่าหน่ึงกลุ่มสาขา ตัดสินใจเลือกว่าจะอยู่ในกลุ่มสาขาใด ก่อนดําเนินการเลือกต้ัง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจํา 
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2. ผู้ดํารงตําแหน่งกลุ่มบริหารวิชาการ ได้แก่ ผู้ดํารงตําแหน่งอธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี 
และหัวหน้าส่วนงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ สมควรให้มีสิทธ์ิออกเสียงเลือกต้ังกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจํา หรือไม่ 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังน้ี 

1. เห็นชอบให้กําหนดเกณฑ์สําหรับคณะที่สามารถจัดกลุ่มสาขาได้มากกว่าหน่ึงกลุ่มสาขา ซึ่ง
ต้องแสดงความประสงค์เลือกกลุ่มสาขาวิชาที่ประสงค์เพียงกลุ่มเดียวก่อนการเลือกต้ัง เพ่ือให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์หลักของ (ร่าง) ข้อบังคับ โดยการจัดกลุ่มสาขาจากจํานวนหลักสูตรหรือจํานวนคณาจารย์ของกลุ่ม
สาขา 

ทั้งน้ี ที่ประชุมเห็นชอบให้คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารจัดอยู่ในกลุ่มสาขา
วิทยาศาสตร์ และวิทยาลัยนานาชาติจัดอยู่ในกลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ตามการจัดกลุ่มสาขา
จากจํานวนหลักสูตร 

2. เห็นชอบให้จํากัดสิทธ์ิสําหรับผู้ดํารงตําแหน่งกลุ่มบริหารวิชาการ ได้แก่ ผู้ดํารงตําแหน่ง
อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี และหัวหน้าส่วนงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ในการออก
เสียงเลือกต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจํา  
 
ระเบียบวาระท่ี  4.4 โครงสร้างส่วนงานและหน่วยงานภายใน 
 ไม่ม ี
   
ระเบยีบวาระที่  4.5 การบริหารการเงินและทรพัย์สิน 
ระเบียบวาระท่ี  4.5.1 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดอัตราค่าธรรมเนียม          

การให้บริการวิชาการ และการให้บริการต่างๆ ของบัณฑิตวิทยาลัย 
 
สรุปเรื่อง 

ด้วยบัณฑิตวิทยาลัยประสงค์กําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการวิชาการ และการ
ให้บริการต่างๆ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากกองนิติการแล้ว ดังน้ี 

1. ค่าบริการระบบตรวจสอบการคัดลอกวิทยานิพนธ์ คนละ 400 บาท 
2. ค่าสมัครทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษ คนละ ครั้งละ 400 บาท 
3. ค่าสมัครวารสาร Veridian E-Journal คนละ เรื่องละ 2,500 บาท 
ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง 
กําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการวิชาการ และการให้บริการต่างๆ ของบัณฑิตวิทยาลัย โดยให้ปรับ
ข้อความในข้อ (3) ของ (ร่าง) ประกาศดังกล่าว เป็น “ค่าสมัครลงบทความวารสาร Veridian E-Journal        
เรื่องละ 2,500 บาท” ทั้งน้ี บัณฑิตวิทยาลัยจะได้หารือกับกองนิติการในส่วนของวันที่มีผลใช้บังคับ                 
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ก่อนนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใช้ แล้วให้นําเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาเก่ียวกับนโยบายทางการเงิน
และสภามหาวิทยาลัยทราบต่อไป 
  
ระเบยีบวาระที่  4.6 เรื่องอ่ืนๆ ตามท่ีอธิการบดีปรึกษา 
ระเบียบวาระท่ี  4.6.1 รายงานผลความก้าวหน้าของการเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการฉบับสมบูรณ์ 

ของอาจารย์ 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 

ในการนี้ อาจารย์ ดร.อารียา หุตินทะ ได้ส่งรายงานผลความก้าวหน้าของการเพ่ิมพูนความรู้
ทางวิชาการฉบับสมบูรณ์ ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ 
18/2559 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2559  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบรายงานผลความก้าวหน้าของการเพ่ิมพูน
ความรู้ทางวิชาการฉบับสมบูรณ์ ของอาจารย์ ดร.อารียา หุตินทะ คณะอักษรศาสตร์ 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.6.2 การแต่งต้ังคณะกรรมการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าภาควิชา

เทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
(วาระลับ) 
 

ระเบียบวาระท่ี  4.6.3 โครงการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (นานาชาติ) 
เริ่มเรียนภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2559 โดยวิธีรับตรง 
 

สรุปเรื่อง 
ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันพุธที่ 11 มีนาคม 2558 ได้เห็นชอบ

ให้คณะวิทยาการจัดการรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
โรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ) ร่วมกับ Vatel International Business School สาธารณรัฐฝรั่งเศส น้ัน 

ในการน้ี คณะวิทยาการจัดการประสงค์ดําเนินโครงการคัดเลือกบุคคลเพ่ือเข้าศึกษาในคณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (นานาชาติ) เริ่ม
เรียนภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2559 โดยวิธีรับตรง โดยกําหนดรับนักศึกษาจํานวน 120 คน หลักสูตร
ดังกล่าวได้มีการสอนมุ่งเน้นให้นักศึกษาสามารถนําทฤษฎีมาปรับใช้กับประสบการณ์จริงในสถานที่ปฏิบัติการ
ของมหาวิทยาลัยและโรงแรมชั้นนําทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรน้ีจะได้รับ
ปริญญาบัตรของ 2 สถาบัน (ถ้าผลการศึกษาผ่านตามเกณฑ์์ของทั้งสองสถาบัน) ได้แก่ 
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1. ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ) (Bachelor of 
Business Administration in Hotel Management (international program)) จากคณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2. Bachelor’s degree in International Hotel Management จาก Vatel 
International Business School สาธารณรัฐฝรั่งเศส 

 ทั้งน้ี กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรที่เปิดรับและแผนการรับนักศึกษาแล้ว 
 อน่ึง กองนิติการได้รับแจ้งจากคณะวิทยาการจัดการว่า การดําเนินการตามโครงการดังกล่าว
ไม่มีการเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกแต่อย่างใด จึงไม่มีการกําหนดอัตรา
ค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าตอบแทน ซึ่งโครงการดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดีโดยความเห็นชอบของ           
ที่ประชุม ก.บ.ม. ตามความในข้อ 23 ของระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2557 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบโครงการคัดเลือกบุคคลเพ่ือเข้าศึกษาในคณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (นานาชาติ) เริ่ม
เรียนภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2559 โดยวิธีรับตรง ตามที่คณะวิทยาการจัดการเสนอ และให้นําเสนอ
อธิการบดีพิจารณาอนุมัติโครงการต่อไป  
 
ระเบียบวาระท่ี  4.6.4 รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิตามเกณฑ์เทียบเคียงผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาศิลปะ

และการออกแบบ 
 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 12/2559 เมื่อวันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2559 ได้รับทราบ
เกณฑ์เทียบเคียงผู ้ทรงคุณวุฒิ กลุ ่มสาขาศิลปะและการออกแบบ และที ่ประชุมคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559 ได้มีมติให้ความเห็นชอบในหลักการของกรณี
ผู้ทรงคุณวุฒิที่จะใช้ประสบการณ์เทียบเคียงผลงานและคุณวุฒิ โดย 

1. ให้มหาวิทยาลัยเสนอรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาต่างๆ พร้อมทั้งแสดงเหตุผลและ
ความจําเป็นในการใช้ประสบการณ์เทียบเคียงผลงานและคุณวุฒิที่ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากที่ประชุมสภา
คณบดีทางศิลปะแห่งประเทศไทย โดยมีคุณสมบัติ เช่น  

1.1 เป็นศิลปินแห่งชาติ หรือ 
1.2 มีผลงานเป็นที่ประจักษ์และได้รับการยอมรับในสาขาวิชาดังกล่าว 
1.3 ได้รับเชิญไปเสนอผลงานศิลปะในระดับนานาชาติอย่างต่อเน่ืองและสม่ําเสมอ 

2. ให้เสนอรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าวไปยังคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือพิจารณาให้
ความเห็นชอบ และข้ึนทะเบียนรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ โดยให้มหาวิทยาลัยศิลปากรสามารถเลือกใน
การทําหน้าที่อาจารย์ในลักษณะต่างๆ ได้ เช่น อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม เป็นต้น โดยให้
สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 น้ัน 
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ในการน้ี ที่ประชุมสภาคณบดีทางศิลปะแห่งประเทศไทยได้พิจารณากลั่นกรองรายช่ือ
ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาศิลปะและการออกแบบ ตามหลักการดังกล่าว และที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อวันที่ 9 
กันยายน 2559 ได้พิจารณารายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิพรอ้มคุณสมบัติแล้ว  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมเห็นว่า เน่ืองจากเป็นครั้งแรกของมหาวิทยาลัยศิลปากรในการเสนอรายช่ือ
ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาศิลปะและการออกแบบ จึงขอให้ที่ประชุมสภาคณบดีทางศิลปะแห่งประเทศไทย
พิจารณากลั่นกรองรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาศิลปะและการออกแบบ อีกคร้ัง โดยต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนในด้านศิลปะและการออกแบบ พร้อมทั้งมีหลักฐานชัดเจนเพ่ือประกอบการพิจารณาของ                 
สภามหาวิทยาลัย เช่น การมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ มีการเสนอผลงานในระดับนานาชาติอย่างสมํ่าเสมอ ทั้งน้ี 
ได้มอบหมายให้คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ และคณบดีคณะมัณฑนศิลป์ เป็น                 
ผู้ประสานงานในการนัดประชุมสภาคณบดีทางศิลปะแห่งประเทศไทยโดยด่วนต่อไป 
 
ระเบยีบวาระที่  4.7 เรื่องที่ทาํหนา้ที่แทนสภาวิชาการ 
ระเบยีบวาระที่  4.7.1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  4.7.1.1 รายงานความคืบหน้าเรื่องแนวทางการรับสมัครนักศึกษา ประจําปีการศึกษา 2561 
 
สรุปเรื่อง 

ด้วยกองบริการการศึกษาได้รายงานความคืบหน้าเรื่องแนวทางการรับสมัครนักศึกษา 
ประจําปีการศึกษา 2561 ตามที่ได้เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการดําเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษา (Admissions) ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุม 18B ช้ัน 18 
อาคารสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 2 โดยมีสาระสําคัญดังน้ี 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานการประชุมได้หารือร่วมกับผู้บริหารสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ผู้แทนที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 ณ กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีข้อสรุปว่า ต้องปรับระบบการรับบุคคลเข้าศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษา เน่ืองจากระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในปัจจุบันทําให้นักเรียน
ต้องว่ิงรอกสอบ รวมถึงปัญหาความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา และในการประชุมวิสามัญ ทปอ. ครั้งที่ 2/2559 
เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559 ได้มีมติให้ความเห็นชอบแนวทางปฏิบัติการรับสมัครนักศึกษา ประจําปีการศึกษา 
2561 เพ่ือเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดังน้ี 

1. เห็นชอบหลักการในการรับสมัครเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ดังน้ี 
1.1 มหาวิทยาลัยจะไม่มีการจัดสอบด้วยการใช้ข้อสอบข้อเขียนก่อนเดือนมีนาคม 
1.2 การสอบ O-NET, GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา ตามระบบเดิม รวมทั้งความ

ต้องการสอบเฉพาะของแต่ละสาขาวิชาหรือระบบการสอบที่จะปรับปรุงใหม่ จะต้องดําเนินการระหว่างเดือน
มีนาคมถึงกลางเดือนเมษายน 

1.3 หากมหาวิทยาลัยใดต้องการที่จะมีการสอบเพ่ิม ต้องขออนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ 
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1.4 สําหรับสาขาวิชาที่ต้องมีการสอบเฉพาะ เช่น ศิลปกรรม ดนตรี นาฏศิลป์ ทปอ. จะ
นําเรียนถึงความจําเป็นที่ต้องมีการสอบเพ่ิมเป็นการเฉพาะ 

1.5 การรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาจะมีการดําเนินการระบบ Clearing 
House 2 ครั้ง โดยมหาวิทยาลัยเป็นผู้กําหนดเกณฑ์ ซึ่งอาจใช้คะแนนสอบหรือเกณฑ์อ่ืนๆ ประกอบตามที่
ต้องการ 

1.6 หลังจากระบบ Clearing House ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยสามารถรับตรงได้ 
2. จะมีการหารือกันภายหลังเก่ียวกับการปรับปรุงข้อสอบ และการจัดกลุ่มการสอบ 

GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา (ใหม่) เพ่ือให้เหมาะสมย่ิงขึ้น (ซึ่งอาจรวมวิชาที่ กสพท. ต้องการเข้าไปร่วม
ด้วย) 

3. จํานวนสาขาวิชาที่ให้เลือกยังไม่มขี้อสรุป ปัจจุบันอ้างอิงไว้ที่ 4 สาขาวิชา 
4. การเลือกสาขาวิชาและลําดับการเลือกยังไม่มีข้อสรุป แต่มีแนวคิดเบ้ืองต้นเป็น 3 แนวทาง 

สําหรับการทําระบบ Clearing House ทั้ง 2 ครั้ง คือ 
4.1 Post Select - Post Select 
4.2 Pre Select - Pre Select 
4.3 Post Select - Pre Select 
Post Select คือ นักเรียนเลือกสาขาวิชาไม่มีลําดับ เมื่อทุกมหาวิทยาลัยพิจารณา

เรียบร้อยแล้ว นักเรียนจะเข้าระบบเพ่ือเลือกสาขาวิชาที่ต้องการจากรายช่ือสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยรับทั้งหมด 
Pre Select คือ นักเรียนเลือกสาขาวิชาตามลําดับที่กําหนด เมื่อมหาวิทยาลัยพิจารณา

เรียบร้อยแล้ว ระบบกลางจะเลือกสาขาวิชาที่นักเรียนได้ลําดับสูงสุดเพียงลําดับเดียว และมหาวิทยาลัยอาจ
ทราบจํานวนนักเรียนที่ได้และยังไม่ได้ที่น่ัง กรณีมีที่ว่างและต้องการรับเพ่ิม 

5. กสพท. ต้องการให้เลือกแพทย์แบบรหัสเดียว 
6. การรับสมัครคัดเลือกแบบ Portfolio หรือโควต้าที่ไม่มีการสอบ สามารถดําเนินการได้

ตลอดเวลา โดยมีการสัมภาษณ์ในจํานวนที่สมเหตุสมผล หากการับผ่านระบบโควต้าต้องการมีการสอบข้อเขียน 
ให้ดําเนินการระหว่างเดือนมีนาคมถึงกลางเดือนเมษายน ซึ่งมีแนวคิดอาจบูรณาการกับการจัดสอบ GAT/PAT 
และวิชาสามัญ 9 วิชา ที่จะขอปรับใหม่ 

7. การสอบสัมภาษณ์ถือเป็นกลไกต่อเน่ืองปกติของกระบวนการรับสมัคร 
8. ระบบดังกล่าวอาจใช้กับทุกกลุ่มมหาวิทยาลัยตามที่ได้หารือเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 

ซึ่งต้องเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้พิจารณาต่อไป 
9. รายละเอียดขั้นตอนการดําเนินการจะมีการนัดประชุมหารือกันต่อไป 

10. จะมีการพิจารณาภายหลังว่า จะมีวิธีการใดให้มั่นใจว่า นักเรียนจะต้ังใจเรียนจนจบ
มัธยมศึกษาช้ันปีที่ 6 ก่อนสอบเข้าสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งอาจต้องพิจารณาการใช้ GPAX หรือ O-NET ว่าจะใช้
หรือไม่ อย่างไร 

ทั้งน้ี เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2559 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานการประชุมได้
หารือร่วมกับผู้แทน ทปอ. ผู้แทนที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.มรภ.) และผู้แทนที่ประชุม
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ทปอ.มทร.) ณ ห้องประชุม MOC กระทรวงศึกษาธิการ ได้
เห็นชอบให้มีการปรับระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาด้วยการรับตรงกลางร่วมกัน โดย
ใช้ข้อสอบกลางในการคัดเลือก ซึ่งจะมีการจัดสอบเพียงคร้ังเดียวในเดือนมีนาคม แต่สามารถนํามายื่น Clearing 
House ได้ 2 ครั้ง ซึ่งนักเรียนสามารถเลือกได้ 4 สาขาวิชา และหากมหาวิทยาลัยไม่สามารถรับนักศึกษาได้ครบ
ตามจํานวน สามารถเปิดรับตรงเองได้แต่ต้องอยู่ระหว่างเดือนมีนาคมถึงเมษายน และได้มีข้อสรุปเพ่ิมเติมดังน้ี 
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1. การรับแบบ Portfolio ที่ไม่มีการสอบ สามารถดําเนินการได้ตลอด 
2. โควต้า (พ้ืนที่) ยังคงมีอยู่ 
3. เสนอให้มีการจัดสอบ O-NET ร่วมกับ GAT ปลายเดือนกุมภาพันธ์ และจัดสอบวิชาสามัญ

ร่วมกับ PAT ในเดือนมีนาคมถึงเมษายน 
4. Clearing 1 =  Post Select เสร็จสิ้นประมาณเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน 

 มหาวิทยาลัยกําหนดเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเอง 
 นักเรียนต้องทราบผลคะแนนก่อนแล้วเลือกสาขาวิชาที่ต้องการ 
 แต่ละมหาวิทยาลัยดําเนินการรับสมัครผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย 
 เสนอให้ยังคงมีค่าใช้จ่ายในการรับสมัคร แต่ไม่เกิน 200 บาท/มหาวิทยาลัย 
 เสนอให้ส่งรายช่ือนักเรียนที่ผ่านการรับแบบ Portfolio ศิลปกรรมศาสตร์ โควต้าเรียนดี 

เป็นต้น เข้า Clearing ครั้งที่ 1 พร้อมทั้งโรงเรียนนานาชาติภายในประเทศไทย 
5. Clearing 2 =  Pre Select เสร็จสิ้นประมาณเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม 

 มหาวิทยาลัยกําหนดเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเอง 
 ใช้ข้อสอบกลางในการคัดเลือก 
 นักเรียนสามารถเลือกได้ 4 อันดับ 
 เสนอ ทปอ. พิจารณาการกําหนดเกณฑ์การใช้ O-NET, GPAX และ Percentile 

Ranking ในการรับสมัคร 
6. รับตรง 

 ไม่สามารถจัดสอบได้ ให้ใช้คะแนนข้อสอบกลางในการรับ 
สาขาวิชาเฉพาะ 

 เสนอให้มีการจัดสอบสัปดาห์ที่ 4 ของเดือนกุมภาพันธ์ เน่ืองจากเป็นการคาบเก่ียว
ระหว่างปลายเดือนกุมภาพันธ์และต้นเดือนมีนาคม 

 สาเหตุที่ไม่สามารถจัดสอบวิชาความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์ร่วมกันได้ เน่ืองจาก           
แต่ละมหาวิทยาลัยมีอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ที่แตกต่างกัน แต่จะมีการกําหนดให้จัดสอบช่วงเวลาเดียวกัน และให้
มีการจัดสอบหลังจากการจัดสอบวิชาสามัญ 

 เสนอให้ยังคงมีค่าใช้จ่ายในการรับสมัคร แต่ไม่เกิน 200 บาท/มหาวิทยาลัย 
 สาขาวิชาที่ต้องมีการสอบเฉพาะ เช่น ศิลปกรรม ดนตรี นาฏศิลป์ ทปอ. จะนําเรียนถึง

ความจําเป็นที่ต้องมีการสอบเพ่ิมเป็นการเฉพาะ 
การรับสมัครโควต้า นานาชาติ และสาขาวิชาเฉพาะ 

 สามารถสมัครสอบก่อนเดือนกุมภาพันธ์ได้ และส่งข้อมูลการรับของโควต้า หลักสูตร
นานาชาติ และสาขาวิชาเฉพาะ มา Clearing House ครั้งที่ 1 

 มหาวิทยาลัยรับสมัครผ่านทางเว็บไซต์ โดยที่นักเรียนไม่ต้องเดินทางไปสมัครด้วยตนเอง 
 เสนอให้นําเรื่องการดําเนินการ เช่น ค่าใช้จ่ายในการรับสมัคร เสนอ ทปอ. พิจารณา 

หมายเหตุ 
 ห้ามรับเงินยืนยันสิทธ์ิ 
 ให้เก็บค่าธรรมเนียม/ขึ้นทะเบียน/ลงทะเบียน เมื่อเปิดภาคการศึกษา 
 หากมหาวิทยาลัยไม่ดําเนินการตามมติ อาจใช้มาตรการด้านการจัดสรรงบประมาณ 
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อน่ึง รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพ่ิมเติมว่า ในการ
ประชุมคณะทํางานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2559 
เวลา 17.00 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์อรุณสรเทศน์ ช้ัน 3 อาคารสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
โดย ศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร ประธานในการประชุมได้ช้ีแจงว่า แนวทางการรับสมัครนักศึกษา 
ประจําปีการศึกษา 2561 จะไม่มีผลใช้กับนักศึกษาต่างชาติที่ศึกษาหลักสูตรนานาชาติ แต่สําหรับนักศึกษาไทย
ที่ศึกษาหลักสูตรนานาชาติต้องเข้าระบบ Clearing House ตามแนวทางดังกล่าว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ ทั้งน้ี ประธานได้มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการหารือกับ
คณะอนุกรรมการดําเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Admissions) เก่ียวกับการจัดให้มี
การสอบวิชาด้านศิลปะและการออกแบบร่วมกันได้ โดยให้นักเรียนสอบข้อสอบของแต่ละมหาวิทยาลัยพร้อมกัน
ร่วมกับการสอบวิชาอ่ืนๆ เพ่ืออํานวยความสะดวกในการเดินทางให้กับนักเรียน ตามข้อเสนอแนะของ
ประธานสภาคณาจารย์ พร้อมทั้งให้รายงานความคืบหน้าเรื่องแนวทางการรับสมัครนักศึกษาให้ที่ประชุมทราบ
เป็นระยะๆ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4.7.1.2 รายงานความคืบหน้าการดําเนินการหลักสูตรมหาวิทยาลัยศิลปากรท่ีครบรอบ

ปรับปรุงหลักสูตร โดยต้องเร่ิมใช้กับนักศึกษารุ่นปีการศึกษา 2560 
 
สรุปเรื่อง 

ด้วยกองบริการการศึกษาได้รายงานความคืบหน้าการดําเนินการหลักสูตรมหาวิทยาลัย
ศิลปากรที่ครบรอบปรับปรุงหลักสูตร โดยต้องเริ่มใช้กับนักศึกษารุ่นปีการศึกษา 2560 ประจําเดือนกันยายน 
2559 ของคณะวิชาต่างๆ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี โท เอก ซึ่งมีหลักสูตรที่ต้องปรับปรุง จํานวนทั้งสิ้น 55 
หลักสูตร เป็นหลักสูตรที่ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการแล้ว จํานวน 20 หลักสูตร จากหลักสูตรทั้งหมด
ของมหาวิทยาลัย จํานวน 195 หลักสูตร 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4.7.1.3 ขอแก้ไขค่าระดับคะแนนผลการศึกษา 
 
สรุปเรื่อง 

ด้วยคณะศึกษาศาสตร์ประสงค์ขอแก้ไขค่าระดับผลการศึกษาภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน       
ปีการศึกษา 2558 เน่ืองจากอาจารย์ผู้สอนแจ้งเปลี่ยนค่า I ล่าช้า ทําให้ค่า I ถูกเปลี่ยนเป็น F โดยอัตโนมัติ ซึ่ง
ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 17/2559 เมื่อวันที่ 21 
กันยายน 2559 จํานวน 2 รายวิชา คือ 
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1. รายวิชา 471 302 สุขอนามัยในโรงเรียนประถมศึกษา ของนักศึกษาจํานวน 1 ราย 
2. รายวิชา 471 209 โครงการนันทนาการในโรงเรียนประถมศึกษา ของนักศึกษาจํานวน 2 ราย  
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการได้อนุมัติการขอแก้ไขค่าระดับผลการศึกษาของคณะศึกษาศาสตร์แล้ว  
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 
ระเบยีบวาระที่  4.7.2 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
ระเบียบวาระท่ี  4.7.2.1 การปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและ        

การสอน ฉบับปี พ.ศ. 2556 ที่ไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร 
 
สรุปเรื่อง 

ด้วยคณะศึกษาศาสตร์ประสงค์ขอปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
หลักสูตรและการสอน ฉบับปี พ.ศ. 2556 โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายช่ืออาจารย์
ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร ดังน้ี     

หมายเหตุ :  สัญลักษณ์  *   หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
โดยเริ่มใช้ต้ังแต่เดือนตุลาคม 2559 เป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 

17/2559 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และการปรับปรุงครั้งน้ีไม่กระทบต่อ
โครงสร้างหลักสูตร  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ฉบับปี พ.ศ. 2556 ที่ไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร และให้นําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติต่อไป 
 
  

 อาจารย์ประจําหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจําหลักสูตร (ใหม่) 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.วิสาข์  จัติวัตร์* 1. รองศาสตราจารย์ ดร.วิสาข์  จัติวัตร์ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาเรียม  นิลพันธ์ุ* 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาเรียม  นิลพันธ์ุ* 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐาปนีย์  ธรรมเมธา* 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพิณ  ศิรสิัมพันธ์* 
4. อาจารย์ ดร.อธิกมาส  มากจุ้ย 4. อาจารย์ ดร.อธิกมาส  มากจุ้ย* 
5. อาจารย์ ดร.ชัชว์  เถาว์ชาลี 5. อาจารย์ ดร.วิสูตร  โพธ์ิเงิน 
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ระเบียบวาระท่ี  4.7.2.2 การปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
ฉบับปี พ.ศ. 2556 ที่ไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร 

 
สรุปเรื่อง 

ด้วยคณะศึกษาศาสตร์ประสงค์ขอปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2556 โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายช่ืออาจารย์ประจํา
หลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังน้ี     

หมายเหตุ :  สัญลักษณ์  *   หมายถึง  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
  **   หมายถึง  ปรับตําแหน่งทางวิชาการ 

โดยเริ่มใช้ต้ังแต่เดือนสิงหาคม 2559 เป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 
17/2559 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และการปรับปรุงครั้งน้ีไม่กระทบต่อ
โครงสร้างหลักสูตร  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2556 ที่ไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร และให้นําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติต่อไป  
 
ระเบียบวาระท่ี  4.7.2.3 การปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

ฉบับปี พ.ศ. 2556 ที่ไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร 
 
สรุปเรื่อง 

ด้วยคณะศึกษาศาสตร์ประสงค์ขอปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตร
และการสอน ฉบับปี พ.ศ. 2556 โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายช่ืออาจารย์ประจํา
หลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังน้ี     

 

 อาจารย์ประจําหลักสูตร (เดิม)  อาจารย์ประจําหลักสูตร (ใหม่) 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ  อินทร์รักษ์* 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ  อินทร์รักษ์* 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่พันตรี ดร.นพดล  เจนอักษร* 2. รองศาสตราจารย์ ดร.ชุมศักด์ิ  อินทร์รกัษ์* 
3. อาจารย์ ดร.สําเริง  อ่อนสัมพันธ์ุ 3. อาจารย์ ดร.สําเริง  อ่อนสัมพันธ์ุ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรกาญจน์  สุขสดเขียว 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรกาญจน์  สุขสดเขียว 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัทนา  วังถนอมศักด์ิ* 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัทนา  วังถนอมศักด์ิ* 
6. อาจารย์ ดร.สายสุดา  เตียเจริญ 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายสุดา  เตียเจริญ** 
7. อาจารย์ ดร.นุชนรา  รัตนศิระประภา 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชนรา  รัตนศิระประภา** 
8. อาจารย์ ดร.ศักดิพันธ์  ตันวิมลรัตน์ 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิพันธ์  ตันวิมลรัตน์** 
9. อาจารย์ ดร.สงวน  อินทรร์ักษ์ 9. อาจารย์ ดร.สงวน  อินทรร์ักษ์ 
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หมายเหตุ :  สัญลักษณ์  *   หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
โดยเริ่มใช้ต้ังแต่เดือนตุลาคม 2559 เป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 

17/2559 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และการปรับปรุงครั้งน้ีไม่กระทบต่อ
โครงสร้างหลักสูตร  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ฉบับปี พ.ศ. 2556 ที่ไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร และให้นําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.7.2.4 ขั้นตอนการเสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการของข้าราชการและ

พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ 
 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 4/2559 เมื่อ           
วันอังคารที่ 6 กันยายน 2559 ได้ให้ความเห็นชอบขั้นตอนการเสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการของ
ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ โดยมอบหมายให้กองการเจ้าหน้าที่ปรับเพ่ิมขั้นตอนการ
เสนอ “สภาวิชาการพิจารณา” ด้วย น้ัน 

ในการนี้ กองการเจ้าหน้าที่ได้ดําเนินการปรับแก้ไขตามมติที่ประชุม ก.บ.ม. แล้ว จึงเสนอ        
ที่ประชุมพิจารณาขั้นตอนการเสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย 
สายวิชาการ (ใหม่) 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบขั้นตอนการเสนอขอกําหนดตําแหน่งทาง
วิชาการของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ (ใหม่) ตามท่ีกองการเจ้าหน้าที่เสนอ และให้
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
  

 อาจารย์ประจําหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจําหลักสูตร (ใหม่) 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.วิสาข์  จัติวัตร์* 1. รองศาสตราจารย์ ดร.วิสาข์  จัติวัตร์ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาเรียม  นิลพันธ์ุ* 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาเรียม  นิลพันธ์ุ* 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐาปนีย์  ธรรมเมธา* 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพิณ  ศิรสิัมพันธ์* 
4. อาจารย์ ดร.อธิกมาส  มากจุ้ย 4. อาจารย์ ดร.อธิกมาส  มากจุ้ย* 
5. อาจารย์ ดร.ชัชว์  เถาว์ชาลี 5. อาจารย์ ดร.วิสูตร  โพธ์ิเงิน 
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ระเบียบวาระที่  4.7.2.5 การอนุมัติปรญิญาให้แก่ผู้สาํเร็จการศึกษา ระดับปริญญาบัณฑิต (เพิ่มเติม) 
 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีกองบริการการศึกษาได้ประกาศให้ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ใน
หลักสูตรต่างๆ ของมหาวิทยาลัยในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2555 ภาคการศึกษาปลายและ           
ภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558 เป็นผู้สําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาบัณฑิต ซึ่งได้ผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะวิชา น้ัน  

ในการน้ี เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 29 (5) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 
2559 กําหนดให้สภาวิชาการมีอํานาจหน้าที่เสนอการให้ปริญญา อนุปริญญา และประกาศนียบัตรช้ันหน่ึง                 
ช้ันใดต่อสภามหาวิทยาลัย กองบริการการศึกษาจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาการอนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สําเร็จ
การศึกษา ระดับปริญญาบัณฑิต (เพ่ิมเติม) ตามรายช่ือนักศึกษาผู้มีสิทธ์ิสําเร็จการศึกษาต้ังแต่วันที่สําเร็จ
การศึกษาเป็นต้นไป จาํนวนทั้งสิ้น 179 ราย ดังน้ี  
 

คณะวิชาและชื่อปริญญา 

จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา (ราย) 

รวม เกียรตินิยม ระดับ 

อันดับ 1 อันดับ 2 อนุปริญญา ปริญญา 

คณะดุริยางคศาสตร์ 
- ปริญญาดุริยางคศาสตรบัณฑิต 
 (ดนตรีเชิงพาณิชย์) 

- - - 1 1 

รวม - - - 1 1 

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
- ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต  
 (เทคโนโลยีการผลิตพืช) 

- - - 4 4 

- ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต  
 (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ํา) 

- 5 - 21 26 

- ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 
 (สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 

- 1 - 10 11 

รวม - 6 - 35 41 

คณะวิทยาการจัดการ 
- ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต  
 (การจัดการธุรกิจท่ัวไป) 

- - - 5 5 

- ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต  
 (การจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ) 

- - - 11 11 

- ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต  
 (การตลาด) 

- - - 14 14 

- ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต  
 (ธุรกิจโรงแรมและท่ีพัก) 

- - - 4 4 

- ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
 (รัฐประศาสนศาสตร์) 

- - - 5 5 
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คณะวิชาและชื่อปริญญา 

จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา (ราย) 

รวม เกียรตินิยม ระดับ 

อันดับ 1 อันดับ 2 อนุปริญญา ปริญญา 
- ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต  
 (การจัดการการท่องเที่ยว) 

- 1 - 2 3 

- ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต  
 (การจัดการชุมชน) 

- - - 7 7 

รวม - 1 - 48 49 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
- ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต  
 (นิเทศศาสตร์) 

- 5 - 22 27 

- ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต  
 (เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ) 

- - - 4 4 

- ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต  
 (เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ) 

- 2 - 55 57 

รวม - 7 - 81 88 

รวมท้ังสิ้น - 14 - 165 179 

 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการอนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สําเร็จการศึกษา 
ระดับปริญญาบัณฑิต (เพ่ิมเติม) ของภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2555 ภาคการศึกษาปลายและภาค
การศึกษาพิเศษฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558 จํานวนทั้งสิ้น 179 ราย และให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติ
ต่อไป 
 
ระเบยีบวาระที่  4.7.2.6 การปรบัขั้นตอนการเสนอหลักสูตร 
 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 4/2559 เมื่อ           
วันอังคารที่ 6 กันยายน 2559 ได้ให้ความเห็นชอบการปรับขั้นตอนการเสนอหลักสูตรสําหรับหลักสูตรใหม่/
หลักสูตรปรับปรุงมาก และหลักสูตรปรับปรุงแก้ไขเล็กน้อย (สมอ.08)  โดยมอบหมายให้กองบริการการศึกษา
ปรับเพ่ิมขั้นตอนการเสนอ “สภาวิชาการพิจารณา” ด้วย น้ัน 

ในการน้ี กองบริการการศึกษาได้ดําเนินการปรับแก้ไขตามมติที่ประชุม ก.บ.ม. แล้ว จึงเสนอ        
ที่ประชุมพิจารณาการปรับขั้นตอนการเสนอหลักสูตรสําหรับหลักสูตรใหม่/หลักสูตรปรับปรุงมาก และหลักสูตร
ปรับปรุงแก้ไขเล็กน้อย (สมอ.08) (ใหม่) 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการปรับขั้นตอนการเสนอหลักสูตรสําหรับ
หลักสูตรใหม่/หลักสูตรปรับปรุงมาก และหลักสูตรปรับปรุงแก้ไขเล็กน้อย (สมอ.08) (ใหม่) ตามที่กองบริการ
การศึกษาเสนอ และให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 ทั้งน้ี ขอให้คณะวิชาดําเนินการเสนอหลักสูตรให้เป็นไปตามขั้นตอน/ระยะเวลาที่มหาวิทยาลัย
กําหนดอย่างเคร่งครัด ทั้งหลักสูตรใหม่/หลักสูตรปรับปรุงมาก และหลักสูตรปรับปรุงแก้ไขเล็กน้อย (สมอ.08) 
 
ระเบยีบวาระที่  4.7.2.7 การเปลี่ยนแปลงและแต่งต้ังผู้ประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไป (เพิ่มเติม) 
 
สรุปเรื่อง 

ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 1083/2559 ลงวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2559 แต่งต้ัง               
ผู้ประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไป โดยมีวาระการปฏิบัติหน้าที่ต้ังแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2559 น้ัน  

เน่ืองจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้แจ้งเป็นผู้ประสานงานในวิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี (เพ่ิมเติม) ซึ่งบางรายวิชามีผู้ประสานงานเดิมแล้ว และบางรายวิชายังไม่มีผู้ประสานงาน
รายวิชา ดังน้ัน เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและต่อเน่ือง กองบริการการศึกษาจึงเสนอ                
ที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) คําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง แต่งต้ังผู้ประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไป (เพ่ิมเติม)                 
ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 18/2559 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2559 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ
แล้ว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) คําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง แต่งต้ัง     
ผู้ประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไป (เพ่ิมเติม) และให้กองบริการการศึกษานําเสนออธิการบดีลงนามในคําสั่ง
แต่งต้ังต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.7.2.8 กองบริการการศึกษาขอหารือประเด็นหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

การจัดการการท่องเที่ยว ขอเลื่อนการกําหนดวันสุดท้ายตามประกาศ
มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการเสนอ
หลักสูตรปรับปรุงและหลักสูตรใหม่ ปีการศึกษา 2560 
ประธานขอถอนเร่ือง 

 
ระเบยีบวาระที่  5 เรื่องอ่ืนๆ 
ระเบยีบวาระที่  5.1   การเร่งรัดการดําเนนิงานและการใช้จ่ายงบประมาณตามมาตรการกระตุ้นการ

ลงทนุขนาดเลก็ของรฐับาล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 
สรุปเรื่อง 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สํานักงบประมาณได้อนุมัติให้
มหาวิทยาลัยเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งบกลาง รายการเงินสํารองจ่าย
เพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล           
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จึงขอให้คณะวิชา/หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเร่งดําเนินการให้เป็นไปตามแผน โดยเบิกจ่าย
งบประมาณให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2559 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี  5.2   การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการเม่ือใช้บริการในคลินิกเวชกรรม

ชุมชนอบอุ่นศิลปากร 
 
สรุปเรื่อง 

รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะเภสัชศาสตร์ได้แจ้งข่าว
ประชาสัมพันธ์ว่า ขณะน้ีข้าราชการสามารถใช้สิทธ์ิเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลเมื่อใช้บริการรักษาพยาบาลและ
บริการทางเภสัชกรรมกับคลินิกเวชกรรมชุมชนอบอุ่นศิลปากรได้แล้ว โดยให้บริการตรวจรักษากับแพทย์และ
เภสัชกรอาชีพ พร้อมส่งต่อโรงพยาบาลในกรณีพิเศษ จึงขอเชิญชวนให้บุคลากรและนักศึกษาเข้ารับบริการใน
คลินิกดังกล่าว 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี  5.3   การงดจัดกิจกรรมรื่นเริงภายในงานวันศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล 

และงานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจําปี พ.ศ. 2559 
 
สรุปเรื่อง 

รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามท่ีได้มีประกาศสํานัก
พระราชวัง เรื่อง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร       
สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2559 และสํานักนายกรัฐมนตรีได้ขอความ
ร่วมมือสถานประกอบการทุกแห่งพิจารณางดการจัดกิจกรรมรื่นเริง น้ัน 

เพ่ือเป็นการถวายความอาลัย มหาวิทยาลัยจึงงดการจัดกิจกรรมรื่นเริงภายในงานวัน
ศาสตราจารย์ หม่อมหลวงป่ิน มาลากุล “ป่ินมาลากุลวรานุสรณ์ เอกสถิตเลอค่าสถาพร เคียงคู่ ศิลปากร          
นิรันดร์” ในวันที่ 20 ตุลาคม 2559 และงานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจําปี พ.ศ. 2559 ในวันที่ 25 
พฤศจิกายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ  
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ปิดประชุมเวลา 11.50 น. 
 
 
 

(นางสาวกันย์พินันท์  สิริปัญญาธร) 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 
 

(นางสาวสิริวัลลิ์  พฤกษาอุดมชัย) 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 
 

(นางสาวเอมอร  ชีราวุฒธิพันธ์) 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 

 
 
รายงานการประชุมฉบับน้ี 
ได้รับรองโดยไม่มีการแก้ไข 
 


