
รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ครั้งท่ี 9/2559 

วันอังคารท่ี 15 พฤศจิกายน 2559 
ณ  ห้องประชุมสํานักงานอธิการบดี  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 

…………….……………….. 

ผู้มาประชุม 

1. ผศ.ชัยชาญ   ถาวรเวช อธิการบดี ประธานกรรมการ 
2. ผศ.ดร.เชาวรีย์ อรรถลังรอง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ 
3. อ.ปัญจพล เหล่าพูนพัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา กรรมการ 
4. รศ.ดร.วศิน อิงคพัฒนากุล รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการ 
5. รศ.วัฒนา เกาศัลย์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กรรมการ 
6. อ.อํามฤทธ์ิ   ชูสุวรรณ  คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ กรรมการ 
7. รศ.ดร.ชัยสิทธ์ิ  ด่านกิตติกุล คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กรรมการ 
8. ผศ.ชวลิต ขาวเขียว คณบดีคณะโบราณคดี กรรมการ 
9. อ.ดร.ธนาทร  เจียรกุล คณบดีคณะมณัฑนศิลป์ กรรมการ 

10. ผศ.ดร.วรางคณา นิพัทธ์สุขกิจ คณบดีคณะอักษรศาสตร ์ กรรมการ 
11. ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธ์ุ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กรรมการ 
12. รศ.ดร.สืบสกุล อยู่ยืนยง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 
13. รศ.ดร.ธนะเศรษฐ ์ ง้าวหิรัญพัฒน์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กรรมการ 
14. ผศ.ดร.ปาเจรา    พัฒนถาบุตร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ 

  และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
15. ผศ.สมศักด์ิ ชาตินํ้าเพ็ชร คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ 
16. อ.จอมภัค  คลังระหัด รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ฝ่ายวิชาการ กรรมการ 

  รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 
17. ผศ.ดร.อริศร์   เทียนประเสริฐ ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  กรรมการ 
18. ผศ.ดร.ศักดิพันธ์ ตันวิมลรัตน์ ผู้อํานวยการสํานักหอสมุดกลาง กรรมการ 
19. ผศ.ฉัตรชัย  เผ่าทองจีน ผู้อํานวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ กรรมการ 
20. รศ.ดร.บุญศรี   จงเสรีจิตต์ ประธานสภาคณาจารย์ กรรมการ 
21. อ.ดร.คุณัตว์   พิธพรชัยกุล ผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ กรรมการ 
22. อ.ดร.นิรุทธ์  วัฒโนภาส ผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ กรรมการ 
23. นายกฤษดา   ไพรวรรณ์ ผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน กรรมการ 
24. ผศ.ดร.จรุงแสง   ลักษณบุญส่ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กรรมการและเลขานุการ 
25. นางสาวอัปสร กิจเจริญค้า ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี ผู้ช่วยเลขานุการ 
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ผู้มาประชุมผา่นระบบ VDO-Conference 

1. ผศ.ดาวลอย กาญจนมณีเสถียร รองอธิการบดี เพชรบุรี  กรรมการ 
2. ผศ.ดร.อมรินทร์ เทวตา รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย (เพชรบุรี)  กรรมการ 

 รักษาราชการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
3. อ.ดร.ภวพล คงชุม คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการ 
4. ผศ.ดร.พีรพัฒน์ ยางกลาง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 

ผู้เขา้ร่วมประชุม 

1. อ.ดร.นนท์   คุณค้ําชู ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
2. ผศ.สยุมพร กาษรสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม 
3. อ.ดร.สุภาพ เกิดแสง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
4. นางสุกัญญา   ต่อทรัพย์สิน ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่  
5. นายสหรัฐ   มณีจันทร ์ ผู้อํานวยการกองนิติการ 
6. นางสุมณฑา   เสรีวัตตนะ ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน 

ผู้ไม่มาประชุม 

1. รศ.ดร.คณิต เขียววิชัย รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร ์ ติดราชการ 
2. รศ.ดร.ปานใจ   ธารทัศนวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ติดราชการ 
3. อ.ดําริห์   บรรณวิทยกิจ คณบดีคณะดุริยางคศาสตร์ ติดราชการ 
4. ผศ.ดร.สมพิศ   ขัตติยพิกุล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ และรักษาราชการแทน ติดราชการ 

    รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ 
5. อ.ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท ์ ผู้อํานวยการหอศิลป์ ไปราชการต่างประเทศ 

เปิดประชุมเวลา 09.30 น. 

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

ครั้งที่ 8/2559 เม่ือวันอังคารท่ี 1 พฤศจิกายน 2559 
 

สรุปเรื่อง 
 ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2559 
 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
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ระเบยีบวาระที่  2     เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
ระเบยีบวาระที่ 2.1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2.1.1 กล่าวต้อนรับรองศาสตราจารย์ ดร .ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์ และ       

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัย เผ่าทองจีน ได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้บริหาร 
 
สรุปเรื่อง 

ประธานกล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีกับผู้ดํารงตําแหน่งผู้บริหาร จํานวน 2 ราย ดังน้ี 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์ ซึ่งได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งคณบดี

คณะเภสัชศาสตร์ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัย เผ่าทองจีน ซึ่งได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการ              

ศูนย์คอมพิวเตอร์ อีกวาระหน่ึง ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2.1.2 กําหนดเป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิธรรมศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ตรึงใจ 

บูรณสมภพ 
 

สรุปเรื่อง 
ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ตรึงใจ บูรณสมภพ 

อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร อดีตคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สมาชิกวุฒิสภา และสมาชิกสภา
ปฏิรูปแห่งชาติ ซึ่งเป็นผู้สร้างผลงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นอย่างย่ิง ได้ถึงแก่กรรมเมื่อ
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 โดยเจ้าภาพได้กําหนดสวดพระอภิธรรม ระหว่างวันที่ 13-19 พฤศจิกายน 2559 
เวลา 19.00 น. ณ ศาลากลางนํ้า วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 
กรุงเทพฯ และเก็บรอพระราชทานเพลิงศพเป็นเวลา 100 วัน น้ัน 

ในการน้ี มหาวิทยาลัยร่วมกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สมาคมนักศึกษาเก่าคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ และสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยศิลปากร ได้กําหนดเป็นเจ้าภาพในการสวด               
พระอภิธรรมศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ตรึงใจ บูรณสมภพ ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เวลา 19.00 น. 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2.1.3 การจัดกิจกรรม/โครงการเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ          
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

 

สรุปเรื่อง 
ประธานได้ขอขอบคุณคณะวิชา/หน่วยงานท่ีได้จัดกิจกรรม/โครงการ เพ่ือน้อมเกล้าน้อม

กระหม่อมถวายความอาลัยและรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
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ภูมิพลอดุลยเดช ในกิจกรรมเทิดพระเกียรติ “ศิลปากร...รวมใจถวายพ่อหลวง” เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2559 
เวลา  09.00-17.00 น. ณ ลานอนุสารีย์ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ ซึ่งภายใน
งานประกอบด้วยกิจกรรม ดังน้ี 

1. กิจกรรมเขียนภาพสด  โดยศิลปิน  นักศึกษาเ ก่า  และนักศึกษาคณะจิตรกรรม 
ประติมากรรมและภาพพิมพ์ และการจัดแสดงผลงานศิลปะ หัวข้อ “ในหลวงของประชาชน” โดยสมาคม
นักศึกษาเก่าคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 

2. การแสดงดนตรีเพลงพระราชนิพนธ์ จากนักร้องประสานเสียงและวงดุริยางค์เครื่องเป่า
ทองเหลือง โดยคณะดุริยางคศาสตร์ และการเขียนภาพประกอบดนตรี โดย “ศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา 
เถาทอง” (ศิลปินแห่งชาติ) 

3. การแจกผลงานภาพพิมพ์พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ขนาดเอสี่ แบบละ 1,000 องค์ 
จํานวนทั้งสิ้น 4,000 องค์ และหนังสือ จํานวน 900 เล่ม โดยศิลปินช้ันนํา  

4. การให้บริการสกรีนเสื้อยืดสีดํา “สัญลักษณ์เลข ๙” 
ทั้งน้ี นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากรได้แสดงความขอบคุณคณะวิชา/หน่วยงาน ในการประชุม

สภามหาวิทยาลัย ที่ร่วมกันจัดกิจกรรม/โครงการเพ่ือน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายความอาลัยแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และประสงค์ให้มหาวิทยาลัยสืบทอดพระราชดํารัส/
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ อย่างย่ังยืนถาวรเพ่ือให้เป็นประโยชน์ต่อประชาชนทั่วไป  

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบยีบวาระที่ 2.2 สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจําปี พ.ศ. 2559 ณ สิ้นไตรมาสท่ี 4 
 
สรุปเรื่อง 

ด้วยงานงบประมาณได้สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจําปี พ.ศ. 2559 ของมหาวิทยาลัย
สะสม ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 ในช่วงระหว่างเดือนตุลาคม 2558 - กันยายน 2559 ดังน้ี  

1. งบประมาณประจําปี พ.ศ. 2559 ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 1,571,937,200 บาท และได้รับ
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากสํานักงบประมาณ จํานวนเงิน 1,571,937,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของ
งบประมาณที่ได้รับ เมื่อสิ้นไตรมาสที่ 4 สามารถเบิกจ่ายได้ทั้งสิ้น 1,445,888,080.55 บาท คิดเป็นร้อยละ 
91.98 ของงบประมาณทั้งสิ้น   

2. งบลงทุนของมหาวิทยาลัย ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 365,410,400 บาท ซึ่งได้รับจัดสรร
งบประมาณจากสํานักงบประมาณ จํานวนเงิน 365,410,400 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของงบลงทุนทั้งหมด 
และมีการโอนงบประมาณเหลือจ่ายจากงบลงทุนไปยังงบดําเนินงาน เพ่ือชําระหน้ีค่าสาธารณูปโภค จํานวนเงิน 
1,870,120.65 บาท คงเหลืองบประมาณงบลงทุน จํานวนเงิน 363,540,279.35 บาท เมื่อสิ้นไตรมาสที่ 4 
สามารถเบิกจ่ายได้ทั้งสิ้น 256,149,339.85 บาท คิดเป็นร้อยละ 70.46 ของงบประมาณที่ได้รับ 
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3. รัฐบาลกําหนดแผนการเบิกจ่ายงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ สิ้น          
ไตรมาส 4  ดังน้ี 

3.1 รายจ่ายลงทุน รัฐบาลกําหนดแผนการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 4 ร้อยละ 87 
มหาวิทยาลัยศิลปากรสามารถเบิกจ่ายได้ ร้อยละ 70.46  ซึ่งตํ่ากว่าแผนการเบิกจ่ายที่รัฐบาลกําหนด ร้อยละ 16.54 

3.2 รายจ่ายประจํา รัฐบาลกําหนดแผนการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 4 ร้อยละ 98   
มหาวิทยาลัยศิลปากรสามารถเบิกจ่ายได้ ร้อยละ 98.46 ซึ่งสูงกว่าแผนการเบิกจ่ายที่รัฐบาลกําหนด ร้อยละ 0.46 

3.3 รายจ่ายภาพรวม รัฐบาลกําหนดแผนการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 4 ร้อยละ 96   
มหาวิทยาลัยศิลปากรสามารถเบิกจ่ายได้ ร้อยละ 91.98 ซึ่งตํ่ากว่าแผนการเบิกจ่ายที่รัฐบาลกําหนด ร้อยละ 
4.02 แต่ตํ่ากว่าแผนการเบิกจ่ายของมหาวิทยาลัยศิลปากร ร้อยละ 8.02 (แผนการเบิกจ่ายของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ร้อยละ 100)   

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  มหาวิทยาลัยได้มีการกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี พ.ศ. 2560  
จํานวนเงิน 107,868,641.50 บาท (หน่ึงร้อยเจ็ดล้านแปดแสนหกหมื่นแปดพันหกร้อยสี่สิบเอ็ดบาทห้าสิบ
สตางค์) โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

- งบดําเนินงาน   จํานวนเงิน 263,969.00 บาท 
- งบลงทุน (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) จํานวนเงิน 107,385,429.50 บาท 
- งบเงินอุดหนุน (ค่าครุภัณฑ์) จํานวนเงิน 219,243.00 บาท 
โดยการกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีของปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2558 ร้อยละ 197.64 ซึ่งส่วนใหญ่การกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีน้ัน เกิดจากงบลงทุน (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) 
ซึ่งไม่สามารถดําเนินการได้ตามแผนการดําเนินงานที่ได้วางไว้ 

สําหรับการขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. 2553-2558 ไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี 
2560 จํานวนเงิน 128,270,616.82 บาท (หน่ึงร้อยย่ีสิบแปดล้านสองแสนเจ็ดหมื่นหกร้อยสิบหกบาท           
แปดสิบสองสตางค์) เป็นงบลงทุน (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ทั้งหมด พร้อมทั้งได้แนบรายละเอียดการกันเงิน
และการขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินไว้เบิกเหลื่อมปีมาด้วยแล้ว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ และให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบต่อไป 
 ทั้งน้ี ขอให้คณะวิชา/หน่วยงาน ที่มีการกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี พ.ศ. 2560 พิจารณาการ
เบิกจ่ายงบประมาณในส่วนต่างๆ เช่น งบดําเนินงาน งบลงทุน (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) และงบเงินอุดหนุน (ค่า
ครุภัณฑ์) ให้เป็นไปตามแผนที่กําหนด และเร่งดําเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับจัดสรรเพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสแรก  
 
ระเบียบวาระท่ี 2.3 โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “ภาวะผู้นําและการริเริ่มการพัฒนา

องค์การ : ความท้าทายภาวะผู้นําเชิงกลยุทธ์สําหรับการพัฒนาในอนาคต” 
 
สรุปเรื่อง 

ด้วยวิทยาลัยนานาชาติร่วมกับคณะวิทยาการจัดการได้กําหนดจัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ 
เรื่อง “ภาวะผู้นําและการริเริ่มการพัฒนาองค์การ : ความท้าทายภาวะผู้นําเชิงกลยุทธ์สําหรับการพัฒนาใน
อนาคต” ในวันที่ 20 มกราคม 2560 ณ โรงแรมโซฟิเทล กรุงเทพฯ เพ่ือให้สอดคล้องกับพันธกิจและเป็นผู้นํา
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ทางการศึกษาในระดับชาติ รวมทั้งก้าวทันกับสถาบันการศึกษาในระดับโลก ซึ่งผู้บริหารมหาวิทยาลัย
จําเป็นต้องเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ มีความรู้ ความสามารถ และทักษะการบริหารจัดการ ตลอดจนจะต้องพัฒนา
ตนเองตลอดเวลา เพ่ือให้มีองค์ความรู้ และทักษะที่สามารถเผชิญกับความท้าทายใหม่ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล สามารถนําพามหาวิทยาลัยไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ และพ่ึงพาตนเองได้ในระยะยาว 

ทั้งน้ี กําหนดให้ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ระดับอธิการบดี            
รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดีคณะวิชาต่างๆ และผู้บริหารระดับอํานวยการ โดยได้รับเกียรติจาก 
Dr.Maxim Sytch และ Mr.Kent Youil วิทยากรรับเชิญจากมหาวิทยาลัยมิชิแกน 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ  
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ และขอเชิญผู้บริหารเข้าร่วมโครงการดังกล่าว 
 
ระเบยีบวาระที่ 2.4 ผลการตรวจสอบและข้อเสนออัตราคา่เช่าที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 
 
สรุปเรื่อง 

ตามหนังสือสํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ที่ กอท.2/02337/2559 ลงวันที่ 25 
ตุลาคม 2559 ได้แจ้งอัตราค่าเช่าที่ดิน จํานวน 2 แปลง เพ่ือใช้ในราชการของมหาวิทยาลัยศิลปากร (วิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร์) ประกอบวิธีการงบประมาณปี พ.ศ. 2561 น้ัน  

ในการน้ี กองแผนงานได้ตรวจสอบข้อมูลค่าเช่าที่ดินดังกล่าวแล้วพบว่า กรมธนารักษ์ได้
ประกาศปรับราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินรอบปีบัญชี พ.ศ. 2559-2562 เพ่ิมขึ้นจากรอบบัญชีที่ผ่านมา            
เป็นตารางวาละ 30,000 บาท มีผลให้ค่าเช่าที่ดินต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้น และ
เพ่ือเป็นการบรรเทาภาระงบประมาณของมหาวิทยาลัย กองแผนงานจึงได้เสนอข้อมูลอัตราค่าเช่าที่ดิน ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 ในลักษณะทยอยปรับอัตราค่าเช่าขึ้นแบบขั้นบันได ไปสู่ค่าเช่าเป้าหมาย
ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังน้ี  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นเงิน 58,909,790.96 บาท เพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณก่อนหน้า
ร้อยละ 4.80  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นเงิน 61,855,280.51 บาท เพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณก่อนหน้า
ร้อยละ 5.00  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นเงิน 65,133,610.38 บาท เพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณก่อนหน้า
ร้อยละ 5.30  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นเงิน 68,830,605.00 บาท เพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณก่อนหน้า
ร้อยละ 5.68   

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ ทั้งน้ี ประธานได้มอบหมายให้รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์
ประสานงานกับสํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ในการขอผ่อนปรนค่าเช่าที่ดินในอัตราดังกล่าวตามที่
กองแผนงานเสนอ  
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 อน่ึง ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะดังน้ี 
1. เห็นควรให้มหาวิทยาลัยแต่งต้ังคณะทํางานเพ่ือพิจารณาการใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่/          

การปรับปรุงพ้ืนที่เพ่ือเป็นการหารายได้จากพ้ืนที่ที่มหาวิทยาลัยเสียค่าเช่า 
2. มหาวิทยาลัยอาจจัดต้ังหน่วยงานเพ่ือบริหารจัดการทรัพย์สินและดําเนินการจัดหารายได้

ของมหาวิทยาลัย 
 
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 กองแผนงานขออนุมัติจ้างบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 

2 ราย 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่กองแผนงานมีอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน และ 

เงินงบประมาณแผ่นดิน (เงินรายได้สมทบ) จํานวน 2 อัตรา ตําแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการ ได้แก่ ตําแหน่งเลขที่ 
2-2-18-80 และ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-18-668 น้ัน 

เพ่ือให้การดําเนินงานภายในกองแผนงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองแผนงานจึงประสงค์ 
ขออนุมัติจ้างบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 2 ราย ดังน้ี 

1. นายวทัญญู  มาณีกุล วุฒิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยนเรศวร ตําแหน่ง          
สถาปนิกปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-2-18-80 อัตราเงินเดือน เดือนละ 20,540 บาท สังกัดงานวางผังแม่บท 
กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี  

2. นายธีรภัทร์  หัตถธรรมนูญ วุฒิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม 
ตําแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-18-668  อัตราเงินเดือน เดือนละ 20,540 บาท สังกัด          
งานวางผังแม่บท กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี 

พร้อมทั้งขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน จํานวน 2 ราย ดังน้ี  
1. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา        ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา        กรรมการ 
3. ผู้อํานวยการกองแผนงาน         กรรมการ 
4. หัวหน้างานวางผังแม่บท         กรรมการ 
5. นางจุฑารัตน์  แก้วโหมดตาด         กรรมการและเลขานุการ 
ทั้งน้ี ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง บัญชีเงินเดือนขั้นตํ่าขั้นสูง เงินประจําตําแหน่ง 

ค่าตอบแทนและหลักเกณฑ์วิธีการจ่าย ไม่ได้กําหนดบัญชีเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยในวุฒิปริญญาตรี           
5 ปี ไว้ จึงอาศัยอํานาจตามข้อ 5 วรรคสอง กรณีผู้ได้รับการบรรจุแต่งต้ังเป็นพนักงานประจํามีวุฒิการศึกษาหรือ



 8

วุฒิทางวิชาชีพที่มิได้กําหนดอัตราเงินเดือนไว้ในประกาศน้ี ให้ ก.บ.ม. กําหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุแก่พนักงาน
ประจําดังกล่าว ดังน้ัน จึงขออนุมัติใช้อัตราเงินเดือนของข้าราชการคูณ 1.3 เท่า โดยขอกําหนดอัตราเงินเดือน 
สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยทั้ง 2 ราย เดือนละ 20,540 บาท  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมั ติให้จ้างบุคคล ทั้ง 2 ราย เพ่ือบรรจุเป็นพนักงาน                 
มหาวิทยาลัย ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ ก.บ.ม. อนุมัติแต่ไม่ก่อนวันรายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน พร้อมทั้งอนุมัติให้แต่งต้ัง
คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าวตามรายช่ือที่หน่วยงานเสนอ ซึ่งสําหรับ           
การจ้างคร้ังแรกให้จ้างเป็นพนักงานประจําสถานภาพทดลองงาน มีระยะเวลาการจ้าง 1 ปี ต้ังแต่วันที่รายงานตัว
เข้าปฏิบัติงาน 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.2.2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ขออนุมัติจ้างบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน

มหาวิทยาลัย จํานวน 2 ราย 
 

สรุปเรื่อง 
ตามท่ีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณ

แผ่นดิน ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-03-781 และจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน (เงินรายได้สมทบ) 
ตําแหน่งนักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-03-275 น้ัน 
  เพ่ือให้การดําเนินงานภายในคณะฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะฯ จึงประสงค์ขออนุมัติ
จ้างบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 2 ราย ดังน้ี 

1. นายสิริเดช  วังกรานต์ วุฒิศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม              
จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-03-781 อัตราเงินเดือน เดือนละ 26,250 บาท 
สังกัดภาควิชาศิลปสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยมีผลการสอบคะแนนภาษาอังกฤษ TU-GET  
460 คะแนน (เป็นไปตามมติที่ประชุม ก.บ.พ. ครั้งที่ 25/2558 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558 กําหนดให้มีผลการ
สอบคะแนนภาษาอังกฤษ TU-GET ไม่ตํ่ากว่า 450 คะแนน) 

2. นายชาติชาย  หงษาวดี วุฒิบริหารธุรกิจบัณฑิต โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
จากสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา ตําแหน่งนักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-03-275 อัตรา
เงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท สังกัดสํานักงานคณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  

พร้อมทั้งขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ทั้ง 2 ราย ดังน้ี 
คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ราย นายสิริเดช  วังกรานต์ 
1. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์        ประธานกรรมการ 
2. หัวหน้าภาควิชาศิลปสถาปัตยกรรม        กรรมการ 
3. รองศาสตราจารย์สมคิด  จิระทัศนกุล        กรรมการ 
4. อาจารย์ ดร.พินัย  สิริเกียรติกุล         กรรมการ 
5. อาจารย์ ดร.ไธพัตย์  ภูชิสส์ชวกรณ์        กรรมการ 
6. นางยุพา  เพ็ชรแก้ว          เลขานุการ 
7. นางสาวเกศกนก  นรสาร         ผู้ช่วยเลขานุการ 
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คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ราย นายชาติชาย  หงษาวดี 
1. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประธานกรรมการ 
2. รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ กรรมการ 
3. นายพลวรุตม์  งามบุญแถม กรรมการ 
4. นางยุพา  เพ็ชรแก้ว เลขานุการ 

 5. นางสาวเกศกนก  นรสาร ผู้ช่วยเลขานุการ 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมั ติให้จ้างบุคคล ทั้ง 2 ราย เพ่ือบรรจุเป็นพนักงาน                 
มหาวิทยาลัย ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ ก.บ.ม. อนุมัติแต่ไม่ก่อนวันรายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน พร้อมทั้งอนุมัติให้แต่งต้ัง
คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าวตามรายช่ือที่คณะฯ เสนอ ซึ่งสําหรับ           
การจ้างคร้ังแรกให้จ้างเป็นพนักงานประจําสถานภาพทดลองงาน มีระยะเวลาการจ้าง 1 ปี ต้ังแต่วันที่รายงานตัว
เข้าปฏิบัติงาน 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.2.3 คณะวิทยาการจัดการขออนุมัติจ้าง นางอิสราภรณ์ ทนุผล เพื่อบรรจุเป็น

พนักงานมหาวิทยาลัย ซ่ึงจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน (เงินรายได้สมทบ) 
ตําแหน่งอาจารย์ 

 

สรุปเรื่อง 
ตามท่ีคณะวิทยาการจัดการมีอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณ

แผ่นดิน (เงินรายได้สมทบ) ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-3-23-146 น้ัน  
คณะฯ ได้ดําเนินการตามข้ันตอนแล้ว ผู้ได้รับการคัดเลือกคือ นางอิสราภรณ์ ทนุผล              

วุฒิบัญชีดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมีผลการสอบคะแนนภาษาอังกฤษ  
TOEIC 675 คะแนน (เป็นไปตามมติที่ประชุม ก.บ.พ. ครั้งที่ 25/2558 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558 กําหนดให้
มีผลการสอบคะแนนภาษาอังกฤษ TOEIC  ไม่ตํ่ากว่า 625 คะแนน) คณะฯ จึงประสงค์ขออนุมัติจ้าง นางอิสราภรณ์ 
ทนุผล เพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน (เงินรายได้สมทบ) ดํารง
ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-3-23-146 อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท สังกัดคณะวิทยาการจัดการ 
พร้อมทั้งขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังน้ี 

1. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพัชร์  อภิวัฒน์ไพศาล กรรมการ 
3. อาจารย์ ดร.ประไพพิมพ์  สุธีวสินนนท ์ กรรมการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัลทิกา  ศิริพิศ กรรมการ 

 5. นางสาววันเพ็ญ  แสงพูล เลขานุการ 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

  



 10

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จ้าง นางอิสราภรณ์ ทนุผล เพ่ือบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน (เงินรายได้สมทบ) ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่          
1-3-23-146 อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ ก.บ.ม. อนุมัติ
แต่ไม่ก่อนวันรายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน พร้อมทั้งอนุมัติให้แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลอง
ปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าวตามรายช่ือที่คณะฯ เสนอ ซึ่งสําหรับการจ้างคร้ังแรกให้จ้างเป็นพนักงานประจํา
สถานภาพทดลองงาน มีระยะเวลาการจ้าง 1 ปี ต้ังแต่วันที่รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.2.4 กองแผนงานขออนุมัติจ้าง นางสาวพชรมณ เลาหล่าย เพื่อบรรจุเป็น

พนักงานมหาวิทยาลัย ซ่ึงจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน (เงินรายได้สมทบ) 
ตําแหน่งนักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ 

 
สรุปเรื่อง 

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

กองแผนงานได้ดําเนินการตามข้ันตอนแล้ว ผู้ได้รับการคัดเลือกคือ นางสาวพชรมณ เลาหล่าย                 
วุฒิบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (โดยขออนุมัติเรียก 
ลําดับที่ 2 จากประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
ตําแหน่งนักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2559 ทั้งน้ี ลําดับที่ 1 ได้ขอสละสิทธ์ิ) กองแผนงาน           
จึงประสงค์ขออนุมัติจ้าง นางสาวพชรมณ เลาหล่าย เพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงิน
งบประมาณแผ่นดิน (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 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จ้าง นางสาวพชรมณ เลาหล่าย 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
แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าวตามรายช่ือที่คณะฯ เสนอ ซึ่งสําหรับ          
การจ้างคร้ังแรกให้จ้างเป็นพนักงานประจําสถานภาพทดลองงาน มีระยะเวลาการจ้าง 1 ปี ต้ังแต่วันที่รายงานตัว 
เข้าปฏิบัติงาน 
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ระเบียบวาระท่ี  4.1.2.5 คณะอักษรศาสตร์ขออนุมัติจ้าง นางสาวจิราวรรณ เกียรติโพธา นักเรียนทุนฯ 
เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ซ่ึงจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน 
ตําแหน่งอาจารย์ 

 

สรุปเรื่อง 
ตามที่ นางสาวจิราวรรณ เกียรติโพธา นักเรียนทุนรัฐบาลฝร่ังเศส ตามความต้องการของ        

คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปี 2557 ได้ศึกษาในระดับปริญญาโท สาขาวิชา French 
Linguistic จาก University Grenoble Alpes ประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศส ด้วยทุนรัฐบาลฝร่ังเศส น้ัน 

บัดน้ี นางสาวจิราวรรณ เกียรติโพธา ได้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท ได้รับวุฒิ            
Master d’Arts, Lettres, Langues สาขาวิชา Sciences du Langage (วิชาเอก Linguistique) จาก 
University Grenoble Alpes ประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศส และมีผลการสอบคะแนนภาษาอังกฤษ TOEIC          
825 คะแนน (เป็นไปตามมติที่ประชุม ก.บ.พ. ครั้งที่ 25/2558 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558 กําหนดให้มีผลการ
สอบคะแนนภาษาอังกฤษ TOEIC ไม่ตํ่ากว่า 625 คะแนน) คณะฯ จึงประสงค์ขออนุมัติจ้าง นางสาวจิราวรรณ              
เกียรติโพธา ด้วยวุฒิ Master d’Arts, Lettres, Langues สาขา Sciences du Langage (วิชาเอก 
Linguistique) จาก University Grenoble Alpes ประเทศสาธารณรัฐฝร่ังเศส ดํารงตําแหน่งอาจารย์ 
ตําแหน่งเลขที่ 1-2-06-774 อัตราเงินเดือน เดือนละ 26,250 บาท สังกัดภาควิชาภาษาฝรั่งเศส คณะอักษรศาสตร์ 
ต้ังแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2559 ซึ่งเป็นวันที่รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน พร้อมทั้งขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการ
ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังน้ี 
  1. คณบดีคณะอักษรศาสตร์    ประธานกรรมการ 

2. หัวหน้าภาควิชาภาษาฝร่ังเศส    กรรมการ 
    คณะอักษรศาสตร์ 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา  วรรณเชษฐ ์  กรรมการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์  นิโครธานนท์  กรรมการ 
5. นางสาวประภาพร  ถึกกวย    เลขานุการ 

 ทั้งน้ี  ที่ประชุม ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 
มีมติเป็นหลักการว่าในการบรรจุแต่งต้ังนักเรียนทุนรัฐบาลที่จัดสรรผ่านกระทรวงหรือกรมหรือหน่วยงานของรัฐ
ที่ให้ตามความต้องการของมหาวิทยาลัยศิลปากร ให้บรรจุแต่งต้ังนักเรียนทุนดังกล่าวเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
โดยให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิการศึกษาสูงสุดที่ได้รับ และให้มหาวิทยาลัยดําเนินการเพ่ือให้ ก.พ. ตีค่าวุฒิ
การศึกษาควบคู่กันไป 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จ้าง นางสาวจิราวรรณ เกียรติโพธา เพ่ือบรรจุเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-06-774 
อัตราเงินเดือน เดือนละ 26,250 บาท สังกัดภาควิชาภาษาฝร่ังเศส คณะอักษรศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ 3 ตุลาคม 
2559 ซึ่งเป็นวันที่รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน พร้อมทั้งอนุมัติให้แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลอง
ปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าวตามรายช่ือที่คณะฯ เสนอ ซึ่งสําหรับการจ้างคร้ังแรกให้จ้างเป็นพนักงานประจํา
สถานภาพทดลองงาน มีระยะเวลาการจ้าง 1 ปี ต้ังแต่วันที่รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน 
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ระเบียบวาระที่  4.1.3 การประเมินการปฏิบัติงาน  
ระเบียบวาระท่ี 4.1.3.1 รายงานผลการประเมินทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน         

5 ราย 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรได้มีคําสั่งบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยให้ทดลอง

ปฏิบัติงานในตําแหน่งเป็นเวลา 6 เดือน จํานวน 5 ราย คือ 
1. นายปรเมษฐ์ บุญนําศิริกิจ วุฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรมกับ

การท่องเที่ยว) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-3-23-747 อัตราเงินเดือน           
เดือนละ 30,450 บาท สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ต้ังแต่วันที่ 4 เมษายน 2559 

2. นางสาวกนกวรรณ กิจชระภูมิ วุฒิบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จากสถาบันบัณฑิต               
พัฒนบริหารศาสตร์ ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-3-23-714 อัตราเงินเดือน เดือนละ 25,380 บาท สังกัด             
คณะวิทยาการจัดการ ต้ังแต่วันที่ 4 เมษายน 2559 

3. นายพันแสง วีระประเสริฐ วุฒิศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาและการสื่อสาร) จากสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-3-26-227 อัตราเงินเดือน เดือนละ              
25,380 บาท สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ ต้ังแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 

4. นางสาวจุรารัตน์ คนทน วุฒิรัฐศาสตรบัณฑิต  จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตําแหน่ง            
นักบริหารงานทั่วไป ตําแหน่งเลขที่ 2-2-01-791 อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท สังกัดงานบริหารและ
ธุรการ สํานักงานคณบดี คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ ต้ังแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 

5. นางสาวงามลักษณ์ พุ่มพิทักษ์กุล วุฒิบัญชีบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 จากมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ตําแหน่งนักการเงินและบัญชี ตําแหน่งเลขที่ 2-3-09-833 อัตราเงินเดือน 
เดือนละ 19,500 บาท สังกัดงานคลังและพัสดุ สํานักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ต้ังแต่วันที่ 24 มีนาคม 2559 

บัดน้ี คณะกรรมการประเมินฯ ได้ดําเนินการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาว ิทยาล ัยดังกล่าวแล้วเห็นว่า พนักงานมหาว ิทยาล ัย  ทั้ง 5 ราย เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ             
ความรับผิดชอบและความประพฤติเหมาะสม เห็นควรให้ปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าวต่อไป 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

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

การดําเนินการเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
ตําแหน่งอาจารย์ 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่คณะเภสัชศาสตร์มีอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน 
(เงินรายได้สมทบ) ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-3-08-1 น้ัน 
  คณะฯ ได้ ดํ าเนินการเปิดรั บสมั ครคั ดเลื อกบุคคลเพ่ือบรรจุ เป็นพนักงานมหาวิทยาลั ย                 
ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-3-08-1 ด้วยวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาการบริบาลเภสัชกรรม  
สาขาเภสัชกรรมคลินิก สาขาระบาดวิทยา หรือมีวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพ         
เภสัชกรรม สาขาเภสัชบําบัด ปรากฏว่าไม่มีผู้ได้รับการคัดเลือกในตําแหน่งดังกล่าว คณะฯ จึงประสงค์            
ขออนุมัติเปลี่ยนเง่ือนไขการบรรจุก่อนดําเนินการเปิดรับสมัครอีกคร้ังหน่ึง ดังน้ี 

1. ผู้สมัครต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาการบริบาลเภสัชกรรม สาขา          
เภสัชกรรมคลินิก สาขาระบาดวิทยา หรือมีวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
สาขาเภสัชบําบัด  หรือ 

2. ผู้สมัครต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการบริบาลเภสัชกรรม หรือสาขา          
เภสัชกรรมคลินิก และต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางเภสัชศาสตร์ หรือ 

3. ผู้สมัครต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางเภสัชศาสตรบัณฑิต 
ทั้งน้ี ผู้ที่ผ่านสอบแข่งขัน สอบคัดเลือกและคัดเลือกจะเป็นผู้ที่มีผลการศึกษาหรือมีผลงาน          

ซึ่งแสดงศักยภาพด้านวิชาการและศักยภาพในการที่จะสามารถรับการพัฒนาและส่งเสริมให้ศึกษาต่อในระดับสูง
ต่อไปได้ 

โดยมติที่ประชุม ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559  
มีมติว่าหากผู้ได้รับคัดเลือกเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ให้บรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยใน
ตําแหน่งผู้ช่วยสอนไปก่อน แล้วให้มีการพัฒนาเมื่อได้รับวุฒิการศึกษาเพ่ิมขึ้นในระดับปริญญาโทและหรือ
ปริญญาเอกแล้ว จึงให้มีการพิจารณาปรับเปลี่ยนตําแหน่งให้เป็นอาจารย์ต่อไป 

ตามมติที่ประชุม ก.บ.พ. มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 มีมติดังน้ี 
1. ให้คณะวิชา/หน่วยงานดําเนินการตามท่ีที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 3/2556 

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

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

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

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนเง่ือนไขการบรรจุกรอบอัตราว่างเพ่ือใช้ในการ
ดําเนินการเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่        
1-3-08-1  สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ ตามท่ีเสนอ ทั้งน้ี หากผู้ได้รับคัดเลือกเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
ให้บรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในตําแหน่งผู้ช่วยสอนไปก่อน แล้วให้มีการพัฒนาเมื่อได้รับวุฒิการศึกษา
เพ่ิมขึ้นในระดับปริญญาโทและหรือปริญญาเอกแล้ว จึงให้มีการพิจารณาปรับเปลี่ยนตําแหน่งให้เป็นอาจารย์
ต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 4.1.4.2 คณะวิทยาการจัดการขออนุมัติเปลี่ยนเง่ือนไขการบรรจุกรอบอัตราว่างเพื่อใช้

ในการดําเนินการเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่คณะวิทยาการจัดการมีอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณ
แผ่นดิน (เงินรายได้สมทบ) ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-3-23-789  น้ัน 
  คณะฯ ได้ดําเนินการเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่ง
อาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-3-23-789  ด้วยวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก ทางด้านระบบสารสนเทศเพ่ือการ
จัดการ ปรากฏว่าไม่มีผู้สมัครในตําแหน่งดังกล่าว คณะฯ จึงประสงค์ขออนุมัติเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุก่อน
ดําเนินการเปิดรับสมัครอีกครั้งหน่ึง ดังน้ี 

1. ผู้สมัครต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ทางด้านระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ หรือ 
2. ผู้สมัครต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ทางด้านระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 
โดยมติ ก.บ.พ. ครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 มีมติ ดังน้ี 
1. ให้คณะวิชา/หน่วยงานดําเนินการตามท่ีที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 3/2556 

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

- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ใช้วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ให้ใช้วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้ใช้วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
- กลุ่มสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบให้ใช้วุฒิปริญญาไม่ตํ่ากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า 
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โดยการออกประกาศรับสมัครพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ต้องดําเนินการ
ตามมติของที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ดังกล่าว  
  2. ในกรณีที่ดําเนินการประกาศรับสมัครพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการแล้ว          
ไม่สามารถสรรหาบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ในวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าได้          
คณะวิชา/หน่วยงาน ต้องย่ืนเรื่องเสนอท่ีประชุม ก.บ.พ. มหาวิทยาลัย เพ่ือขออนุมัติปรับลดวุฒิก่อนที่จะ
ดําเนินการประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาในวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า           
ในคราวต่อไป 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนเง่ือนไขการบรรจุกรอบอัตราว่างเพ่ือใช้ในการ
ดําเนินการเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่        
1-3-23-789  สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ตามท่ีเสนอ  
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.5 การพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ ชํานาญงาน ชํานาญงานพิเศษ ชํานาญการ 

ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษฯ 
ไม่ม ี

 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6 เรื่องอ่ืนๆ 
ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.1 การขอเพิ่มวุฒิการศึกษาไว้ในทะเบียนประวัติ  

 
สรุปเรื่อง 

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

และสําหรับข้าราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายบริหารและปฏิบัติงานทั่วไป       
ที่ได้รับคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นน้ันจะต้องเป็นคุณวุฒิที่ตรงกับมาตรฐานกําหนดตําแหน่งซึ่งบุคคลน้ันดํารงตําแหน่งอยู่  
ในขณะนั้น ส่วนการกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ ให้คํานึงถึงความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบ     
ความประพฤติและความเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างย่ิงต้องพิจารณาถึงลักษณะงานที่ปฏิบัติ ผลประโยชน์         
ที่หน่วยงานจะได้รับเป็นสําคัญ   

นอกจากน้ี ที่ประชุม ก.บ.พ. มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 10/2551 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2551  
ได้วางแนวปฏิบัติว่า การเสนอขอกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิของผู้ได้รับอนุญาตให้ลาศึกษา หรือผู้ที่ได้รับ
วุฒิก่อนบรรจุแต่งต้ังจะต้องเสนอเรื่องให้หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ของคณะหรือมหาวิทยาลัย ภายใน 60 วัน นับแต่
วันรายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการ (กรณีได้รับวุฒิเพ่ิมขึ้นก่อนวันรายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการ) หรือ ภายใน 60 วัน     
นับแต่วันที่สําเร็จการศึกษา (กรณีรายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการก่อนวันที่มีหลักฐานว่าสําเร็จการศึกษา) หากเสนอ
เรื่องขอกําหนดภายหลังเวลาดังกล่าวให้กําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิได้ไม่ก่อนวันที่หน่วยงานการเจ้าหน้าที่
ของคณะหรือมหาวิทยาลัยได้รับเรื่อง 
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คณะวิชาประสงค์ขออนุมัติเพ่ิมวุฒิการศึกษาไว้ในทะเบียนประวัติ จํานวน 3 ราย ดังน้ี 
1. นางจันทนา สังวรโยธิน พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่           

1-3-09-591 อัตราเงินเดือน เดือนละ 33,580 บาท สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับอนุญาตให้ลาศึกษา ในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ             
ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร มีกําหนด 3 ปี ต้ังแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2553 ถึงวันที่ 4 มิถุนายน 2556 และได้สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอก วุฒิบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (การบริหารธุรกิจ) จากมหาวิทยาลัยนเรศวร เพ่ิมขึ้น 
โดยให้มีผลต้ังแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2559 ซึ่งเป็นวันที่งานการเจ้าหน้าที่ของคณะฯ รับเร่ือง (เน่ืองจากย่ืนเร่ือง
เกินว่า 60 วัน นับแต่ที่สําเร็จการศึกษา) 

2. นางสาวอัมราพร  เรืองรวมศิลป์ พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 
1-6-05-97 อัตราเงินเดือน เดือนละ 27,680 บาท สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและ
ประถมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร์ ได้รับอนุญาตให้ลาศึกษานอกเวลาราชการในระดับปริญญาโท สาขาวิชา
วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ (การประถมศึกษา) ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีกําหนด 
4 เดือน ต้ังแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 และได้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  
วุฒิการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ (การประถมศึกษา) ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพ่ิมขึ้น ต้ังแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2559 โดยให้มีผลต้ังแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 
2559 ซึ่งเป็นวันที่งานการเจ้าหน้าที่ของคณะฯ รับเร่ือง เน่ืองจากย่ืนเรื่องเกินกว่า 60 วัน นับแต่ที่สําเร็จ
การศึกษา (อัตราเงินเดือน เดือนละ 27,680 บาท เกินกว่าอัตราการบรรจุคุณวุฒิปริญญาโทและระดับอาจารย์
คุณวุฒิระดับปริญญาโทขึ้นไป ช่วงเงินเดือน 25,380 – 44,300 ฐานในการคํานวณ 34,840) 

3. นางสาวสุภาพร หนูก้าน พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งผู้ช่วยสอนปฏิบัติการ ตําแหน่ง
เลขที่ 2-3-25-693 อัตราเงินเดือน เดือนละ 25,090 บาท สังกัดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
ได้รับอนุญาตให้ลาศึกษานอกเวลาราชการ ในระดับปริญญาโท สาขาวิชาศิลปกรรม (นวัตกรรมการออกแบบ)         
ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีกําหนด 3 ปี 1 วัน ต้ังแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 
2559 และได้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท วุฒิศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม 
(นวัตกรรมการออกแบบ) จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพ่ิมขึ้น โดยให้มีผลต้ังแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2559 
ซึ่งเป็นวันที่สําเร็จการศึกษา (เน่ืองจากอัตราเงินเดือน เดือนละ 25,090 บาท เกินกว่า อัตราการบรรจุคุณวุฒิ
ปริญญาโท) 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้เพ่ิมวุฒิการศึกษาไว้ในทะเบียนประวัติพนักงาน
มหาวิทยาลัย จํานวน 3 ราย ตามท่ีเสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.2 ขออนุมัติเปลี่ยนชื่อตําแหน่งและเง่ือนไขการบรรจุตําแหน่งกรอบอัตราว่าง

พนักงานมหาวิทยาลัย 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่กองบริการการศึกษามีกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณ

แผ่นดิน ตําแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษาชํานาญการ ตําแหน่งเลขที่ 2-2-19-819 อัตราเงินเดือน 42,920 บาท 
สังกัดงานบริการการสอน วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ กองบริการการศึกษา สํานักงานอธิการบดี น้ัน 
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เพ่ือให้การบริหารจัดการภายในกองบริการการศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองบริการ
การศึกษาจึงประสงค์ขออนุมัติเปลี่ยนช่ือตําแหน่งและเงื่อนไขการบรรจุตําแหน่งกรอบอัตราว่างพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตําแหน่งเลขท่ี 2-2-19-819 จากตําแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษาชํานาญการ อัตราเงินเดือน 
42,920 บาท เป็นตําแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 19,500 บาท สังกัดงานบริการการสอน 
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ กองบริการการศึกษา สํานักงานอธิการบดี โดยมีเง่ือนไขการบรรจุวุฒิปริญญาตรี 
สาขาวิชาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปศาสตร์ หรือ นิติศาสตร์  
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ     ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนช่ือตําแหน่งและเง่ือนไขการบรรจุตําแหน่ง            
กรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งเลขที่ 2-2-19-819 จากตําแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา           
ชํานาญการ อัตราเงินเดือน 42,920 บาท เป็นตําแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 19,500 บาท 
สังกัดงานบริการการสอน วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ กองบริการการศึกษา สํานักงานอธิการบดี           
โดยมีเง่ือนไขการบรรจุวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปศาสตร์ หรือ นิติศาสตร์ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ขออนุมัติลาศึกษาต่อ ราย นางสาวพบสุข ทัดทอง 

ตําแหน่งอาจารย์ เป็นกรณีพิเศษ 
 

สรุปเรื่อง 
ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้อนุญาตให้ นางสาวพบสุข ทัดทอง พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ 

ตําแหน่งเลขที่ 1-2-03-457 สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ลาศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาสหวิทยาการ
สภาพแวดล้อมสรรค์สร้าง ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ด้วยทุนผู้ช่วยวิจัยโครงการปริญญาเอก ปีการศึกษา 2556 
มีกําหนด 3 ปี ต้ังแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2556 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 เน่ืองจาก นางสาวพบสุข ทัดทอง           
ได้ขอยุติการศึกษา จึงได้รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการ ต้ังแต่วันที่ 18 มกราคม 2559 รวมระยะเวลาลาศึกษา
ทั้งสิ้น 2 ปี 7 เดือน 18 วัน โดยได้ปฏิบัติงานชดใช้ระยะเวลาลาศึกษา ต้ังแต่วันที่ 18 มกราคม 2559 ถึงวันที่         
14 สิงหาคม 2559 เป็นระยะเวลา 6 เดือน 28 วัน ต่อมานางสาวพบสุข ทัดทอง ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษา 
ต่อในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้วยทุนส่วนตัว มีกําหนด            
3 ปี ต้ังแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2562 คณะฯ จึงประสงค์ขออนุมัติให้ นางสาวพบสุข          
ทัดทอง ลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้วยทุนส่วนตัว            
มีกําหนด 3 ปี โดยใช้เวลาราชการบางส่วน ภาคการศึกษาหน่ึงไม่เกิน 7 ช่ัวโมง/สัปดาห์ ต้ังแต่วันที่ 15 สิงหาคม 
2559 ถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2562 โดยนับระยะเวลาลาศึกษาโดยได้รับเงินเดือนต่อเน่ืองจากการลาคร้ังก่อน  

ทั้งน้ี ตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์การให้พนักงานมหาวิทยาลัยไป
ศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน และปฏิบัติการวิจัย พ.ศ. 2550 ไม่ได้กําหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับการพิจารณาอนุญาตให้
พนักงานมหาวิทยาลัยที่เคยได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาแล้ว ว่าจะต้องกลับมาปฏิบัติราชการเป็นระยะเวลาเท่าใด
จึงจะสามารถลาศึกษาในคร้ังใหม่ได้ แต่เทียบเคียงตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการไปศึกษาเพ่ิมเติม 
ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ พ.ศ. 2559 ข้อ 6 (4) กําหนดให้ข้าราชการท่ีเคยได้รับ
อนุมัติให้ไปศึกษาเพ่ิมเติม หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศตามระเบียบน้ีหรือตามระเบียบอ่ืน จะต้องกลับมา
ปฏิบัติราชการแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหน่ึงปี แต่ถ้าส่วนราชการมีความจําเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องให้ข้าราชการ 
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ซึ่งกลับมาปฏิบัติราชการไม่ครบตามกําหนดไปศึกษาเพ่ิมเติม หรือปฏิบัติการวิจัยอีก ให้ส่วนราชการพิจารณา
อนุมัติเป็นรายๆ ไป 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัย ราย นางสาวพบสุข  ทัดทอง           
ลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้วยทุนส่วนตัว มีกําหนด  
3 ปี โดยใช้เวลาราชการบางส่วน ภาคการศึกษาหน่ึงไม่เกิน 7 ช่ัวโมง/สัปดาห์ ต้ังแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2559           
ถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2562 โดยนับระยะเวลาลาศึกษาโดยได้รับเงินเดือนต่อเน่ืองจากการลาครั้งก่อน ตามกําหนด
ระยะเวลาที่กําหนดไว้ในระเบียบฯ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.4 ขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการเพื่อประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดํารง

ตําแหน่งหัวหน้างาน 
 

สรุปเรื่อง 
ด้วยคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ ประสงค์ขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการ

ประเมินเพ่ือแต่งต้ังพนักงานมหาวิทยาลัย ราย นางสาวอัจฉรา ยมะคุปต์ พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งนักการเงิน
และบัญชีปฏิบัติการ (รักษาการในตําแหน่งหัวหน้างานคลังและพัสดุ ) ตําแหน่งเลขที่ 2-3-01-266                 
อัตราเงินเดือน เดือนละ 27,140 บาท สังกัดสํานักงานคณบดี คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์           
ให้ดํารงตําแหน่งหัวหน้างานคลังและพัสดุ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 

 โดยมาตรา 88 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 ประกอบกับประกาศ
มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพ่ือแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน 
ระดับงานและระดับฝ่ายหรือเทียบเท่า พ.ศ. 2555 ข้อ 5 กําหนดให้แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินบุคคลเพ่ือ
แต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าหน่วยงานระดับงานและระดับฝ่ายหรือเทียบเท่าจํานวน 3 คน ดังต่อไปน้ี  
       1. ผู้แทน ก.บ.ม. ซึ่งอยู่ต่างสังกัดกับผู้รับการประเมิน จํานวนหน่ึงคน  เป็นประธานกรรมการ  
       2. คณบดีหรือหัวหน้าหน่วยงานที่ เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ซึ่ งเป็น
ผู้บังคับบัญชาของผู้รับการประเมิน เป็นกรรมการ  
           3. ผู้ที่ดํารงตําแหน่งหัวหน้างานหรือหัวหน้าหน่วยงานท่ีเทียบเท่าขึ้นไป ซึ่งมีระดับตําแหน่ง      
ไม่ตํ่ากว่าระดับตําแหน่งที่จะแต่งต้ังและอยู่ต่างสังกัดกับผู้รับการประเมิน จํานวนหน่ึงคน เป็นกรรมการ  
           4. ผู้รับผิดชอบด้านบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของผู้รับการประเมิน เป็นเลขานุการ 
(คณะจิตรกรรมฯ เสนอ นางอารยา เลิศกิจอนันต์ เป็นเลขานุการ) 

กองการเจ้าหน้าที่ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติ นางสาวอัจฉรา ยมะคุปต์ เรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่า  
มีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพ่ือแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน    
คือ “ต้องดํารงตําแหน่งในสายงานที่ใช้วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ตํ่ากว่าวุฒิปริญญาตรี และต้องเป็นพนักงาน    
มหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา” และมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหน่งที่จะขอเปลี่ยนช่ือตําแหน่ง คือ “ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ตํ่ากว่าน้ี” 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มติ     ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมั ติ ให้แต่งต้ังคณะกรรมการประเมิน เพ่ือแต่งต้ังให้                 
นางสาวอัจฉรา ยมะคุปต์ ดํารงตําแหน่งหัวหน้างานคลังและพัสดุ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
โดยประกอบด้วยผู้มีตําแหน่งและนาม ดังต่อไปน้ี 

1. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์   ประธานกรรมการ 
2. คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ กรรมการ 
3. หัวหน้างานวิชาการและวางแผน    กรรมการ 

สํานักงานตรวจสอบภายใน 
4. นางอารยา  เลิศกิจอนันต์    เลขานุการ 

 
ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.5 ขออนุมัติย้ายและเปล่ียนเลขที่ตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 3 ราย 

และตัดโอนตําแหน่งและอัตราเงินเดือนกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559             

มีมติอนุมัติจัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน แก่คณะวิชา/หน่วยงาน         
โดยคณะเภสัชศาสตร์ได้รับอนุมัติกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายวิชาการ ตําแหน่ง
อาจารย์ เพ่ือบรรจุบุคคลท่ัวไป จํานวน 3 กรอบอัตรา ได้แก่ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-08-1200, 1-2-08-1201 และ          
1-2-08-1202 เง่ือนไขการบรรจุคุณวุฒิปริญญาเอก อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท (ตามบัญชีใหม่         
ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป)  

ดังน้ัน เพ่ือให้การบริหารอัตรากําลังและบริหารงบบุคลากรเป็นไปอย่างคุ้มค่า คณะเภสัชศาสตร์
ประสงค์ขออนุมัติย้ายพนักงานมหาวิทยาลัย และตัดโอนตําแหน่งและอัตราเงินเดือนกรอบอัตราว่างพนักงาน
มหาวิทยาลัย ดังน้ี  

1. ขออนุมัติย้ายและเปลี่ยนเลขที่ตําแหน่ง นางสาวทศวรรณ จิตรวศินกุล จากตําแหน่ง
อาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-3-08-61 อัตราเงินเดือน เดือนละ 33,420 บาท สังกัดภาควิชาชีวเภสัชศาสตร์          
คณะเภสัชศาสตร์ ไปดํารงตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-08-1200 อัตราเงินเดือน เดือนละ 33,420 
บาท สังกัดภาควิชาชีวเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 โดยให้นับระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานต่อเน่ืองกัน 

2. ราย นางอรัญญา นันทนากรณ์ ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-3-08-582 อัตรา
เงินเดือน เดือนละ 34,580 บาท สังกัดภาควิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ ขออนุมัติ ดังน้ี  

2.1 ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 590/2551 ลงวันที่ 8 เมษายน 2551 สั่งจ่าย          
ค่าประสบการณ์โดยไม่รวมเข้าในฐานเงินเดือน แก่ นางอรัญญา นันทนากรณ์ สังกัดภาควิชาเภสัชเคมี               
คณะเภสัชศาสตร์ ในอัตราเดือนละ 15,550 บาท ต้ังแต่วันที่ 24 มีนาคม 2551 เป็นต้นมา น้ัน แต่เน่ืองจาก  
คณะเภสัชศาสตร์ประสงค์ขออนุมัติรวมการจ่ายค่าประสบการณ์ ในอัตราเดือนละ 15,550 บาท รวมเข้าในฐาน
เงินเดือน เดือนละ 34,580 บาท เป็นอัตราเงินเดือน เดือนละ 50,130 บาท 

2.2 ขออนุมัติย้ายและเปลี่ยนเลขท่ีตําแหน่ง นางอรัญญา นันทนากรณ์ คุณวุฒิปริญญาโท 
ตําแหน่งอาจารย์ จากตําแหน่งเลขที่ 1-3-08-1201 อัตราเงินเดือนเมื่อรวมกับค่าประสบการณ์เข้าในฐาน
เงินเดือนแล้ว เดือนละ 50,130 บาท สังกัดภาควิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ เป็นตําแหน่งเลขท่ี               
1-2-08-1201 อัตราเงินเดือน เดือนละเท่ากับอัตราแรกบรรจุคุณวุฒิปริญญาโท 26,250 บาท สังกัดภาควิชา
เภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 โดยให้นับระยะเวลาการปฏิบัติงานต่อเน่ืองกัน               
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โดยคณะเภสัชศาสตร์รับผิดชอบเงินเดือนส่วนต่างพร้อมกับเงินสวัสดิการร้อยละ 18 จากจํานวนเงินส่วนต่าง
ดังกล่าวเพ่ือให้มหาวิทยาลัยนําเข้ากองทุนพนักงานและกองทุนสวัสดิการ 

3. ขออนุมัติย้ายและเปลี่ยนเลขที่ตําแหน่ง นางสาวธีรดา แต้โสตถิกุล จากตําแหน่งอาจารย์ 
ตําแหน่งเลขที่ 1-3-08-63 อัตราเงินเดือน เดือนละ 37,110 บาท สังกัดภาควิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา           
คณะเภสัชศาสตร์ ไปดํารงตําแหน่งอาจารย์  ตําแหน่งเลขที่ 1-2-08-1202 อัตราเงินเดือน เดือนละ 37,110 บาท 
สังกัดภาควิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 โดยให้นับระยะเวลา          
การปฏิบัติงานต่อเน่ืองกัน 
 4. ขออนุมัติตัดโอนตําแหน่งและอัตราเงินเดือนกรอบอัตราว่างพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
จํานวน 3 กรอบอัตรา ดังน้ี  
 4.1 ขออนุมัติตัดโอนตําแหน่งและอัตราเงินเดือนกรอบอัตราว่าง ตําแหน่งเลขที่ 1-3-08-61 
ตําแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาชีวเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ ไปต้ังจ่ายในสังกัดคณะเภสัชศาสตร์              
ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559  
 4.2 ขออนุมั ติ ตัดโอนตําแหน่งและอัตราเงินเดือนกรอบอัตราว่าง ตําแหน่งเลขท่ี               
1-3-08-582 ตําแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ ไปต้ังจ่ายในสังกัดคณะเภสัชศาสตร์              
ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559  
 4.3 ขออนุมัติตัดโอนตําแหน่งและอัตราเงินเดือนกรอบอัตราว่าง ตําแหน่งเลขที่ 1-3-08-63 
ตําแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ ไปต้ังจ่ายในสังกัดคณะเภสัชศาสตร์ 
ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559  
 ทั้งน้ี ที่ประชุม ก.บ.พ. มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 20/2555 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2555            
มีมติเห็นชอบหลักการในการเปลี่ยนกรอบตําแหน่ง เลขที่ตําแหน่ง และงบประมาณเพ่ือการจ้างพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา โดยให้คณะ/หน่วยงานต้นสังกัดรับผิดชอบเงินเดือนส่วนต่างพร้อมกับเงินสวัสดิการร้อยละ 18  
จากจํานวนเงินส่วนต่างดังกล่าวเพ่ือให้มหาวิทยาลัยนําเข้ากองทุนพนักงานและกองทุนสวัสดิการ และ                  
กองการเจ้าหน้าที่ดําเนินการออกคําสั่งเปลี่ยนแปลงเลขที่ตําแหน่งภายหลังได้ออกคําสั่งเลื่อนเงินเดือนพนักงาน             
มหาวิทยาลัย ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559 แล้ว 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังน้ี                  

1. อนุมัติให้ย้ายและเปลี่ยนเลขที่ตําแหน่ง นางสาวทศวรรณ จิตรวศินกุล จากตําแหน่งอาจารย์ 
ตําแหน่งเลขที่ 1-3-08-61 อัตราเงินเดือน เดือนละ 33,420 บาท สังกัดภาควิชาชีวเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์       
ไปดํารงตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-08-1200 อัตราเงินเดือน เดือนละ 33,420 บาท สังกัดภาควิชา               
ชีวเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 โดยให้นับระยะเวลาการปฏิบัติงานต่อเน่ืองกัน 

2. อนุมัติให้ย้ายและเปลี่ยนเลขที่ตําแหน่ง นางอรัญญา นันทนากรณ์ คุณวุฒิปริญญาโท 
ตําแหน่งอาจารย์ จากตําแหน่งเลขที่ 1-3-08-1201 อัตราเงินเดือน เดือนละ 34,580 บาท โดยได้รับ              
ค่าประสบการณ์โดยไม่รวมเข้าในฐานเงินเดือน 15,550 บาท สังกัดภาควิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ เป็น
ตําแหน่งเลขที่ 1-2-08-1201 อัตราเงินเดือน เดือนละ 34,580 บาท และยังคงได้รับค่าประสบการณ์โดย          
ไม่รวมเข้าในฐานเงินเดือน 15,550 บาท สังกัดภาควิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 
โดยให้นับระยะเวลาการปฏิบัติงานต่อเน่ืองกัน  
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3. อนุมัติให้ย้ายและเปล่ียนเลขที่ตําแหน่ง นางสาวธีรดา แต้โสตถิกุล จากตําแหน่งอาจารย์ 
ตําแหน่งเลขที่ 1-3-08-63 อัตราเงินเดือน เดือนละ 37,110 บาท สังกัดภาควิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา           
คณะเภสัชศาสตร์ ไปดํารงตําแหน่งอาจารย์  ตําแหน่งเลขที่ 1-2-08-1202 อัตราเงินเดือน เดือนละ 37,110 บาท 
สังกัดภาควิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 โดยให้นับระยะเวลา          
การปฏิบัติงานต่อเน่ืองกัน 

ทั้งน้ี ให้คณะเภสัชศาสตร์รับผิดชอบเงินเดือนส่วนต่างพร้อมกับเงินสวัสดิการร้อยละ 18 จาก
จํานวนเงินส่วนต่างดังกล่าว เพ่ือให้มหาวิทยาลัยนําเข้ากองทุนพนักงานและกองทุนสวัสดิการของพนักงาน
มหาวิทยาลัย ทั้ง 3 ราย ดังกล่าว 
 4. อนุมัติให้ตัดโอนตําแหน่งและอัตราเงินเดือนกรอบอัตราว่างพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
จํานวน 3 กรอบอัตรา ดังน้ี  
 4.1 อนุมัติให้ตัดโอนตําแหน่งและอัตราเงินเดือนกรอบอัตราว่าง ตําแหน่งเลขที่ 1-3-08-61 
ตําแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาชีวเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ ไปต้ังจ่ายในสังกัดคณะเภสัชศาสตร์              
ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559  
 4.2 อนุมัติให้ตัดโอนตําแหน่งและอัตราเงินเดือนกรอบอัตราว่าง ตําแหน่งเลขที่ 1-3-08-582 
ตําแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ ไปต้ังจ่ายในสังกัดคณะเภสัชศาสตร์ ต้ังแต่วันที่                
1 ตุลาคม 2559  
 4.3 อนุมัติให้ตัดโอนตําแหน่งและอัตราเงินเดือนกรอบอัตราว่าง ตําแหน่งเลขที่ 1-3-08-63 
ตําแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ ไปต้ังจ่ายในสังกัดคณะเภสัชศาสตร์ 
ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559  
 
ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.6 ขออนุมัติเปลี่ยนชื่อตําแหน่งกรอบอัตราว่าง ย้ายและเปลี่ยนตําแหน่งเลขที่

พนักงานมหาวิทยาลัย  
 

สรุปเรื่อง 
ตามท่ีคณะวิทยาศาสตร์มีอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน 

ตําแหน่งนักวิทยาศาสตร์ชํานาญการพิเศษ ตําแหน่งเลขที่ 2-2-07-855 สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ น้ัน 
ดังน้ัน เพ่ือให้การบริหารอัตรากําลังและบริหารงบบุคลากรเป็นไปอย่างคุ้มค่า คณะวิทยาศาสตร์

ประสงค์ขออนุมติัเปลี่ยนช่ือตําแหน่งกรอบอัตราว่าง ย้ายและเปลี่ยนตําแหน่งเลขที่พนักงานมหาวิทยาลัย ดังน้ี  
1. ขออนุมัติเปลี่ยนช่ือตําแหน่งกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งเลขที่             

2-2-07-855 จากตําแหน่งนักวิทยาศาสตร์ชํานาญการพิเศษ เป็นตําแหน่งนักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ  
2. ขออนุมัติย้ายและเปล่ียนตําแหน่งเลขที่พนักงานมหาวิทยาลัย ราย นางมลวลี จํารูญ 

ตําแหน่งนักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน เดือนละ 30,760 บาท จากตําแหน่งเลขที่ 2-3-07-283  
เป็นตําแหน่งเลขที่  2-2-07-855 สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ โดยให้นับระยะเวลาการปฏิบัติงาน
ต่อเน่ืองกัน 
 ทั้งน้ี ที่ประชุม ก.บ.พ. มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 20/2555 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2555            
มีมติเห็นชอบหลักการในการเปล่ียนกรอบตําแหน่ง เลขที่ตําแหน่ง และงบประมาณเพ่ือการจ้างพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา โดยให้คณะ/หน่วยงานต้นสังกัดรับผิดชอบเงินเดือนส่วนต่างพร้อมกับเงินสวัสดิการร้อยละ 18  
จากจํานวนเงินส่วนต่างดังกล่าวเพ่ือให้มหาวิทยาลัยนําเข้ากองทุนพนักงานและกองทุนสวัสดิการ และ                  
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กองการเจ้าหน้าที่ดําเนินการออกคําสั่งเปลี่ยนแปลงเลขท่ีตําแหน่งภายหลังได้ออกคําสั่งเลื่อนเงินดือนพนักงาน             
มหาวิทยาลัย ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559 แล้ว 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังน้ี                  
1. อนุมั ติให้เปลี่ยนช่ือตําแหน่งกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งเลขท่ี             

2-2-07-855 จากตําแหน่งนักวิทยาศาสตร์ชํานาญการพิเศษ เป็นตําแหน่งนักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ  
2. อนุมัติให้ย้ายและเปล่ียนตําแหน่งเลขที่พนักงานมหาวิทยาลัย ราย นางมลวลี จํารูญ 

ตําแหน่งนักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน เดือนละ 30,760 บาท จากตําแหน่งเลขที่ 2-3-07-283  
เป็นตําแหน่งเลขที่  2-2-07-855 สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ โดยให้นับระยะเวลาการปฏิบัติงาน
ต่อเน่ืองกัน 
 ทั้งน้ี ให้คณะวิทยาศาสตร์รับผิดชอบเงินเดือนส่วนต่างพร้อมกับเงินสวัสดิการร้อยละ 18           
จากจํานวนเงินส่วนต่างดังกล่าวเพ่ือให้มหาวิทยาลัยนําเข้ากองทุนพนักงานและกองทุนสวัสดิการ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.7 ขอกรอบตําแหน่งรองคณบดีคณะเภสัชศาสตร์เพิ่มเติม 

 
สรุปเรื่อง 

ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 1466/2559 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2559 สั่งแต่งต้ัง             
รองศาสตราจารย์ ดร.ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์ ดํารงตําแหน่งคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ โดยมีวาระการดํารง
ตําแหน่ง 4 ปี ต้ังแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 น้ัน 

เน่ืองจาก คณะเภสัชศาสตร์ขอเสนอแต่งต้ังรองคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ฝ่ายต่างๆ จํานวน       
7 ตําแหน่ง ดังน้ี 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรสิทธ์ิ ล้อจิตรอํานวย รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐิญา ค้าผล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา พิริยะประสาธน์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกัน

คุณภาพ 
4. รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ อัครมงคลพร รองคณบดีฝ่ายวิจัย 
5. อาจารย์ ดร.ทศวรรณ จิตรวศินกุล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและ

ศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรวุฒิ วัฒนา รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรยศ ภมรศิลปธรรม รองคณบดีฝ่ายวิชาชีพ 
ทั้งน้ี ตามประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์การกําหนดจํานวนตําแหน่ง

รองคณบดีหรือรองหัวหน้าส่วนงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ และผู้ช่วยคณบดีหรือผู้ช่วย
หัวหน้าส่วนงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ฉบับลงวันที่ 5 ตุลาคม 2559 ดังน้ี 
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ข้อ 2 กําหนดให้จํานวนตําแหน่งรองคณบดีเพ่ือใช้ในการเสนอขอแต่งต้ังผู้ดํารงตําแหน่ง     
รองคณบดี ดังน้ี 

(1) ให้มีกรอบตําแหน่งรองคณบดีในแต่ละคณะ จํานวนไม่เกิน 4 ตําแหน่ง 
(2) การขอกําหนดจํานวนกรอบตําแหน่งรองคณบดีสําหรับจํานวนที่เกินกว่าที่กําหนดไว้ใน (1) 

ให้พิจารณาตามจํานวนบุคลากรประเภทประจําหรือตามจํานวนนักศึกษาอย่างใดอย่างหน่ึงที่มีในคณะนั้น ดังน้ี 
 (2.1) จํานวนบุคลากร 
  มีบุคลากรจํานวนเกินกว่า 100 คน ให้มีกรอบตําแหน่งรองคณบดีเพ่ิมขึ้นจากที่มีได้

ตามจํานวนบุคลากรส่วนที่เกิน ทุกๆ 50 คน ให้มีเพ่ิมได้ 1 ตําแหน่ง 
 (2.2) จํานวนนักศึกษา 
  มีนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตขึ้นไปจํานวนเกินกว่า 1,000 คน ให้มีกรอบตําแหน่ง

รองคณบดีเพ่ิมขึ้นจากที่มีได้ตามจํานวนนักศึกษาส่วนที่เกิน ทุกๆ 1,000 คน ให้มีเพ่ิมได้ 1 ตําแหน่ง 
  และข้อ 3 กําหนดให้การขอกําหนดจํานวนกรอบตําแหน่งรองคณบดีสําหรับจํานวนที่เกินกว่า
ที่กําหนดไว้ตามข้อ 2 (1) และไม่เข้าข่ายตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ตามข้อ 2 (2) ให้คณบดีเสนอเหตุผลและ
ความจําเป็นต่อ ก.บ.ม. เพ่ือพิจารณา เช่น ความจําเป็นของพ้ืนที่ต้ังหลายวิทยาเขตในการบริหารจัดการการมี
ภารกิจเพ่ิมพิเศษนอกเหนือจากภารกิจประจํา เป็นต้น 
  การขอกําหนดจํานวนกรอบตําแหน่งรองคณบดีตามวรรคหน่ึง จะต้องมีค่าใช้จ่ายในการตอบแทน
การทํางานบริหารตําแหน่งรองคณบดีทุกตําแหน่งรวมกัน ภายในวงเงินต่อเดือนไม่เกิน 40,000 บาท             
(สี่หมื่นบาทถ้วน) 

เน่ืองจาก คณะเภสัชศาสตร์ มีบุคลากรประเภทประจํา จํานวน 178 คน ดังน้ัน คณะเภสัชศาสตร์ 
จึงมีกรอบตําแหน่งรองคณบดีได้ทั้งหมด 5 ตําแหน่ง แต่คณะฯ เสนอแต่งต้ังรองคณบดีจํานวน 7 ตําแหน่ง    
โดยมีเหตุผลและความจําเป็นสําหรับรายที่ 6 และ 7 ดังน้ี 

- ตําแหน่งรองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล เน่ืองจากคณะเภสัชศาสตร์ต้องการพัฒนาบุคลากร
ของคณะฯ ให้รองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับ ซึ่งจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการทํางานให้มี
ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

- ตําแหน่งรองคณบดีฝ่ายวิชาชีพ เน่ืองจากคณะเภสัชศาสตร์เป็นคณะที่ผลิตบัณฑิตสายวิชาชีพ
ภายใต้สภาเภสัชกรรม ซึ่งสภาเภสัชกรรมกําหนดให้นักศึกษาเภสัชศาสตร์ฝึกปฏิบัติงานอย่างน้อย 2,000 ช่ัวโมง 
เป็นเวลา 1 ปี ดังน้ันจึงมีภาระงานในส่วนน้ีเพ่ิมขึ้น 

ทั้งน้ี ค่าตอบแทนผู้ทํางานบริหารตําแหน่งรองคณบดีทั้ง 7 ตําแหน่งรวมกันเป็นเงิน         
44,800 บาท (อาจารย์ ดร.ทศวรรณ จิตรวศินกุล ได้เสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2559 ซึ่งขณะน้ีอยู่ระหว่างการพิจารณา หากอาจารย์ ดร.ทศวรรณ จิตรวศินกุล ได้รับ
แต่งต้ังเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ค่าตอบแทนผู้ทํางานบริหารตําแหน่งรองคณบดีทั้ง 7 ตําแหน่งรวมกัน           
เป็นเงิน 39,200 บาท) 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติกรอบตําแหน่งรองคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ จํานวน 7 กรอบ           
โดยให้คํานวณค่าใช้จ่ายในการตอบแทนผู้ทํางานบริหารตําแหน่งละ 5,600 บาท จะทําให้มีค่าใช้จ่ายทุก
ตําแหน่งรวมกันต่อเดือนไม่เกิน 40,000 บาท              
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ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.8 ขออนุมัติดําเนินการคัดเลือกและแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินเพื่อ             
แต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทผู้บริหาร (เลขานุการคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์) 

 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ี นางชนาภัทร์ วงศ์โรจนภรณ์ ตําแหน่งผู้บริหาร (เลขานุการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์)                
ได้เกษียณอายุราชการ ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 น้ัน ในการนี้ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประสงค์ขออนุมัติ
ดําเนินการคัดเลือกเพ่ือย้ายตัดโอนตําแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา               
สังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร มาแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับตําแหน่งผู้อํานวยการกองหรือเทียบเท่า 
(เลขานุการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์) และขออนุมัติให้ที่ประชุม ก.บ.ม. พิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินเพ่ือ
แต่งต้ังข้าราชการให้ ดํารงตําแหน่งผู้บริหาร ระดับตําแหน่งผู้ อํานวยการกองหรือเทียบเท่า (เลขานุการ                 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์) โดยตามมาตรา 88 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 ประกอบกับ
ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดระดับตําแหน่งและแต่งต้ังข้าราชการพลเรือน            
ในสถาบันอุดมศึกษาให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2555 ข้อ 13 กําหนดให้ ก.บ.ม. แต่งต้ังคณะกรรมการ
ประเมินเพ่ือแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น จํานวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน ดังน้ี 

1. ผู้แทน ก.บ.ม. ประธานกรรมการ 
2. ผู้แทน ก.บ.ม. จํานวนไม่น้อยกว่าสองคนแต่ไม่เกินสี่คน กรรมการ 
3. และอาจให้มีบุคคลที่ ก.บ.ม. เห็นสมควรแต่งต้ัง กรรมการ  

  จํานวนไม่เกินสองคน 
4. บุคลากรผู้รับผิดชอบการบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน เลขานุการ 

 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ     ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังน้ี 

1. อนุมัติให้ดําเนินการคัดเลือกเพ่ือย้ายตัดโอนตําแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร มาแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับตําแหน่ง
ผู้อํานวยการกองหรือเทียบเท่า (เลขานุการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์)     
  2. ขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินเพ่ือแต่งต้ังข้าราชการมาแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง
ประเภทผู้บริหาร ระดับตําแหน่งผู้ อํานวยการกองหรือเทียบเท่า (เลขานุการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์)                   
โดยประกอบด้วยผู้มีตําแหน่งและนาม ดังต่อไปน้ี 

1. คณบดีคณะโบราณคดี ประธานกรรมการ 
2. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กรรมการ 
3. คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ กรรมการ 
4. เลขานุการคณะโบราณคดี กรรมการ 
5. นางมุกดา ถาวร เลขานุการ 
6. นางยุพา เพ็ชรแก้ว ผู้ช่วยเลขานุการ 

ทั้งน้ี ให้ดําเนินการคัดเลือกเพ่ือแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทผู้บริหาร               
โดยวิธีการเปิดรับสมัครบุคคลเพ่ือเข้าสู่ตําแหน่งดังกล่าว ตามมติที่ประชุม ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยศิลปากร             
ในการประชุม ครั้งที่ 10/2555 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2555 
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ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.9 ขอกําหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย ที่มีวุฒิการศึกษา
หรือคุณวุฒิทางวิชาชีพที่แตกต่างไปจากที่มีกําหนดไว้แล้ว 

 
สรุปเรื่อง 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง บัญชีเงินเดือนขั้นตํ่าขั้นสูง เงินประจําตําแหน่ง 
ค่าตอบแทน และหลักเกณฑ์วิธีการจ่าย ฉบับลงวันที่ 22 กันยายน 2559 ข้อ 5 กําหนดให้ผู้ที่ได้รับการบรรจุ   
และแต่งต้ังเป็นพนักงานประจํา ได้รับเงินเดือนแรกบรรจุตามอัตราเงินเดือนขั้นตํ่าตามตําแหน่งและคุณวุฒิ     
ของบัญชีเงินเดือน ซึ่งแนบท้ายประกาศดังกล่าว ในกรณีหากเป็นผู้ที่มีวุฒิการศึกษาหรือคุณวุฒิทางวิชาชีพ       
ที่มิได้กําหนดอัตราเงินเดือนไว้ในประกาศดังกล่าว ให้ ก.บ.ม. กําหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุแก่พนักงานประจํา
ดังกล่าว และให้ใช้บัญชีเงินเดือนตามสายงานที่ได้รับการบรรจุแต่งต้ังต่อไป น้ัน  

ในการน้ี จึงเสนอขอกําหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท
พนักงานประจํา ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน ผู้ที่มีวุฒิการศึกษาหรือคุณวุฒิทางวิชาชีพ ซึ่งมิได้กําหนด
อัตราเงินเดือนไว้ในประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง บัญชีเงินเดือนขั้นตํ่าขั้นสูง เงินประจําตําแหน่ง 
ค่าตอบแทน และหลักเกณฑ์วิธีการจ่าย ฉบับลงวันที่ 22 กันยายน 2559 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ     ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้กําหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย ที่มีวุฒิ
การศึกษาหรือคุณวุฒิทางวิชาชีพที่แตกต่างไปจากที่มีกําหนดไว้แล้ว ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน           
ตามท่ีเสนอ และให้จัดทําเป็นประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยศิลปากรต่อไป 
 
ระเบยีบวาระที่  4.2 แผนและการติดตามผลการดําเนินงานตามแผน 
 ไม่ม ี
 
ระเบยีบวาระที่  4.3 ข้อบังคับ / ระเบียบ / ประกาศ 
 ไม่ม ี
 
ระเบียบวาระท่ี  4.4 โครงสร้างส่วนงานและหน่วยงานภายใน 
 ไม่ม ี
   
ระเบยีบวาระที่  4.5 การบริหารการเงินและทรพัย์สิน 
 ไม่ม ี
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ระเบียบวาระที่  4.6 เรื่องอ่ืนๆ ตามท่ีอธิการบดีปรึกษา 
ระเบียบวาระท่ี  4.6.1 โครงการสอบวัดความรู้เพื่อคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

และปริญญาบัณฑิต ในระบบรับตรง วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ปีการศึกษา 2560 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่มหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้วิทยาลัยนานาชาติดําเนินโครงการสอบวัดความรู้เพ่ือคัดเลือก

นักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาและปริญญาบัณฑิต ในระบบรับตรง ต้ังแต่ปีการศึกษา 2546 เพ่ือ
คัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณภาพเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรของวิทยาลัยนานาชาติ น้ัน 

ในการน้ี วิทยาลัยนานาชาติประสงค์ดําเนินโครงการสอบวัดความรู้เพ่ือคัดเลือกนักศึกษาเข้า
ศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาและปริญญาบัณฑิต ในระบบรับตรง วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร               
ปีการศึกษา 2560 กําหนดรับนักศึกษาทั้งหมด 4 หลักสูตร จํานวน 156 คน ดังน้ี 

1. หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสื่อสารดิจิทัล (BFA-DCD)  จํานวน 50 คน 
2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดการจัดงานและกิจกรรมสันทนาการ 

(BBA-ELM) จํานวน 80 คน 
3. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (MBA-IB) จํานวน 20 คน 
4. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (PhD-IB) จํานวน 6 คน 
ทั้งน้ี กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรที่เปิดรับและแผนการรับนักศึกษาแล้ว 
อน่ึง วิทยาลัยนานาชาติได้กําหนดรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกเข้าศึกษาไว้แล้ว ซึ่ง

กองนิติการได้ตรวจสอบค่าใช้จ่ายในส่วนของอัตราค่าตอบแทนแล้วมีความเห็นว่า อัตราค่าตอบแทนการ
ตรวจข้อสอบปรนัย ค่าตอบแทนกรรมการสอบสัมภาษณ์ไม่เกินอัตราที่กําหนดไว้ตามระเบียบมหาวิทยาลัย
ศิลปากรว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2557 ข้อ 23 ซึ่งโครงการดังกล่าวต้องได้รับ
อนุมัติจากอธิการบดีโดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ทั้งน้ี 
ค่าตอบแทนการตรวจข้อสอบปรนัยด้วยเครื่อง ให้ได้รับในอัตราต่อคนไม่เกิน 25 บาท 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบโครงการสอบวัดความรู้เพ่ือคัดเลือกนักศึกษา
เข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาและปริญญาบัณฑิต ในระบบรับตรง วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร            
ปีการศึกษา 2560 ตามท่ีวิทยาลัยนานาชาติเสนอ และให้นําเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติโครงการต่อไป 
 ทั้งน้ี เน่ืองจากหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสื่อสารดิจิทัลครบรอบปรับปรุง
หลักสูตรและต้องเร่ิมใช้กับนักศึกษา ปีการศึกษา 2560 จึงขอให้วิทยาลัยนานาชาติเร่งดําเนินการส่งหลักสูตรไป
ยังกองบริการการศึกษาภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 
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ระเบียบวาระท่ี  4.6.2 โครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1             
ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและ
ประถมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

สรุปเรื่อง 
 ตามที่คณะศึกษาศาสตร์ได้ดําเนินโครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนช้ันอนุบาลปีที่ 1 และ    
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ต้ังแต่ปีการศึกษา 
2548 เพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับเด็กที่มีอายุในช่วง 3-7 ปี ตามเกณฑ์การจัดการศึกษาปฐมวัยและการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ อีกทั้งเป็นการเสริมศักยภาพของมหาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 
และให้บริการชุมชนในฐานะของศูนย์การศึกษาปฐมวัย น้ัน 
 ในการน้ี คณะศึกษาศาสตร์จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาโครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนช้ัน
อนุบาลปีที่ 1 และช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและ
ประถมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 18/2559 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2559 โดยกําหนดจํานวนรับเข้าศึกษา ดังน้ี 

1. ระดับช้ันอนุบาลปีที่ 1 จํานวน 2 ห้องเรียน ห้องเรียนละ 25 คน รวมจํานวน 50 คน 
2. ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 จํานวน 2 ห้องเรียน ห้องเรียนละ 38 คน รวมจํานวน 76 คน 

ซึ่งกําหนดรับจาก 
2.1 นักเรียนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับปฐมวัย จํานวน 52 คน 
2.2 บุตรของบุคลากรและบุคลากรภายนอก จํานวน 24 คน 

ทั้งน้ี คณะศึกษาศาสตร์ได้กําหนดรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกเข้าศึกษาไว้แล้ว ซึ่ง
กองนิติการได้ตรวจสอบค่าใช้จ่ายในส่วนของอัตราค่าตอบแทนแล้วมีความเห็นว่า อัตราค่าตอบแทนต่างๆ ไม่
เกินอัตราที่กําหนดไว้ตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
พ.ศ. 2557 ข้อ 23 ซึ่งโครงการดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดีโดยความเห็นชอบของท่ีประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบโครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนช้ันอนุบาล 
ปีที่ 1 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและ
ประถมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ตามที่คณะศึกษาศาสตร์เสนอ และให้นําเสนอ
อธิการบดีพิจารณาอนุมัติโครงการต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.6.3 (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ

สถาบันศิลปะเอสโตเนียน (Estonian Academy of Arts) สาธารณรัฐ
เอสโตเนีย 
 

สรุปเรื่อง 
สืบเน่ืองจากภาควิชาออกแบบเคร่ืองประดับได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการกับ

สถาบันศิลปะเอสโตเนียน โดย Mr.Mart Kalm อธิการบดีของสถาบันศิลปะเอสโตเนียน และอาจารย์ทัศน์ฐรสชง 
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ศรีกุลกรณ์ หัวหน้าภาควิชาออกแบบเครื่องประดับ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อวันที่ 30 
พฤษภาคม 2559 ณ สถาบันศิลปะเอสโตเนียน 

ในการน้ี คณะมัณฑนศิลป์ประสงค์จะทําข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันศิลปะ
เอสโตเนียน (Estonian Academy of Arts) สาธารณรัฐเอสโตเนีย ซึ่งข้อตกลงดังกล่าวมีเน้ือหาสาระในการ
ร่วมมือด้านวิชาการครอบคลุมถึงความร่วมมือในสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบแขนงต่างๆ และเป็น
ประโยชน์ต่อคณะวิชาอ่ืนๆ เป็นข้อตกลงระดับมหาวิทยาลัย ระดับของผู้ลงนามของทั้งสองฝ่าย คือ อธิการบดี 
ข้อตกลงมีระยะเวลา 5 ปี นับต้ังแต่วันลงนาม โดยคณะมัณฑนศิลป์ได้เสนอเอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณา ดังน้ี 

1. แบบเสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาการจัดทําข้อตกลงความร่วมมือกับต่างประเทศ 
(MOU & MOA) โดยได้กรอกข้อมูลแผนการดําเนินงาน ระยะเวลา 5 ปี 

2. เอกสารการทําสัญญาบันทึกความร่วมมือระหว่างสถาบัน พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาไทย 
ซึ่งเป็นมาตรฐานการศึกษาระดับสูงของสหภาพยุโรป ประกอบด้วยประเทศต่างๆ จํานวน 28 ประเทศ 
(ERASMUS+)   

3. (ร่าง) บันทึกความร่วมมือ ฉบับภาษาอังกฤษ (อายุข้อตกลง 5 ปี) 
4. (ร่าง) บันทึกความร่วมมือ ฉบับแปลเป็นภาษาไทย (รับรองการแปลโดยรองศาสตราจารย์ 

ดร.สุภาวี ศิรินคราภรณ์) 
5. ประวัติของสถาบันศิลปะเอสโตเนียน (Estonian Academy of Arts) สาธารณรัฐ

เอสโตเนีย 
ทั้งน้ี เน่ืองจากข้อตกลงดังกล่าวเป็นข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ 

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

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรกับสถาบันศิลปะเอสโตเนียน (Estonian Academy of Arts) สาธารณรัฐ
เอสโตเนีย และให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.6.4 ค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์โครงการ Campus Agreement 
 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมโครงการ Campus Agreement ของบริษัท Microsoft โดยมี
กําหนดระยะเวลา 1 ปี ซึ่งใกล้สิ้นสุดระยะเวลาการอนุญาตใช้ซอฟต์แวร์ในโครงการดังกล่าว และบริษัท      
เอสวีโอเอ จํากัด (มหาชน) ได้เสนอราคา Campus Agreement (1 year) จํานวนเงิน 951,016 บาท (เก้าแสน
หา้หมื่นหน่ึงพันสิบหกบาทถ้วน) น้ัน 
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เพ่ือให้การดําเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้สรุปจํานวนเงิน          
ค่าซอฟต์แวร์จําแนกตามหน่วยงาน ซึ่งคิดจํานวนผู้ใช้คอมพิวเตอร์ 20% มีรายละเอียดดังน้ี 

1. ศูนย์คอมพิวเตอร์สนับสนุนจํานวนเงินค่าลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์ 50% ของทุกหน่วยงาน     
รวมเป็นเงิน 488,455 บาท (สี่แสนแปดหมื่นแปดพันสี่ร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน) และศูนย์คอมพิวเตอร์จ่าย
ค่าลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์ของหน่วยงานเป็นเงิน 25,894 บาท (สองหมื่นห้าพันแปดร้อยเก้าสิบสี่บาทถ้วน) 

2. หน่วยงานมีค่าใช้จ่ายค่าลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์ 50% รวมทุกหน่วยงานเป็นเงิน 462,561 บาท 
(สี่แสนหกหมื่นสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดบาทถ้วน) 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบค่าลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์โครงการ Campus 
Agreement ของบริษัท เอสวีโอเอ จํากัด (มหาชน) จํานวนเงิน 951,016 บาท (เก้าแสนห้าหมื่นหน่ึงพัน          
สิบหกบาทถ้วน) ตามท่ีศูนย์คอมพิวเตอร์เสนอในข้อ 1 - ข้อ 2 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.6.5 ค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ระบบรักษาความปลอดภัยของเครื่องลูกข่ายสําหรับ

ให้บริการนักศึกษา (Antivirus) 
 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 18/2556 เมื่อวันอังคารที่ 10 กันยายน 2556 ได้ให้ความ
เห็นชอบค่าใช้จ่ายสําหรับค่าลิขสิทธ์ิการจัดซื้อซอฟต์แวร์ระบบรักษาความปลอดภัยของเคร่ืองลูกข่ายสําหรับ
ให้บริการนักศึกษา (Antivirus) โดยให้คณะวิชา/หน่วยงานสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดําเนินการดังกล่าว โดย
จําแนกตามหน่วยงานซึ่งคิดจํานวนผู้ใช้คอมพิวเตอร์ 20% น้ัน 

ในการน้ี บริษัท แอมโปไมโครซิส จํากัด ได้เสนอราคาค่าลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์ระบบรักษา        
ความปลอดภัยของเคร่ืองลูกข่ายสําหรับให้บริการนักศึกษา (Antivirus) จํานวนเงิน 587,537 บาท (ห้าแสน
แปดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสามสิบเจ็ดบาทถ้วน) โดยศูนย์คอมพิวเตอร์ได้สรุปจํานวนเงินค่าซอฟต์แวร์จําแนกตาม
หน่วยงาน ซึ่งคิดจํานวนผู้ใช้คอมพิวเตอร์ 20% มีรายละเอียดดังน้ี 

1. ศูนย์คอมพิวเตอร์สนับสนุนจํานวนเงินค่าลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์ 50% ของทุกหน่วยงาน     
รวมเป็นเงิน 301,779 บาท (สามแสนหน่ึงพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทถ้วน) และศูนย์คอมพิวเตอร์จ่ายค่าลิขสิทธ์ิ
ซอฟต์แวร์ของหน่วยงานเป็นเงิน 16,021 บาท (หน่ึงหมื่นหกพันย่ีสิบเอ็ดบาทถ้วน) 

2. หน่วยงานมีค่าใช้จ่ายค่าลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์ 50% รวมทุกหน่วยงานเป็นเงิน 285,758 บาท 
(สองแสนแปดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบแปดบาทถ้วน) 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบค่าลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์ระบบรักษาความ
ปลอดภัยของเคร่ืองลูกข่ายสําหรับให้บริการนักศึกษา (Antivirus) ของบริษัท แอมโปไมโครซิส จํากัด จํานวน
เงิน 587,537 บาท (ห้าแสนแปดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสามสิบเจ็ดบาทถ้วน) ตามท่ีศูนย์คอมพิวเตอร์เสนอใน            
ข้อ 1 - ข้อ 2 
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 ทั้งน้ี ขอให้คณะวิชา/หน่วยงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การติดต้ังซอฟต์แวร์ระบบรักษาความ
ปลอดภัยของเคร่ืองลูกข่าย (Antivirus) ที่มหาวิทยาลัยได้จัดซื้อจากบริษัท แอมโปไมโครซิส จํากัด ลงในเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ที่มีการใช้งานให้ครบทุกเครื่อง ทั้งเครื่องที่ให้บริการส่วนกลางและเครื่องของบุคลากรในสํานักงาน 
เพ่ือลดปัญหาจากการติดไวรัสของคอมพิวเตอร์ 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.6.6 มาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษสําหรับผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับ

ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยศิลปากร (เพิ่มเติม) 
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศ เรื่อง มาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษสําหรับผู้ที่จะ
เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับลงวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ซึ่งเป็นไปตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ฉบับลงวันที่ 7 
ตุลาคม พ.ศ. 2558 ข้อ 12.4 กําหนดคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาระดับปริญญาเอก จะต้องมีผลการสอบ
ภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด และในระยะ 2 ปีแรกของการประกาศใช้
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 คณะกรรมการการอุดมศึกษาให้สถาบันอุดมศึกษา
กําหนดวิธีการเพ่ือใช้ประเมินความสามารถด้านภาษาอังกฤษของผู้ที่จะเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก น้ัน 

ในการน้ี บัณฑิตวิทยาลัยจึงเสนอที่ประชุมพิจารณามาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ
สําหรับผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยศิลปากร (เพ่ิมเติม) ดังน้ี 

1. คะแนนการสอบ Chulalongkorn University Test of English Proviciency (CU-TEP) 
จะต้องมีคะแนนไม่ตํ่ากว่า 60 คะแนน  

อนุโลมให้ผู้ที่มีคะแนน 50 - 59 คะแนน อยู่ในเกณฑ์สมัครเข้าศึกษาต่อได้ แต่จะต้องมีผล
การสอบ CU-TEP 60 คะแนนขึ้นไป ก่อนสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ 

2. คะแนนการสอบ Thammasat University General English Test (TU-GET) จะต้องมี
คะแนนไม่ตํ่ากว่า 450 คะแนน  

อนุโลมให้ผู้ที่มีคะแนน 400 - 449 คะแนน อยู่ในเกณฑ์สมัครเข้าศึกษาต่อได้ แต่จะต้องมี
ผลการสอบ TU-GET 500 คะแนนขึ้นไป ก่อนสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ 

ทั้งน้ี มาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษดังกล่าว ได้ผ่านการเวียนขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2559 แล้ว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ
สําหรับผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยศิลปากร (เพ่ิมเติม) ตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยเสนอ 
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ระเบียบวาระท่ี  4.6.7 โครงการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา โดยตรง หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร-
บัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ปีการศึกษา 2560 

 
สรุปเรื่อง 

ด้วยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ประสงค์ที่จะคัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติตรงตาม
วัตถุประสงค์การจัดการศึกษาของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และได้นักศึกษาที่มีใจรักการเรียนและวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมอย่างแท้จริง จึงได้ริเริ่มดําเนินการโครงการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาโดยวิธีรับตรง         
เพ่ือคัดเลือกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ต้ังแต่ปีการศึกษา 2551 เป็นต้นมา ซึ่งผลการดําเนินการพบว่า นักศึกษาที่ผ่าน          
การสอบคัดเลือกตามโครงการ โดยวิธีรับตรง มีผลการเรียนที่ดีสมตามวัตถุประสงค์ของโครงการ จึงเห็นสมควร
ดําเนินโครงการต่อเน่ืองต่อไปในปีการศึกษา 2560 

ในการน้ี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ประสงค์เสนอขออนุมัติโครงการสอบคัดเลือกบุคคล      
เข้าศึกษา โดยตรง หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2560 เพ่ือดําเนินการคัดเลือกนักศึกษาใหม่หลักสูตรดังกล่าว ประจําปี
การศึกษา 2560 กําหนดรับนักศึกษาตามโครงการจํานวน 45 คน และมีผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย (GPAX) 4 ภาคการศึกษาต้องไม่ตํ่ากว่า 2.00 โดยผู้สมัครเข้าศึกษาต้องสอบข้อเขียนรายวิชาสามัญที่จัด
สอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.) รวมท้ังสิ้น 3 รายวิชา คือ ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์ 1 และฟิสิกส์ และต้องสอบวิชาเฉพาะทางสถาปัตยกรรมที่จัดสอบโดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้แก่ ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ การออกแบบ ทักษะทางศิลปะ และความรู้อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง     

 ทั้งน้ี กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรที่เปิดรับและแผนการรับนักศึกษาแล้ว 
อน่ึง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้กําหนดรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา

ไว้แล้ว ซึ่งกองนิติการได้ตรวจสอบค่าใช้จ่ายในส่วนของอัตราค่าตอบแทนแล้วมีความเห็นว่า อัตราค่าตอบแทน
ต่างๆ ไม่เกินอัตราที่กําหนดไว้ตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร พ.ศ. 2557 ข้อ 23 ซึ่งโครงการดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดีโดยความเห็นชอบของที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบโครงการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา 
โดยตรง หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2560 ตามท่ีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์เสนอ และให้นําเสนออธิการบดี
พิจารณาอนุมัติโครงการต่อไป 
 ทั้งน้ี ประธานได้มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการติดตามความคืบหน้าเก่ียวกับการ
คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาด้วยระบบกลางการรับนิสิตนักศึกษา หรือแอดมิสช่ันส์กลาง             
ในปีการศึกษา 2561 เพ่ือวางแผนการรับนักศึกษาของทุกคณะวิชาต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี  4.6.8 โครงการปรับปรุงระบบโทรศัพท์ภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
สรุปเรื่อง 

ด้วยศูนย์คอมพิวเตอร์ได้เสนอที่ประชุมพิจารณาโครงการปรับปรุงระบบโทรศัพท์ภายใน
มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีรายละเอียดการให้บริการตามข้อเสนอของบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด 
(มหาชน) (CAT) ดังน้ี  

1. CAT จะปรับปรุงระบบโทรศัพท์ที่มีอยู่เดิม ให้สามารถใช้งานบนเครือข่าย IP Network 
เป็นแบบ VOIP และมีหมายเลขให้มหาวิทยาลัยใช้งานเป็นเลขนําหมู่ เลขหมายโทรศัพท์ภายในประมาณ 2,900 
เลขหมาย สามารถใช้งานผ่านอุปกรณ์ Smart Device (Smart Phone, Tablet) ได้เมื่อลง Application และ
สามารถรับสายหรือโทรออกด้วยเลขหมายภายในได้ทุกที่ ที่สามารถเช่ือมต่อกับอินเทอร์เน็ตทั้งแบบ Wi-Fi และ 
Mobile 3G/4G/LTE 

2. การให้บริการน้ีจะไม่ต้องใช้ตู้ PABX เดิมของมหาวิทยาลัย โดยใช้ระบบของการ Hosted 
PBX ของ CAT ซึ่งในอนาคตมหาวิทยาลัยสามารถลดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อตู้ PABX  

3. โทรศัพท์ประจําโต๊ะของเจ้าหน้าที่สามารถใช้เครื่องเดิมได้ ไม่ต้องเปลี่ยนเป็น IP Phone 
หากจะเปลี่ยนเป็น IP Phone ก็สามารถทําได้โดยมหาวิทยาลัยจัดหาเองหรือเช่าใช้จาก CAT อีกทั้งยังสามารถ
เพ่ิมคู่สายหรือเลขหมายโทรศัพท์ใหม่ได้ง่าย โดยใช้เพียง IP Phone ต่อกับสาย Lan หรือใช้ผ่าน Application 
บน Smart Device 

4. มหาวิทยาลัยจะมีค่าใช้จ่ายดังน้ี 
- ค่าใช้บริการรายเดือน 50,000 บาท 
- โทรในเครือข่ายฟรีตลอด 24 ช่ัวโมง 
- กรณีโทรออกไปยังเลขหมายโทรศัพท์อ่ืน โทรในพ้ืนที่เดียวกันครั้งละ 3 บาท โทรข้าม

จังหวัดและโทรเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่นาทีละ 1 บาท 
5. สิ่งที่มหาวิทยาลัยต้องจัดหา คือ 

- Ethernet Switch 
- ระบบสํารองไฟฟ้า (UPS) 
- Close Rack (ในกรณีที่ไม่สามารถใช้ของเดิมได้) 

6. สัญญาเช่าใช้บริการ 6 ปี 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบในหลักการของโครงการปรับปรุงระบบ
โทรศัพท์ภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมอบหมายให้ศูนย์คอมพิวเตอร์ทําหนังสือไปยังคณะวิชา/หน่วยงาน
เพ่ือสํารวจความต้องการจํานวนคู่สายเลขหมายโทรศัพท์ 
 ทั้งน้ี ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะให้ศูนย์คอมพิวเตอร์พิจารณาในประเด็นต่างๆ เพ่ิมเติม ดังน้ี 

1. การใช้งานเลขหมายโทรศัพท์สําหรับเคร่ืองโทรสาร 
2. ความล่าช้า/ขัดข้อง ในการติดต่อสื่อสารจากการปรับปรุงระบบโทรศัพท์ในรูปแบบดังกล่าว 
3. ค่าใช้จ่ายระหว่างการใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่คณะวิชาใช้อยู่ในปัจจุบันกับการใช้งาน

ระบบโทรศัพท์รูปแบบใหม่ 
4. อาจเชิญประชุมหารือผู้เก่ียวข้องที่ดูแลรับผิดชอบโดยตรงของแต่ละคณะวิชา 
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ระเบียบวาระท่ี  4.6.9 โครงการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม 
(หลักสูตรนานาชาติ) ปีการศึกษา 2560 โดยวิธีรับตรง 

 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันพุธที่ 11 มีนาคม 2558 ได้เห็นชอบ
ให้คณะวิทยาการจัดการรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
โรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ) ร่วมกับ Vatel International Business School สาธารณรัฐฝรั่งเศส น้ัน 

ในการน้ี คณะวิทยาการจัดการประสงค์ดําเนินโครงการคัดเลือกบุคคลเพ่ือเข้าศึกษาในคณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (หลักสูตร
นานาชาติ) ปีการศึกษา 2560 โดยวิธีรับตรง โดยกําหนดรับนักศึกษาจํานวน 120 คน หลักสูตรดังกล่าวได้มี
การสอนมุ่งเน้นให้นักศึกษาสามารถนําทฤษฎีมาปรับใช้กับประสบการณ์จริงในสถานที่ปฏิบัติการของ
มหาวิทยาลัยและโรงแรมช้ันนําทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรน้ีจะได้รับ
ปริญญาบัตรของ 2 สถาบัน (ถ้าผลการศึกษาผ่านตามเกณฑ์์ของทั้งสองสถาบัน) ได้แก่ 

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 ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบโครงการคัดเลือกบุคคลเพ่ือเข้าศึกษาในคณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (หลักสูตร
นานาชาติ) ปีการศึกษา 2560 โดยวิธีรับตรง ตามที่คณะวิทยาการจัดการเสนอ และให้นําเสนออธิการบดี
พิจารณาอนุมัติโครงการต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี  4.6.10 โครงการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โครงการสืบสาน
ภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 
2560 (เฉพาะโรงเรียนในเขตภูมิภาคตะวันตก 8 จังหวัด) 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่มหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้คณะศึกษาศาสตร์ดําเนินโครงการสืบสานภาษาไทยช่วงที่ 5 
(พ.ศ. 2555-2559) เป็นเวลา 5 ปี เพ่ือส่งเสริมและคัดเลือกนักเรียนในเขตภูมิภาคตะวันตกที่มีความถนัดทาง
ภาษาไทย และรักที่จะเป็นครูภาษาไทยเข้าศึกษาในโครงการสืบสานภาษาไทย โดยได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิต
และค่าธรรมเนียมบางรายการตลอดหลักสูตร น้ัน 

บัดน้ี การดําเนินงานของโครงการได้ดําเนินมาครบกําหนด 5 ปี คณะศึกษาศาสตร์ได้รายงาน
สรุปผลการดําเนินงานมาเพ่ือทราบ โดยที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 16/2559 เมื่อ
วันที่ 7 กันยายน 2559 มีมติให้ดําเนินการโครงการสืบสานภาษาไทยต่อไปในช่วงที่ 6 (พ.ศ. 2560-2564) เป็น
เวลาอีก 5 ปี เน่ืองจากเห็นว่า เป็นโครงการที่ดี ส่งเสริมและจูงใจให้ผู้มีความสามารถทางภาษาไทยเข้าศึกษา
เพ่ือเป็นครูภาษาไทยในอนาคต 

ในการน้ี คณะศึกษาศาสตร์จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาการดําเนินโครงการสืบสานภาษาไทย 
“การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทยด้วยวิธีพิเศษ เพ่ือร่วมเฉลิมพระเกียรติ  
เน่ืองในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระชนมายุ 3 รอบ (โครงการต่อเน่ือง) 
ปีการศึกษา 2560-2564” ต่อไปอีก 5 ปี พร้อมทั้งได้แนบโครงการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี โครงการสืบสานภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2560 
(เฉพาะโรงเรียนในเขตภูมิภาคตะวันตก 8 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี 
สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และสุพรรณบุรี)  โดยกําหนดรับนักศึกษาจํานวนไม่เกิน 16 คน กําหนดสิทธิพิเศษ
และเง่ือนไขในการรับทุนการศึกษาสําหรับผู้ได้รับคัดเลือก ดังน้ี 

1. ได้รับทุนยกเว้นค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมพิเศษของคณะศึกษาศาสตร์ โดยมีเง่ือนไขว่า 
นักศึกษาจะต้องมีผลการเรียนถึงเกณฑ์ที่กําหนดคือ ได้เกรดเฉลี่ยประจําภาคการศึกษาไม่ตํ่ากว่า 2.75           
ภาคการศึกษาใดไม่ถึงเกณฑ์ที่กําหนดไว้จะถูกงดทุนในภาคการศึกษาถัดไป และหากมีผลการเรียนในภาค
การศึกษาใดถึงเกณฑ์ที่กําหนดจะให้รับทุนอีกในภาคการศึกษาถัดไป 

2. ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาต้องทําสัญญาการรับทุนกับมหาวิทยาลัย ผู้ที่ออกกลางคัน 
(ยกเว้นถึงแก่กรรม) ต้องชดใช้มูลค่าทุนพร้อมดอกเบ้ียตามจํานวนต้นทุนที่ได้รับการยกเว้นมาแล้วทั้งหมดคืนแก่
มหาวิทยาลัย (คณะศึกษาศาสตร์) 

3. กรณีที่นักศึกษาในโครงการมีผลการเรียนดีและมีความประพฤติดี อาจจะได้รับการ
พิจารณาให้ได้รับทุนที่คณะศึกษาศาสตร์หรือมหาวิทยาลัยจัดสรรให้เพ่ิมขึ้นเป็นการเฉพาะได้  

4. นักศึกษาผู้เข้าศึกษาในโครงการดังกล่าวจะเปลี่ยนสาขาวิชาเอกหรือย้ายคณะวิชาไม่ได้ 
 ทั้งน้ี กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรที่เปิดรับและแผนการรับนักศึกษาแล้ว 
อน่ึง คณะศึกษาศาสตร์ได้กําหนดรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาไว้แล้ว 

ซึ่งกองนิติการได้ตรวจสอบค่าใช้จ่ายในส่วนของอัตราค่าตอบแทนแล้วมีความเห็นว่า อัตราค่าตอบแทนต่างๆ ไม่
เกินอัตราที่กําหนดไว้ตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
พ.ศ. 2557 ข้อ 23 ซึ่งโครงการดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดีโดยความเห็นชอบของท่ีประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร  
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบตามท่ีคณะศึกษาศาสตร์เสนอ ดังน้ี 

1. การดําเนินโครงการสืบสานภาษาไทย “การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 
สาขาวิชาภาษาไทยด้วยวิธีพิเศษ เพ่ือร่วมเฉลิมพระเกียรติ เน่ืองในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี มีพระชนมายุ 3 รอบ (โครงการต่อเน่ือง) ปีการศึกษา 2560-2564” ต่อไปอีก 5 ปี 

2. โครงการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โครงการสืบสานภาษาไทย 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2560 (เฉพาะโรงเรียนในเขตภูมิภาคตะวันตก 8 
จังหวัด) และให้นําเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติโครงการต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.6.11 โครงการรับนักศึกษาโครงการพิเศษ สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะ

ภาษาต่างประเทศ ปีการศึกษา 2560 
 
สรุปเรื่อง 
 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 18/2559 เมื่อวันที่             
5 ตุลาคม 2559 ได้ให้ความเห็นชอบโครงการรับนักศึกษาโครงการพิเศษ สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ ปีการศึกษา 2560 เพ่ือผลิตบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู้ความสามารถด้านการสอน
ภาษาจีน และเปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีความสนใจการสอนภาษาจีนได้เข้าศึกษาต่อ อีกทั้งเพ่ือสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือทางวิชาการด้านต่างๆ กับโรงเรียนในเขตจังหวัดนครปฐม และจังหวัดใกล้เคียง น้ัน 

ในการน้ี คณะศึกษาศาสตร์จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาโครงการรับนักศึกษาโครงการพิเศษ 
สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ ปีการศึกษา 2560 จํานวน 2 โครงการ คือ 

1. โครงการรับนักศึกษาโครงการพิเศษ สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ 
ปีการศึกษา 2560 กําหนดรับนักศึกษาผู้มีความสามารถทางภาษาจีน จํานวน 20 คน โดยจะคัดเลือกจาก
นักเรียนที่สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า 

2. โครงการรับนักศึกษาโครงการพิเศษ (โควตาพิเศษ) สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ ปีการศึกษา 2560 กําหนดรับนักศึกษา จํานวน 40 คน โดยคัดเลือกจากนักเรียนที่กําลัง
ศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 จํานวน 20 โรงเรียน คือ 

(1) โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร 
(2) โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา 
(3) โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 
(4) โรงเรียนเจี้ยนหัว 
(5) โรงเรียนราชินีบูรณะ 
(6) โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 
(7) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตําหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
(8) โรงเรียนยอเซฟอุปถัมภ์ 
(9) โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี  

(10) โรงเรียนดรุณาราชบุรี 
(11) โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์  
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(12) โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 
(13) โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา 
(14) โรงเรียนนาคประสิทธ์ิ 
(15) โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 
(16) โรงเรียนสามพรานวิทยา 
(17) โรงเรียนวัดห้วยจระเข้วิทยา 
(18) โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 
(19) โรงเรียนคงทองวิทยา 
(20) โรงเรียนรัตนราษฎร์บํารุง 

 ทั้งน้ี กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรที่เปิดรับและแผนการรับนักศึกษาแล้ว 
อน่ึง คณะศึกษาศาสตร์ได้กําหนดรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาไว้ทั้ง 2 

โครงการแล้ว ซึ่งกองนิติการได้ตรวจสอบค่าใช้จ่ายในส่วนของอัตราค่าตอบแทนแล้วมีความเห็นว่า อัตรา
ค่าตอบแทนต่างๆ ไม่เกินอัตราที่กําหนดไว้ตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2557 ข้อ 23 ซึ่งโครงการดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดีโดยความเห็นชอบ
ของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร   

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบโครงการรับนักศึกษาโครงการพิเศษ สาขาวิชา
การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ ปีการศึกษา 2560 ตามท่ีคณะศึกษาศาสตร์เสนอ และให้นําเสนอ
อธิการบดีพิจารณาอนุมัติโครงการต่อไป 
 
ระเบยีบวาระที่  4.6.12 รายชื่อนักศึกษาผูส้มควรได้รับพระราชทานทุนภูมิพล ประจําปี 2559 
 
สรุปเรื่อง 
 ตามที่กองกิจการนักศึกษาได้ดําเนินการแจ้งให้คณะวิชาพิจารณาเสนอรายช่ือนักศึกษา              
ผู้สมควรได้รับพระราชทานทุนภูมิพล ประจําปี 2559 เพ่ือเข้ารับพระราชทานทุนในงานพิธีพระราชทาน
ปรญิญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2558 ในวันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2559 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 
6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม น้ัน   

ในการน้ี กองกิจการนักศึกษาได้เสนอรายช่ือนักศึกษาที่คณะวิชาต่างๆ เสนอเข้ารับ
พระราชทานทุนภูมิพล ประจําปี 2559 ดังน้ี 

ทุนภูมิพล ประเภทรางวัลเรียนดี จํานวน 14 ทุน ได้แก่ 
1. คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 

นายพัทธ์ ย่ิงเจริญ รหัสนักศึกษา 01550049 คะแนนเฉล่ียสะสม 3.93 
2. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

นางสาวกุมภการ ศศิประภากุล รหัสนักศึกษา 02550004 คะแนนเฉล่ียสะสม 3.56 
3. คณะโบราณคดี  

นางสาวสุพรรษา ทัศน์ย่ิงยง รหัสนักศึกษา 03560245 คะแนนเฉล่ียสะสม 3.90 
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4. คณะมัณฑนศิลป์ 
นายธนาคม สิทธิอัฐกร รหัสนักศึกษา 04560276 คะแนนเฉล่ียสะสม 3.83 

5. คณะอักษรศาสตร์ 
นายพฤกษา สุวรรณศรี รหัสนักศึกษา 05560438 คะแนนเฉล่ียสะสม 3.81 

6. คณะศึกษาศาสตร์ 
นางสาวธนัชชา งามจัตุรัส รหัสนักศึกษา 06550036 คะแนนเฉล่ียสะสม 3.92 

7. คณะวิทยาศาสตร์ 
นางสาวลัลนธยาป์ ตาเพ็ง รหัสนักศึกษา 07560101 คะแนนเฉล่ียสะสม 3.96 

8. คณะเภสัชศาสตร์ 
นางสาวชุดาภรณ์ สุขเกษม รหัสนักศึกษา 08540034 คะแนนเฉล่ียสะสม 3.86 

9. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
นางสาวจิณณะ เลไธสง รหัสนักศึกษา 09561889 คะแนนเฉล่ียสะสม 3.89 

10. คณะดุริยางคศาสตร์ 
นายฐาณิศร์ สินธารัตนะ รหัสนักศึกษา 10560062 คะแนนเฉล่ียสะสม 3.95 

11. คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
นางสาวมาริษา บุญชูวงศ์ รหัสนักศึกษา 11560086 คะแนนเฉล่ียสะสม 3.76 

12. คณะวิทยาการจัดการ 
นางสาวอมรรัตน์ อุดมเจริญศิลป์ รหัสนักศึกษา 12560112 คะแนนเฉล่ียสะสม 3.89 

13. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
นายนพพร สุภาพ รหัสนักศึกษา 13560458 คะแนนเฉล่ียสะสม 3.77 

14. วิทยาลัยนานาชาติ 
นางสาวโอเดร แกร์ โลครอง ลีแย๊ฟ รหัสนักศึกษา  90560150  คะแนนเฉล่ียสะสม 3.99 
(MISS AUDREY,CLAIRE,LAURENT LIEVRE) 

ทุนภูมิพล ประเภทส่งเสริมการศึกษา จํานวน 14 ทุน ได้แก่ 
1. คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 

นางสาวชมพูนุช พุทธา รหัสนักศึกษา 01550018 คะแนนเฉล่ียสะสม 3.57 
2. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

นายธนพงษ์ พิสิฐสิฬษ์ รหัสนักศึกษา 02550069 คะแนนเฉล่ียสะสม 3.31 
3. คณะโบราณคดี 

นางสาวณัฐชา ศิริประภาสุนทร รหัสนักศึกษา 03560167 คะแนนเฉล่ียสะสม 3.52 
4. คณะมัณฑนศิลป์ 

นางสาวปนัดดา ชัยธรรมพานิช รหัสนักศึกษา 04560181 คะแนนเฉล่ียสะสม 3.38 
5. คณะอักษรศาสตร์ 

นางสาวสกุลงาม โครตสมบัติ รหัสนักศึกษา 05570355 คะแนนเฉล่ียสะสม 3.46 
6. คณะศึกษาศาสตร์ 

นายสุทธิรักษ์ คําวงศ์ รหัสนักศึกษา 06570089 คะแนนเฉล่ียสะสม 3.75 
7. คณะวิทยาศาสตร์ 

นางสาวกวินทิพย์ วิสาลศิลป์ รหัสนักศึกษา 07570051 คะแนนเฉล่ียสะสม 3.79 
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8. คณะเภสัชศาสตร์ 
นายณัฐพงษ์ ชัญญาบุญทรัพย์ รหัสนักศึกษา 08540054 คะแนนเฉล่ียสะสม 3.05 

9. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
นายนวพัฒน์ ผาสีดา รหัสนักศึกษา 09560102 คะแนนเฉล่ียสะสม 2.14 

10. คณะดุริยางคศาสตร์ 
นายภคนันท์ เถาทอง รหัสนักศึกษา 10560065 คะแนนเฉล่ียสะสม 3.28 

11. คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
นายยอดฉัตร เกษธํารง รหัสนักศึกษา 11560163 คะแนนเฉล่ียสะสม 3.04 

12. คณะวิทยาการจัดการ 
นายชนุดม กิตติสาเรศ รหัสนักศึกษา 12570425 คะแนนเฉล่ียสะสม 3.66 

13. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
นายณัฐกร จุลระศร รหัสนักศึกษา 13560348 คะแนนเฉล่ียสะสม 3.52 

14. วิทยาลัยนานาชาติ 
นางสาวณัฐวดี ดุลยโกเมศ รหัสนักศึกษา 90560101 คะแนนเฉล่ียสะสม 3.86 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบรายช่ือนักศึกษาผู้สมควรได้รับพระราชทาน
ทุนภูมิพล ประจําปี 2559 ประเภทรางวัลเรียนดี จํานวน 14 ทุน และประเภทส่งเสริมการศึกษา จํานวน 14 ทุน 
ตามที่กองกิจการนักศึกษาเสนอ เพ่ือเข้ารับพระราชทานทุนภูมิพลในวันพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปี
การศึกษา 2558 ในวันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2559 ต่อไป 
 
ระเบยีบวาระที่  4.7 เรื่องที่ทาํหนา้ที่แทนสภาวิชาการ 
ระเบยีบวาระที่  4.7.1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
ระเบยีบวาระที่  4.7.1.1 ขอแก้ไขค่าระดับคะแนนผลการศึกษา    
 
สรุปเรื่อง 

ด้วยคณะอักษรศาสตร์ประสงค์ขอแก้ไขค่าระดับผลการศึกษาภาคการศึกษาปลาย              
ปีการศึกษา 2558 จํานวน 1 รายวิชา คือ รายวิชา 442 201 Basic Japanese IV ของนักศึกษาจํานวน 1 ราย 
เน่ืองจากอาจารย์ผู้สอนส่งผลการแก้ค่าระดับ I ไม่ทันตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจาก      
ที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ 19/2559 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2559    

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการได้อนุมัติการขอแก้ไขค่าระดับผลการศึกษาของคณะอักษรศาสตร์แล้ว  
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระที่  4.7.2 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
ระเบียบวาระท่ี  4.7.2.1 การปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ฉบับปี 

พ.ศ. 2555 ที่ไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร 
 
สรุปเรื่อง 

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ประสงค์ขอปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา 
ฉบับปี พ.ศ. 2555 โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายช่ืออาจารย์ประจําหลักสูตรและ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังน้ี     

หมายเหตุ :  สัญลักษณ์  *   หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
โดยเร่ิมใช้ต้ังแต่เดือนกรกฎาคม 2559 เป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 

19/2559 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2559 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และการปรับปรุงครั้งน้ีไม่กระทบต่อ
โครงสร้างหลักสูตร  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาจุลชีววิทยา ฉบับปี พ.ศ. 2555 ที่ไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร และให้นําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.7.2.2 การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ ฉบับปี พ.ศ. 2555 

ที่ไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร 
 
สรุปเรื่อง 

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ประสงค์ขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ ฉบับปี 
พ.ศ. 2555 โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไขคือ ขอเปิดรายวิชาใหม่ในหมวดวิชาเฉพาะ วิชาเฉพาะด้าน วิชา
เลือกกลุ่มวิชาสถิติอุตสาหกรรม จํานวน 1 รายวิชา คือ รายวิชา 515 343 โลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทาน 

โดยเริ่มใช้ต้ังแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการ ครั้งที่ 19/2559 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2559 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และการปรับปรุงครั้งน้ีไม่
กระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

 อาจารย์ประจําหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจําหลักสูตร (ใหม่) 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ กนกศิลปธรรม* 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย เตโชวิศาล* 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาพร ช่ืนอ่ิม* 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาพร ช่ืนอ่ิม* 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาวรีย์ อรรถลังรอง* 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาวรีย์ อรรถลังรอง* 
4. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญศรี จงเสรีจิตต์ 4. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญศรี จงเสรีจิตต์ 
5. รองศาสตราจารย์ ดร.นีลวรรณ พงศ์ศิลป์ 5. รองศาสตราจารย์ ดร.นีลวรรณ พงศ์ศิลป์ 
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มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสถิติ ฉบับปี พ.ศ. 2555 ที่ไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร และให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือ
อนุมัติต่อไป  
 
ระเบียบวาระท่ี  4.7.2.3 การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ ฉบับปี พ.ศ. 2555 

ที่ไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร 
 
สรุปเรื่อง 

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ประสงค์ขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ ฉบับปี 
พ.ศ. 2555 โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายช่ืออาจารย์ประจําหลักสูตร ดังน้ี     

หมายเหตุ :  สัญลักษณ์  *   หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
โดยเริ่มใช้ต้ังแต่เดือนตุลาคม 2559 เป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 

19/2559 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2559 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และการปรับปรุงครั้งน้ีไม่กระทบต่อ
โครงสร้างหลักสูตร  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสถิติ ฉบับปี พ.ศ. 2555 ที่ไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร และให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือ
อนุมัติต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.7.2.4 การปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการแสดงศึกษา ฉบับปี 

พ.ศ. 2559 ที่ไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร 
 
สรุปเรื่อง 

ด้วยคณะอักษรศาสตร์ประสงค์ขอปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการแสดง
ศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2559 โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไขคือ ขอเปล่ียนแปลงรายช่ืออาจารย์ประจําหลักสูตร 
ดังน้ี 

 
 
 
     

 อาจารย์ประจําหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจําหลักสูตร (ใหม่) 
1. อาจารย์ ดร.วิภาวรรณ เล้าอรุณ* 1. อาจารย์ ดร.วิภาวรรณ เล้าอรุณ* 
2. อาจารย์ ดร.กรรณิกาณ์ หิรัญกสิ* 2. อาจารย์ ดร.กรรณิกาณ์ หิรัญกสิ* 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์ บุรพกุศลศรี 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุศยา ปลั่งพงษ์พันธ์ 
4. รองศาสตราจารย์วัฒนา เกาศัลย์ 4. รองศาสตราจารย์วัฒนา เกาศัลย์ 
5. รองศาสตราจารย์ ดร.สุดา ตระการเถลิงศักด์ิ 5. รองศาสตราจารย์ ดร.สุดา ตระการเถลิงศักด์ิ 
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หมายเหตุ :  สัญลักษณ์  *   หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
โดยเริ่มใช้ต้ังแต่เดือนกันยายน  2559 เป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 

19/2559 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2559 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และการปรับปรุงครั้งน้ีไม่กระทบต่อ
โครงสร้างหลักสูตร  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการแสดงศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2559 ที่ไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร และให้นําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติต่อไป 
 
ระเบยีบวาระที่  4.7.2.5 ขอเปลี่ยนแปลงกรรมการวิชาการ 
 
สรุปเรื่อง 

ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 851/2558 ลงวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2558 และที่ 
1759/2558 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 แต่งต้ังคณะกรรมการวิชาการ  โดยมีวาระการดํารงตําแหน่ง 
2 ปี ต้ังแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2558 เป็นต้นไป น้ัน  

เน่ืองจากคณะวิชามีการเปลี่ยนแปลงคณบดีและมีการปรับตําแหน่งรองคณบดีฝ่ายต่างๆ 
ภายในคณะ ดังน้ัน เพ่ือให้การบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและต่อเน่ือง             
กองบริการการศึกษาจึงเสนอที่ประชุมพิจารณา ดังน้ี 

1. การเปลี่ยนแปลงกรรมการวิชาการ จํานวน 2 ราย ดังน้ี 
ลําดับที่ 6 จาก “รองคณบดีฝ่ายบริหารพระราชวังสนามจันทร์ คณะมัณฑนศิลป์” เป็น 

“รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะมัณฑนศิลป์” 
ลําดับที่ 15 จาก “ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร” เป็น “รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร” 
2. การเปลี่ยนแปลงตําแหน่งกรรมการและเลขานุการ จํานวน 2 ราย ดังน้ี 

ลําดับที่ 18 ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา จาก “เลขานุการ” เป็น “กรรมการ” 
ลําดับที่ 19 หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน จาก “ผู้ช่วยเลขานุการ” เป็น 

“เลขานุการ” 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  

 อาจารย์ประจําหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจําหลักสูตร (ใหม่) 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัธทรา  โต๊ะบุรินทร์* 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัธทรา  โต๊ะบุรินทร์* 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มุจรินทร์  อิทธิพงษ*์  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มุจรินทร์  อิทธิพงษ*์  
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สราวุท  ตันณีกุล 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สราวุท  ตันณีกุล 
4. อาจารย์สุคนธจิต  วงษ์เผือก 4. อาจารย์ประสิทธ์ิชัย จิรปสิทธินนท ์
5. อาจารย์ปัณณทัต  โพธิเวชกุล 5. อาจารย์ปัณณทัต  โพธิเวชกุล 
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มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงกรรมการวิชาการและการ
เปลี่ยนแปลงตําแหน่งกรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการวิชาการ ตามที่กองบริการการศึกษาเสนอใน     
ข้อ 1 - ข้อ 2 และให้นําเสนออธิการบดีลงนามในคําสั่งเปลี่ยนแปลงต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี  4.7.2.6 การปรับปรุงหลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสตัวศาสตร์และเทคโนโลยี 
การเกษตร ฉบับปี พ.ศ. 2555 ที่ไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร 

 

สรุปเรื่อง 
ด้วยคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรประสงค์ขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ฉบับปี พ.ศ. 2555 โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไขคือ        
ขอเปลี่ยนแปลงรายช่ืออาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังน้ี     

หมายเหตุ :  สัญลักษณ์  *   หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
โดยเริ่มใช้ต้ังแต่เดือนสิงหาคม 2559 เป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 

19/2559 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2559 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และการปรับปรุงครั้งน้ีไม่กระทบต่อ
โครงสร้างหลักสูตร  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ฉบับปี พ.ศ. 2555 ที่ไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร และ
ให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.7.2.7 การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 

ฉบับปี พ.ศ. 2555 ที่ไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร 
 
สรุปเรื่อง 

ด้วยคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรประสงค์ขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ฉบับปี พ.ศ. 2555 โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายช่ือ
อาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังน้ี    

 
 
  

 อาจารย์ประจําหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจําหลักสูตร (ใหม่) 
1. อาจารย์ ดร.วัชราภรณ์ รวมธรรม  1. อาจารย์พิเชษฐ ศรีบุญยงค์* 
2. อาจารย์ศรณัย์พงษ์ ทองเรือง* 2. อาจารย์พิรวิทย์ เช้ือวงษ์บุญ  
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุณี เกษรพิกุล 3. อาจารย์ ดร.จันทร์จิรา สทิธิยะ 
4. อาจารย์ศิรนิทร์นภา พุ่มแจ้ 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันท์ เชาว์เครือ 
5. อาจารย์มนัสนันท์ นพรัตน์ไมตรี* 5. อาจารย์มนัสนันท์ นพรัตน์ไมตรี* 
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หมายเหตุ :  สัญลักษณ์  *   หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
โดยเริ่มใช้ต้ังแต่เดือนสิงหาคม 2559 เป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 

19/2559 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2559 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และการปรับปรุงครั้งน้ีไม่กระทบต่อ
โครงสร้างหลักสูตร  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ฉบับปี พ.ศ. 2555 ที่ไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร และให้นําเสนอ                
สภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.7.2.8 การปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจารึกภาษาไทยและ

ภาษาตะวันออก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ที่มีผลกระทบต่อโครงสร้าง
หลักสูตร 

 
สรุปเรื่อง 

ด้วยคณะโบราณคดีได้เสนอหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจารึกภาษาไทยและ            
ภาษาตะวันออก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) โดยกําหนดเปิดสอนต้ังแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 
2559 เป็นต้นไป และกําหนดรับนักศึกษาปีละ 5 คน ที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร กลุ่มสาขา
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 10/2559 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2559 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ
หลักสูตร โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ทั้งน้ี คณะโบราณคดีได้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะแล้ว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาจารึกภาษาไทยและภาษาตะวันออก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ที่มีผลกระทบต่อโครงสร้าง
หลักสูตร และให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
  

 อาจารย์ประจําหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจําหลักสูตร (ใหม่) 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณธิภา ณ เชียงใหม่* 1. อาจารย์ ดร.ธนวดี พรหมจันทร์* 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุไรวรรณ  ไอยสุวรรณ์* 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุไรวรรณ  ไอยสุวรรณ์* 
3. อาจารย์ฌานิกา จันทสระ 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พฤฒิยา นิลประพฤกษ์ 
4. อาจารย์สุวิมล  ชินกังสดาร  4. อาจารย์ ดร.สรารัตน์ มนต์ขลัง  
5. รองศาสตราจารย์มานะ กาญจนมณีเสถยีร 5. อาจารย์ ดร.อลิสา คงใจมัน่ 
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ระเบียบวาระท่ี  4.7.2.9 การปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจารึกภาษาไทยและ
ภาษาตะวันออก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ที่มีผลกระทบต่อโครงสร้าง
หลักสูตร 

 
สรุปเรื่อง 

ด้วยคณะโบราณคดีได้เสนอหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจารึกภาษาไทยและ
ภาษาตะวันออก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) โดยกําหนดเปิดสอนต้ังแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 
2559 เป็นต้นไป และกําหนดรับนักศึกษาปีละ 10 คน ที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร กลุ่มสาขา
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 10/2559 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2559 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ
หลักสูตร โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ทั้งน้ี คณะโบราณคดีได้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะแล้ว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาจารึกภาษาไทยและภาษาตะวันออก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ที่มีผลกระทบต่อโครงสร้าง
หลักสูตร และให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
 
ปิดประชุมเวลา 12.10 น. 
 
 
 

(นางสาวกันย์พินันท์  สิริปัญญาธร) 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 
 

(นางสาวสิริวัลลิ์  พฤกษาอุดมชัย) 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 
 

(นางสาวเอมอร  ชีราวุฒธิพันธ์) 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 
รายงานการประชุมฉบับน้ี 
ได้รับรองโดยไม่มีการแก้ไข 
 


