
 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ครั้งท่ี 12/2560 

วันอังคารท่ี 20 มิถุนายน 2560 
ณ  ห้องประชุมนริศรานวุัดตวิงศ์ สํานักงานอธิการบด ี ตลิ่งชนั 

…………….……………….. 

ผู้มาประชุม 

1. ผศ.ดร.วันชัย สุทธะนันท ์ อธิการบดี ประธานกรรมการ 
2. ผศ.ดร.เชาวรีย์ อรรถลังรอง รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการ 
3. ผศ.ดร.ไธพัตย์  ภูชิสส์ชวกรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและกิจการพิเศษ กรรมการ 
4. ศ.ดร.พรศักด์ิ  ศรีอมรศักด์ิ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย กรรมการ 

 และผู้รกัษาการแทนผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
5. รศ.ดร.ปานใจ   ธารทัศนวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ 
6. ผศ.ชวลิต ขาวเขียว คณบดีคณะโบราณคดี กรรมการ 
7. อ.ดร.ธนาทร  เจียรกุล คณบดีคณะมณัฑนศิลป์ กรรมการ 
8. ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธ์ุ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กรรมการ 
9. อ.ดําริห์   บรรณวิทยกิจ คณบดีคณะดุริยางคศาสตร์ กรรมการ 

10. ผศ.สมศักด์ิ ชาตินํ้าเพ็ชร คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ 
11. ผศ.ดร.สมพิศ   ขัตติยพิกุล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ กรรมการ 
12. อ.ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท ์ ผู้อํานวยการหอศิลป์ กรรมการ 
13. อ.ปัญจพล   เหล่าพูนพัฒน์  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กรรมการและเลขานุการ 
14. นางสาวอัปสร กิจเจริญค้า ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้มาประชุมผา่นระบบ VDO-Conference 
1. รศ.ดร.ประสพชัย  พสุนนท ์ รองอธิการบดี เพชรบุรี กรรมการ 
2. ผศ.ดร.ปาเจรา    พัฒนถาบุตร รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร ์ กรรมการ 
3. รศ.ดร.พิทักษ์ ศิริวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กรรมการ 
4. ศ.ญาณวิทย์   กุญแจทอง  คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ กรรมการ 
5. ผศ.ดร.วรางคณา นิพัทธ์สุขกิจ คณบดีคณะอักษรศาสตร ์ กรรมการ 
6. ผศ.ดร.นรงค์  ฉิมพาล ี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 
7. รศ.ดร.ธนะเศรษฐ ์ ง้าวหิรัญพัฒน์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กรรมการ 
8. ผศ.ดร.นิติพงศ์ โสภณพงศ์พิพัฒน์ ผู้รักษาการแทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ 

  และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
9. อ.ดร.ภวพล คงชุม คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการ 

10. ผศ.ดร.พีรพัฒน์ ยางกลาง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
11. ผศ.ดร.ศักดิพันธ์ ตันวิมลรัตน์ ผู้อํานวยการสํานักหอสมุดกลาง กรรมการ 
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12. อ.เสฐลัทธ์   รอดเหตุภัย รองผู้อํานวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ กรรมการ  
    ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    รักษาการแทนผู้อํานวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ 

13. รศ.ดร.บุญศรี   จงเสรีจิตต์ ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน กรรมการ 
14. อ.ดร.คุณัตว์   พิธพรชัยกุล ผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ กรรมการ 
15. อ.ดร.นิรุทธ์  วัฒโนภาส ผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ กรรมการ 
16. นายกฤษดา   ไพรวรรณ์ ผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน กรรมการ 

ผู้เขา้ร่วมประชุม 
1. ผศ.สยุมพร  กาษรสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม 
2. อ.ดร.สุภาพ  เกิดแสง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 
3. รศ.ดร.อวยพร อภิรักษ์อร่ามวง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ 
4. นางอัจฉรา   ทองส่งโสม ผู้อํานวยการกองกลาง   
5. นางสุกัญญา   ต่อทรัพย์สิน ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่  
6. นายสหรัฐ   มณีจันทร ์ ผู้อํานวยการกองนิติการ 
7. นางสุมณฑา   เสรีวัตตนะ ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน 
8. นางสาวนลินรัตน์  ปัจฉิมพัทธพงษ์ หัวหน้างานการประชุม กองกลาง 
9. นางสาวธณิดา  มหาสวัสด์ิ ผู้รักษาการแทนหัวหน้างานบริหารงานบุคคล  

  กองการเจ้าหน้าที่  
10. นางนิรบล  ต้นวงศ์ หัวหน้างานนิติการ 2 กองนิติการ 

ผู้เขา้ร่วมประชุมผ่านระบบ VDO-Conference 
1. ผศ.ดร.ธีระศักด์ิ  หุดากร ผู้ช่วยอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร ์
2. อ.นภดล  วิรุฬห์ชาตะพันธ์ ผู้ช่วยอธิการบดี วังท่าพระ 
3. ผศ.ดร.อนิรุทธ์  สติมั่น ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. รศ.ดร.ดวงเดือน  ไกรลาศ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา  ติดราชการ 
2. รศ.ดร.ชัยสิทธ์ิ  ด่านกิตติกุล คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ติดราชการ 
3. ผศ.ฉัตรชัย เผ่าทองจีน ผู้อํานวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ ติดราชการ 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 
เมื ่อกรรมการครบเป็นองค์ประชุมแล้ว  ประธานกล่าวเปิดประชุมและขอให้ที ่ประชุม

พิจารณาเรื่องต่างๆ ดังน้ี 
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ระเบยีบวาระที่  1    เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบยีบวาระที่ 1.1     รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร     

ครั้งที่ 11/2560 เม่ือวันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2560  
  

สรุปเรื่อง 
 ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2560    
 
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบยีบวาระที่  2     เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
ระเบยีบวาระที่ 2.1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ 

ไม่ม ี
 
ระเบยีบวาระที่ 2.2 โครงการท่ีได้รบัจัดสรรงบประมาณในแผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนา

จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 
สรุปเรื่อง 

 ตามท่ีคณะวิชา/หน่วยงานได้ประสานงานกับจังหวัดในพ้ืนที่ต้ังของมหาวิทยาลัยเพ่ือขอรับการ
จัดสรรงบประมาณแผ่นดินประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในแผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ซึ่งงบประมาณที่ได้รับจัดสรรอยู่ภายใต้การดูแลของจังหวัดที่บรรจุโครงการไว้ น้ัน 

 ในการน้ี  เพ่ือให้มหาวิทยาลัยได้ทราบข้อมูลของโครงการท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณใน
เบ้ืองต้นจากแหล่งต่างๆ  กองแผนงานจึงได้ขอให้คณะวิชาส่งรายละเอียดโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณใน
แผนงานดังกล่าวไปยังกองแผนงานเพ่ือดําเนินการประสานงานในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ และขอให้คณะวิชาส่งรายละเอียดโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณใน
แผนงานดังกล่าวไปยังกองแผนงานภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 เพ่ือดําเนินการประสานงานในส่วน          
ที่เก่ียวข้องต่อไป 
 
ระเบยีบวาระที่ 2.3 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศลิปากรว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2560 
 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 และครั้งที่ 
6/2560 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ได้ให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการสรรหา
คณบดี พ.ศ. .... และนายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากรได้ลงนามในข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการ  
สรรหาคณบดี พ.ศ. 2560 แล้ว เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2560 น้ัน  
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ในการน้ี กองนิติการจึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการ   
สรรหาคณบดี พ.ศ. 2560 ซึ่งมีผลใช้บังคับต้ังแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป ทั้งน้ี สามารถดาวน์โหลด
เอกสารได้ที่เว็บไซต์ www.president.su.ac.th/legal/ 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 
ระเบยีบวาระที่  3    เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน  
ระเบยีบวาระที่  3.1    การทบทวนการเปิดและปิดภาคการศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร        
   ตามประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
 

สรุปเรื่อง 
 สืบเน่ืองจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศลิปากร ครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันอังคาร
ที่ 6 มิถุนายน 2560 ได้มีมติมอบหมายให้คณะวิชาพิจารณาทบทวนการเปิดและปิดภาคการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยศิลปากรตามประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) พร้อมทั้งเสนอข้อคิดเห็นมายังมหาวิทยาลัย เพ่ือ
รวบรวมเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากรพิจารณาอีกครั้งในเดือนกรกฎาคม 2560 
ทั้งน้ี ขอให้คํานึงถึงผลกระทบเกี่ยวกับช่วงเวลาของการแลกเปล่ียนนักศึกษาชาวต่างชาติตามข้อตกลงความ
ร่วมมือทางวิชาการด้วย น้ัน 

ในการนี้ ประธานสภาคณาจารย์และพนักงานได้เสนอแนวทางการทบทวนการเปิดและปิด
ภาคการศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากรตามประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เพ่ิมเติม โดยให้แต่ละคณะวิชา
สอบถามข้อมูลจากภาควิชา/สาขาวิชา หรือกองบริการการศึกษาเก่ียวกับรายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษา
พิเศษฤดูร้อน จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน และเหตุผลความจําเป็นในการเปิดสอนรายวิชาดังกล่าว      
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพิจารณา ดังน้ี 

1. การไม่เปิดสอนรายวิชาในภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน ประจําปีการศึกษา 2560 เพ่ือให้
การเปิดและปิดภาคการศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากรต้ังแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นไปตามเดิม คือ           
ภาคการศึกษาต้นเปิดต้ังแต่เดือนมิถุนายน-ตุลาคม ภาคการศึกษาปลายเปิดต้ังแต่เดือนพฤศจิกายน-มีนาคม 
และภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อนเปิดต้ังแต่เดือนเมษายน-พฤษภาคม 

2. การเปลี่ยนแปลงช่วงระยะเวลาการเปิดและปิดของแต่ละภาคการศึกษา หากมีความ
จําเป็นต้องเปิดสอนรายวิชาในภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน ประจําปีการศึกษา 2560  

3. ผลกระทบเก่ียวกับช่วงเวลาของการแลกเปลี่ยนนักศึกษาชาวต่างชาติตามข้อตกลงความ
ร่วมมือทางวิชาการ หากเปิดและปิดภาคการศึกษาตามเดิม 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ ทั้งน้ี ประธานมอบหมายให้คณะวิชาพิจารณาทบทวนการเปิดและปิดภาค
การศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากรตามประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) พร้อมทั้งเสนอข้อมูลและข้อคิดเห็น
ตามที่ประธานสภาคณาจารย์และพนักงานเสนอในข้อ 1-3 มายังมหาวิทยาลัย เพ่ือรวบรวมเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากรพิจารณาอีกคร้ังในเดือนกรกฎาคม 2560 
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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 สํานักหอสมุดกลางขออนุมัติจ้าง นายมีชัย วุฒิไกรบัญฑิต เพื่อบรรจุเป็น

พนักงานมหาวิทยาลัย ซ่ึงจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน (เงินรายได้
สมทบ) ตําแหน่งนักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ 

 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีสํานักหอสมุดกลางมีอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน 
(เงินรายได้สมทบ) ตําแหน่งนักบริหารงานท่ัวไปปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-14-507 สังกัดงานบริหารและธุรการ 
สํานักงานสํานักหอสมุดกลาง สํานักหอสมุดกลาง น้ัน  

สํานักหอสมุดกลางได้ ดําเนินการตามข้ันตอนแล้ว ผู้ ได้รับการคัดเลือกคือ นายมี ชัย                
วุฒิไกรบัญฑิต วุฒิบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) จากมหาวิทยาลัยปทุมธานี สํานักหอสมุดกลางจึงประสงค์
ขออนุมัติจ้าง นายมีชัย วุฒิไกรบัญฑิต เพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน 
(เงินรายได้สมทบ) ดํารงตําแหน่งนักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-14-507 อัตราเงินเดือน  
เดือนละ 19,500 บาท สังกัดงานบริหารและธุรการ สํานักงานสํานักหอสมุดกลาง สํานักหอสมุดกลาง พร้อมทั้ง          
ขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังน้ี 

1. ผู้อํานวยการสํานักหอสมุดกลาง ประธานกรรมการ 
2. รองผู้อํานวยการสํานักหอสมุดกลางฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการ 
3. นางอาทิตา  นกอยู่ กรรมการ 
4. นายสมภพ  สขุดี กรรมการ 
5. นางสาวสินีนาฏ  ทรัพย์แตง เลขานุการ 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จ้าง นายมีชัย วุฒิไกรบัญฑิต เพ่ือบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน (เงินรายได้สมทบ) ดํารงตําแหน่งนักบริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-14-507 อัตราเงินเดือน  เดือนละ 19,500 บาท สังกัดงานบริหารและธุรการ 
สํานักงานสํานักหอสมุดกลาง สํานักหอสมุดกลาง ต้ังแต่วันที่ ก.บ.ม. อนุมัติแต่ไม่ก่อนวันรายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน 
พร้อมทั้งอนุมัติให้แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าวตามรายช่ือ            
ที่หน่วยงานเสนอ ทั้งน้ี การจ้างคร้ังแรกให้จ้างเป็นพนักงานประจําสถานภาพทดลองงาน มีระยะเวลาการจ้าง  
1 ปี ต้ังแต่วันที่รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน 
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ระเบียบวาระท่ี  4.1.2.2 คณะศึกษาศาสตร์ขออนุมัติจ้าง นางสาวกฤตชญาภา น้อยทิม เพื่อบรรจุเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย ซ่ึงจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน (เงินรายได้
สมทบ) ตําแหน่งอาจารย์ 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่คณะศึกษาศาสตร์มีอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน 
(เงินรายได้สมทบ) ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-6-05-46 สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร 
(ปฐมวัยและประถมศึกษา) น้ัน  

คณะฯ ได้ดําเนินการตามข้ันตอนแล้ว ผู้ได้รับการคัดเลือกคือ นางสาวกฤตชญาภา น้อยทิม              
วุฒิครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หลักสูตร 5 ปี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  คณะฯ               
จึงประสงค์ขออนุมัติจ้าง นางสาวกฤตชญาภา น้อยทิม เพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงิน
งบประมาณแผ่นดิน (เงินรายได้สมทบ) ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-6-05-46 อัตราเงินเดือน เดือนละ 
23,700 บาท สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร์         
พร้อมทั้งขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังน้ี 

1. รองผู้อํานวยการโรงเรียนสาธิต ประธานกรรมการ 
  (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ฝา่ยบริหาร  
  (อาจารย์ ดร.วิสูตร โพธ์ิเงิน) 
2. รองผู้อํานวยการโรงเรียนสาธิต  กรรมการ 
  (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ฝ่ายวิชาการ  
  (อาจารย์ ดร.สิรินทร์ ลัดดากลม บุญเชิดชู) 
3. ผู้ช่วยผู้อํานวยการโรงเรียนสาธิต ฝ่ายบริหาร ระดับปฐมวัย กรรมการและเลขานุการ 
  (อาจารย์มุจลนิท์ กลิ่นหวล) 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จ้าง นางสาวกฤตชญาภา น้อยทิม เพ่ือบรรจุเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน (เงินรายได้สมทบ) ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 
1-6-05-46 อัตราเงินเดือน เดือนละ 23,700 บาท สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและ
ประถมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ ก.บ.ม. อนุมัติแต่ไม่ก่อนวันรายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน พร้อมทั้ง
อนุมั ติใ ห้แต่ง ต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าวตามรายช่ือ                 
ที่หน่วยงานเสนอ ทั้งน้ี การจ้างคร้ังแรกให้จ้างเป็นพนักงานประจําสถานภาพทดลองงาน มีระยะเวลาการจ้าง  
1 ปี ต้ังแต่วันที่รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน 
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ระเบยีบวาระที่  4.1.3 การประเมินการปฏิบัติงาน   
ระเบียบวาระท่ี  4.1.3.1 รายงานผลการประเมินทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 

5 ราย 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรได้มีคําสั่งบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยให้ทดลอง

ปฏิบัติงานในตําแหน่งเป็นเวลา 6 เดือน จํานวน 5 ราย คือ 
1. นายเชาว์วัฒน์ กิตติธรกุล วุฒิสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สถาปัตยกรรม)              

มหาวิทยาลัยศิลปากร ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-03-105  อัตราเงินเดือน เดือนละ 27,770 บาท 
สังกัดภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2559 

2. นายศิริวัฒน์ ปัจฉิมะศิริ วุฒิ Master of Architecture in Architectural Design จาก 
University of London ประเทศสหราชอาณาจักร ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-03-615                
อัตราเงินเดือน เดือนละ 27,770 บาท สังกัดภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ต้ังแต่วันที่           
3 ตุลาคม 2559 

3. นางสาวญาดา สุคนธพันธ์ุ วุฒิ Master of Science in Environmental Assessment 
and Management จาก University of Liverpool ประเทศสหราชอาณาจักร ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่ง
เลขที่ 1-2-03-831 อัตราเงินเดือน เดือนละ 27,770 บาท สังกัดภาควิชาการออกแบบและวางผังชุมชนเมือง           
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559 

4. นายชาติชาย  หงษาวดี วุฒิบริหารธุรกิจบัณฑิต โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ) จากสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา ตําแหน่งนักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-03-275 
อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท สังกัดสํานักงานคณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ต้ังแต่วันที่            
16 พฤศจิกายน 2559 

5. นางสาวนาฏระพี กรุณา วุฒิ Doctor of Philosophy (Biological Systems Engineering) 
จาก University of California ประเทศสหรัฐอเมริกา ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขท่ี 1-2-29-1193           
สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ต้ังแต่วันที่  8 ธันวาคม 2559 

บัดน้ี คณะกรรมการประเมินฯ ได้ดําเนินการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาว ิทยาล ัยดังกล่าวแล้ว เห็นว่าพนักงานมหาว ิทยาล ัย  ทั้ง 5 ราย เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ             
ความรับผิดชอบและความประพฤติเหมาะสม เห็นควรให้ปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าวต่อไป 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบรายงานผลการประเมินทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัย จํานวน 5 ราย และให้ปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าวต่อไป  
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ระเบยีบวาระที่  4.1.4 การขอเปลี่ยน / เพิ่มเง่ือนไขการบรรจุ 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.4.1 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรขออนุมัติเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุ

กรอบอัตราว่างเพื่อใช้ในการดําเนินการเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ 

 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรมีอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วย
เงินงบประมาณแผ่นดิน ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-31-1208 น้ัน 
  คณะฯ ได้ดําเนินการเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย            
ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-31-1208  ด้วยวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือ ระดับปริญญาโท
สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร หรือบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆที่เก่ียวข้อง ที่กําลังศึกษาระดับปริญญาเอกและกําลัง
ทําวิทยานิพนธ์ ปรากฏว่าไม่มีผู้สมัครตําแหน่งดังกล่าว คณะฯ จึงประสงค์ขออนุมัต ิเปลี ่ยนเ งื ่อนไข              
การบรรจุก่อนดําเนินการเปิดรับสมัครอีกครั้งหน่ึง ดังน้ี 

- ผู้สมัครต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือ ปริญญาโท ในสาขาวิชาธุรกิจการเกษตร 
หรือบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง  

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 และมีเง่ือนไขการจ้าง             
ในกลุ่มสาขาวิชา ดังน้ี  

- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ใช้วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ให้ใช้วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้ใช้วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
- กลุ่มสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบให้ใช้วุฒิปริญญาไม่ตํ่ากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า 

2. ในกรณีที่ดําเนินการประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการแล้ว ไม่สามารถ       
สรรหาบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ในวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าได้ คณะวิชา/หน่วยงาน           
ต้องย่ืนเรื่องเสนอที่ประชุม ก.บ.พ. มหาวิทยาลัย เพ่ือขออนุมัติปรับลดวุฒิก่อนที่จะดําเนินการประกาศรับสมัคร
บุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าในคราวต่อไป 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนเง่ือนไขการบรรจุกรอบอัตราว่างเพ่ือใช้              
ในการดําเนินการเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่ง
เลขที่ 1-2-31-1208 สังกัดคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ตามท่ีเสนอ โดยมีเง่ือนไขให้คณะฯ          
ทําแผนพัฒนาบุคลากรในการไปศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ภายใน 1 ปี หลังจากได้รับการบรรจุ            
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระท่ี  4.1.4.2 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมขออนุมัติเปลี่ยนแปลง
คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ราย 
นางสาวภาวินี  ผิวอ่อน 

 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีที่ประชุม ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยศิลปากร มีมติอนุมัติให้จ้างบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ราย นางสาวภาวินี  ผิวอ่อน เพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณ
แผ่นดิน (เ งินรายได้สมทบ)  ดํารงตําแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขท่ี 2-3-09-297                 
อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท สังกัดงานบริการการศึกษา สํานักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์           
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ต้ังแต่วันที่ 22 มีนาคม 2560 น้ัน  

เพ่ือให้การบริหารจัดการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะฯ ประสงค์ขออนุมัติเปลี่ยนแปลง
คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ราย นางสาวภาวินี  ผิวอ่อน ดังน้ี 

คณะกรรมการประเมินฯ (เดิม) คณะกรรมการประเมินฯ (ใหม)่ 
1. รองคณบดีฝ่ายบริหาร         ประธานกรรมการ 
    คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

1. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
    และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

     ประธานกรรมการ 
 

2. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ                        กรรมการ 
    คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 2. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
    คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

กรรมการ 

3. เลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร์          กรรมการ 
    และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 3. เลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร์           
    และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

กรรมการ 

4. หัวหน้างานคลังและพัสดุ                  กรรมการ 
    คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

4. หัวหน้างานคลังและพัสดุ                
    คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

กรรมการ 

5. หัวหน้างานบริการการศึกษา              กรรมการ 
    คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

5. หัวหน้างานบริการการศึกษา 
    คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

กรรมการ 

6. หัวหน้างานตรวจสอบและ                กรรมการ 
    ประกันคุณภาพการศึกษา 
    คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

6. หัวหน้างานตรวจสอบและประกันคุณภาพการศึกษา 
    คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

กรรมการ 

7. หัวหน้างานบริหารและธุรการ  กรรมการและเลขานุการ 
    คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

7. หัวหน้างานบริหารและธุรการ                กรรมการและเลขานุการ 
   คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการประเมินผลการทดลอง
ปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ราย นางสาวภาวินี  ผิวอ่อน ตามท่ีเสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.5 การพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ ชํานาญงาน ชํานาญงานพิเศษ ชํานาญการ 

ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษฯ 
  ไม่มี 
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ระเบียบวาระท่ี  4.1.6 เรื่องอ่ืนๆ  
ระเบยีบวาระที่  4.1.6.1 การขอเพิ่มวุฒิการศึกษาไว้ในทะเบียนประวัติ จํานวน 3 ราย 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือนตาม
คุณวุฒิและการเพ่ิมวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติ พ.ศ.2553 ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน 2553 ข้อ 4    
และข้อ 5 กําหนดว่าการปรับเงินเดือนตามคุณวุฒิหรือการเพ่ิมคุณวุฒิไว้ในทะเบียนประวัติน้ัน ข้าราชการ           
และพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ที่ได้รับคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นน้ันจะต้องเป็นคุณวุฒิที่ตรงกับลักษณะการสอน
ของภาควิชา หรือของคณะหรือหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 

และสําหรับข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายบริหารและปฏิบัติงานทั่วไป               
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 

คณะวิชา/หน่วยงานประสงค์ขออนุมัติเพ่ิมวุฒิการศึกษาไว้ในทะเบียนประวัติ จํานวน 3 ราย 
ดังน้ี 

1. นางนํ้าฝน ศรีบัณฑิต พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-08-68 
สังกัดภาควิชาเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ ได้รับอนุญาตให้ลาศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาวิชา
บริหารเภสัชกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) ณ มหาวิทยาลัยมหิดล มีกําหนด 4 ปี และได้สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก วุฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารเภสัชกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) จากมหาวิทยาลัยมหิดล 
โดยให้มีผลต้ังแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2556 ซึ่งเป็นวันที่สําเร็จการศึกษา เน่ืองจากข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2552 ในหลักสูตรระดับปริญญาเอกกําหนดวันที่
สอบวิทยานิพนธ์ผ่านเป็นวันที่สําเร็จการศึกษาโดยผลงานหรือส่วนหน่ึงของผลงานวิทยานิพนธ์ได้รับการตีพิมพ์
ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่มีผู้ประเมิน) และได้ย่ืนเรื่องเสนอขอเพ่ิมวุฒิการศึกษาไว้ในทะเบียน
ประวัติ ซึ่งหน่วยงานการเจ้าหน้าที่ของคณะฯ รับเร่ืองเม่ือวันที่ 29 พฤษภาคม 2560  (เน่ืองจากอัตรา
เงินเดือน เดือนละ 31,210 บาท เกินกว่าอัตราการบรรจุคุณวุฒิปริญญาเอก) 

2. นายชาญวิทย์  สรรพศิริ พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตําแหน่ง
เลขที่ 1-2-03-9 สังกัดภาควิชาศิลปสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับอนุญาตให้ลาศึกษาใน
ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาพระพุทธศาสนา แบบ 2.1 การเผยแผ่วิชาการศาสตร์ทางพระพุทธศาสนากับ
การศึกษาประวัติศาสตร์และการออกแบบสถาปัตยกรรม ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยใช้
เวลาราชการบางส่วน มีกําหนด 5 ปี ต้ังแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2553 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2558 และได้สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอก วุฒิพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา จากมหาวิทยาลัย           
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มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยให้มีผลต้ังแต่วันที่ 26 เมษายน 2560 ซึ่งเป็นวันที่สําเร็จการศึกษา (เน่ืองจาก
อัตราเงินเดือน เดือนละ 43,200 บาท เกินกว่าอัตราการบรรจุคุณวุฒิปริญญาเอก) 

3. นางวัลลภา วงศ์ศักดิรินทร์ พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่            
1-6-05-54 อัตราเงินเดือน เดือนละ 29,250 บาท สังกัดโรงเรียนสาธิต คณะศึกษาศาสตร์ ได้รับอนุญาตให้         
ลาศึกษานอกเวลาราชการ ในระดับปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีกําหนด           
2 ปี ต้ังแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2552 ถึงวันที่ 3 มิถุนายน 2554 และได้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท         
วุฒิศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาชุมชน) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ิมขึ้น โดยให้มีผลต้ังแต่วันที่             
18 เมษายน 2560 ซึ่งเป็นวันที่สําเร็จการศึกษา (เน่ืองจากอัตราเงินเดือน เดือนละ 29,250 บาท เกินกว่าอัตรา
การบรรจุคุณวุฒิปริญญาโท และระดับอาจารย์คุณวุฒิระดับปริญญาโทขึ้นไปช่วงเงินเดือน 26,250 – 47,500 
ฐานในการคํานวณ 36,880) 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้เพ่ิมวุฒิการศึกษาไว้ในทะเบียนประวัติพนักงาน
มหาวิทยาลัย จํานวน 3 ราย  ตามท่ีเสนอ 
 
ระเบยีบวาระที่  4.1.6.2 ขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการเพื่อประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยใหดํ้ารง

ตําแหน่งหัวหน้างาน 
 

สรุปเรื่อง 
ด้วย คณะศึกษาศาสตร์ ประสงค์ขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินเพ่ือแต่งต้ังพนักงาน

มหาวิทยาลัย ราย นางสาวสมบูรณ์ ใจเที่ยง พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งนักวิชาการศึกษาชํานาญการ           
(รักษาการในตําแหน่งหัวหน้างานสํานักงานโรงเรียนสาธิต) ตําแหน่งเลขที่ 2-2-26-1056 อัตราเงินเดือน         
เดือนละ 45,270 บาท สังกัดสํานักงานโรงเรียนสาธิต สํานักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร์ ให้ดํารงตําแหน่ง
หัวหน้างานสํานักงานโรงเรียนสาธิต สํานักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร์ 

 โดยมาตรา 88 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 ประกอบกับประกาศ
มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพ่ือแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน 
ระดับงานและระดับฝ่ายหรือเทียบเท่า พ.ศ. 2555 ข้อ 5 กําหนดให้แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินบุคคล         
เพ่ือแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าหน่วยงานระดับงานและระดับฝ่ายหรือเทียบเท่าจํานวน 3 คน ดังต่อไปน้ี  
      1. ผู้แทน ก.บ.ม. ซึ่งอยู่ต่างสังกัดกับผู้รับการประเมิน จํานวนหน่ึงคน  เป็นประธานกรรมการ  
      2. คณบดีหรือหัวหน้าหน่วยงานที่ เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ซึ่ งเป็น
ผู้บังคับบัญชาของผู้รับการประเมิน เป็นกรรมการ  
          3. ผู้ที่ดํารงตําแหน่งหัวหน้างานหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เทียบเท่าขึ้นไป ซึ่งมีระดับตําแหน่ง      
ไม่ตํ่ากว่าระดับตําแหน่งที่จะแต่งต้ังและอยู่ต่างสังกัดกับผู้รับการประเมิน จํานวนหน่ึงคน เป็นกรรมการ  
          4. ผู้รับผิดชอบด้านบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของผู้รับการประเมิน เป็นเลขานุการ  

กองการเจ้าหน้าที่ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติ นางสาวสมบูรณ์ ใจเที่ยง เรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่า    
มีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพ่ือแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน    
คือ “ต้องดํารงตําแหน่งในสายงานที่ใช้วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ตํ่ากว่าวุฒิปริญญาตรี และต้องเป็นพนักงาน    
มหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา” 
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 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมั ติให้แต่งต้ังคณะกรรมการประเมิน เ พ่ือแต่งต้ังให้                
นางสาวสมบูรณ์ ใจเที่ยง  ดํารงตําแหน่งหัวหน้างานสํานักงานโรงเรียนสาธิต สํานักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร์  
โดยประกอบด้วยผู้มีตําแหน่งและนาม ดังต่อไปน้ี 

 1. ผู้อํานวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ ประธานกรรมการ 
 2. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กรรมการ 
 3. หัวหน้างานการเจ้าหน้าที่     กรรมการและเลขานุการ 

 กองงานวิทยาเขต 
 
ระเบยีบวาระที่  4.1.6.3 คณะศึกษาศาสตร์ขออนุมัติขยายเวลาลาศึกษาต่อ ราย นางสาวนรินทรา จันทศร             

ตําแหน่งอาจารย์ เป็นกรณีพเิศษ 
 

สรุปเรื่อง 
ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้อนุญาตให้ นางสาวนรินทรา จันทศร พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ 

ตําแหน่งเลขที่ 1-2-05-488 สังกัดภาควิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ลาศึกษาในระดับปริญญาเอก 
สาขาวิชาการจัดการกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด้วยทุนส่วนตัว โดยใช้เวลาราชการบางส่วน            
ภาคการศึกษาหน่ึงไม่เกิน 9 ช่ัวโมง/สัปดาห์ ต้ังแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2558 –31 พฤษภาคม 2560            
รวมระยะเวลาศึกษาทั้งสิ้น มีกําหนด 1 ปี 9 เดือน 15 วัน น้ัน 

คณะฯ จึงประสงค์ขออนุมัติให้ นางสาวนรินทรา จันทศร ขยายเวลาลาศึกษาต่อในระดับ           
ปริญญาเอก สาขาวิชาเดิม ด้วยทุนส่วนตัว มีกําหนด 7 เดือน โดยใช้เวลาราชการบางส่วน ภาคการศึกษาหน่ึง
ไม่เกิน 9 ช่ัวโมง/สัปดาห์ ต้ังแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560 –31 ธันวาคม 2560 เป็นกรณีพิเศษ แต่เน่ืองจาก      
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์การให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน 
และปฏิบัติการวิจัย พ.ศ. 2550 ข้อ 9 วรรคหน่ึง กําหนดว่า “พนักงานที่ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาหรือฝึกอบรม
ด้วยทุนใดๆ หากประสงค์จะอยู่ศึกษาหรือฝึกอบรมต่อด้วยทุนเดิม ทุนอ่ืนๆ หรือทุนส่วนตัว หลังจากครบ
กําหนดที่ได้รับอนุมัติแล้ว ให้ย่ืนคําขอ พร้อมด้วยหลักฐานเก่ียวกับผลการศึกษาหรือฝึกอบรมท่ีผ่านมาแล้ว  
และคําช้ีแจงเหตุผลความจําเป็นที่จะต้องอยู่ศึกษาหรือฝึกอบรมต่ออีก โดยปกติไม่น้อยกว่า 60 วัน ก่อนครบ
กําหนดเวลาที่ได้รับอนุมัติไว้เดิม เมื่อผู้มีอํานาจตาม ข้อ 6 อนุมัติแล้ว จึงจะอยู่ศึกษาหรือฝึกอบรมต่อได้           
ตามระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติน้ัน” ซึ่งที่ประชุม ก.บ.พ. ครั้งที่ 16/2548 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2548 ได้มีมติ
อนุมัติเป็นหลักการว่าการขยายเวลาศึกษาต่อทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ของพนักงานมหาวิทยาลัย
สามารถขยายได้ไม่เกิน 6 เดือน เว้นแต่มีเหตุผลความจําเป็นให้พิจารณาเป็นรายๆ ไป 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้ นางสาวนรินทรา จันทศร ขยายเวลาลาศึกษาต่อในระดับ 
ปริญญาเอก สาขาวิชาเดิม ด้วยทุนส่วนตัว มีกําหนด 7 เดือน โดยใช้เวลาราชการบางส่วน ภาคการศึกษาหน่ึง
ไม่เกิน 9 ช่ัวโมง/สัปดาห์ ต้ังแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560 –31 ธันวาคม 2560 เป็นกรณีพิเศษ 
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ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.4 ขออนุมัติลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ราย นางสาวอรอุมา วิชัยกุล       
เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่ นางสาวอรอุมา วิชัยกุล พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่          
1-2-04-435 สังกัดภาควิชาออกแบบเคร่ืองประดับ คณะมัณฑนศิลป์ ได้รับการบรรจุแต่งต้ังเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ต้ังแต่วันที่ 9 มกราคม 2560 น้ัน 

เน่ืองจาก นางสาวอรอุมา วิชัยกุล ได้รับทุนผู้ช่วยวิจัยโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก 
(คปก.) รุ่นที่ 19 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จึงประสงค์ขออนุญาตลาศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขา              
การออกแบบ ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในภาคการศึกษาต้น ประจําปีการศึกษา 2560 ต้ังแต่วันที่ 20 สิงหาคม  
2560 – 31 พฤษภาคม 2563 มีกําหนด 2 ปี 9 เดือน 12 วัน 

แต่เน่ืองจาก นางสาวอรอุมา วิชัยกุล ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต้ังแต่วันที่           
9 มกราคม 2560 ซึ่งมีอายุการปฏิบัติงานน้อยกว่า 1 ปี จึงขาดคุณสมบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร        
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน และปฏิบัติการวิจัย พ.ศ. 2550 ข้อ 5 
ผู้ที่จะไปศึกษาต้องเป็นพนักงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจาก ก.บ.พ.              
เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย 

คณะมัณฑนศิลป์พิจารณาแล้วเห็นควรให้สนับสนุนบุคลากรในสังกัดภาควิชาออกแบบ
เครื่องประดับให้ได้รับการส่งเสริมพัฒนาคุณวุฒิการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น เพ่ือนําความรู้ความสามารถ             
มาพัฒนาคณะฯ ในลําดับต่อไป ซึ่งทางภาควิชาออกแบบเครื่องประดับได้มีการจัดการในเรื่องภาระงาน           
เพ่ือไม่ให้กระทบต่อการเรียนการสอนในระหว่างการลาศึกษาต่อ 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้ นางสาวอรอุมา วิชัยกุล ลาศึกษาในระดับปริญญาเอก 
สาขาการออกแบบ ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้วยทุนผู้ช่วยวิจัยโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)         
รุ่นที่ 19 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ต้ังแต่วันที่ 20 สิงหาคม  2560 – 31 พฤษภาคม 2563 มีกําหนด 2 ปี         
9 เดือน 12 วัน เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย โดยให้คณะฯ ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานมายังมหาวิทยาลัย
ก่อนที่จะลาศึกษาต่อ 
 
ระเบยีบวาระที่  4.2 แผนและการติดตามผลการดําเนินงานตามแผน 
ระเบยีบวาระที่  4.2.1 (ร่าง) นโยบายและปฏิทินการจัดทาํงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   
 
สรุปเรื่อง 

 ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในการปรับรูปแบบการจัดทํา
งบประมาณแผ่นดินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้มีแผนงานบูรณาการในเรื่องต่างๆ เพ่ือตอบสนองต่อ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศในระยะ 20 ปี ประกอบกับรัฐบาลได้มุ่งเน้นการลงทุนขนาดใหญ่ ส่งผลให้
งบประมาณแผ่นดินที่มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรสําหรับการดําเนินภารกิจต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
เป็นไปอย่างจํากัด ไม่เพียงพอต่อการผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยและการบริหารงานของ       
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คณะวิชา/หน่วยงานท่ีมุ่งหวัง ซึ่งส่งผลให้การใช้เงินรายได้เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการสนับสนุน
กิจกรรมต่างๆ เพ่ือการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์มีแนวโน้มเพ่ิมสูงมากขึ้นในขณะที่รายรับจากเงิน
รายได้ของมหาวิทยาลัยและคณะวิชา/หน่วยงานอาจมีสัดส่วนเพ่ิมขึ้นไม่มากนัก ประกอบกับมติที่ประชุม     
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่  6/2560 เมื่อวันพุธที่ 14  มิถุนายน 2560 ได้ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยของอธิการบดี ปีงบประมาณ 2560-2564 ซึ่งแผนพัฒนาดังกล่าวจะเป็นกรอบแนวทางในการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยคณะวิชา/หน่วยงานมีส่วนผลักดันและสนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัยตาม
แนวทางที่กําหนด น้ัน  

เพ่ือให้การดําเนินการมีความสอดคล้องกับบริบทของการพัฒนาและเป้าหมายของ
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยได้กําหนดนโยบายและแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  2561 โดยให้คณะวิชา/หน่วยงานคํานึงถึงความคุ้มค่าและประสิทธิภาพในการใช้
งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ มาตรการในการพัฒนาของคณะวิชา/
หน่วยงานและมหาวิทยาลัย ตลอดจนแผนพัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560-2564 ซึ่งมีรายละเอียดที่สําคัญดังน้ี 

1. สัดส่วนงบประมาณที่ต้ังสําหรับการดําเนินการตามนโยบาย แผนงาน โครงการและ
กิจกรรมตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2560-2564 ที่สภามหาวิทยาลัยได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
ต่องบประมาณสําหรับการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีอ่ืนๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20            
(รวมงบประมาณที่ต้ังสมทบกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์)  และไม่มากกว่าร้อยละ 80 ของประมาณการรายรับ 
ตามลําดับ 

2. การดําเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2560-2564 มีเป้าหมาย
นโยบาย (แผนงาน/แผนงานรอง)  ดังน้ี                                                                                                     

เป้าหมายที่ 1 มหาวิทยาลัยช้ันนําที่มีมาตรฐานสากล มีนโยบาย 3 ด้าน ดังน้ี   
(1) พัฒนานวัตกรรมจัดการศึกษาเพ่ือผลิตบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 
(2) พัฒนาความเป็นสากลของมหาวิทยาลัย 
(3) พัฒนาประสบการณ์และคุณภาพชีวิตในมหาวิทยาลัยของนักศึกษา 
เป้าหมายที่ 2 มหาวิทยาลัยที่เป็นที่พ่ึงของชุมชน สังคม และประเทศชาติ  มีนโยบาย        

2 ด้าน ดังน้ี   
(1) พัฒนาด้านการวิจัยและการสร้างสรรค์ และการบูรณาการกับบริการวิชาการ 
(2) พัฒนาด้านการบริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
เป้าหมายที่ 3 มหาวิทยาลัยที่พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง มีนโยบาย 3 ด้าน ดังน้ี   
(1) พัฒนาระบบ กลไกและเคร่ืองมือในการบริหารจัดการ 
(2) พัฒนาบุคลากร 
(3) การจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยที่สําคัญ 
โดยได้มีการกําหนดสัดส่วนงบประมาณเพ่ือการดําเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 

ปีงบประมาณ 2560-2564  ตามเป้าหมายดังน้ี 
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เป้าหมายของแผนพัฒนามหาวิทยาลัย  ร้อยละของงบประมาณรายรับ 
1. มหาวิทยาลัยชั้นนําที่มีมาตรฐานสากล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 8.00 
2. การเป็นที่พึง่ของชุมชน สังคม และประเทศชาติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 6.00 

(รวมกองทุนวจิยัและสร้างสรรค์) 
3. มหาวิทยาลัยที่พร้อมต่อการเปล่ียนแปลง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 6.00 

รวมสัดส่วนในการจัดทํานโยบายพัฒนามหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20.00 
3. รายละเอียดแผนงาน แผนงานรอง และลักษณะโครงการ/กิจกรรมเพ่ือสนับสนุนการ

ดําเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย  
 ทั้งน้ี  ให้คณะวิชา/หน่วยงานจัดทําโครงการที่สอดคล้องตามนโยบายและสัดส่วนงบประมาณ

ที่กําหนดเสนอในคําของบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผ่านระบบ MIS 
งบประมาณ  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ ดังน้ี 

1.  (ร่าง) นโยบายการจัดทํางบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 โดยมอบหมายให้กองแผนงานปรับแก้ไขสัดส่วนงบประมาณเพ่ือการดําเนินงานตามแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2560-2564 ซึ่งกําหนดรวมสัดส่วนในการจัดทํานโยบายพัฒนามหาวิทยาลัย       
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของงบประมาณรายรับ โดยถัวจ่ายทุกเป้าหมายของแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ยกเว้นสัดส่วน
งบประมาณที่ต้ังสมทบกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์กําหนดไว้ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 และจัดสรรเป็น
ทุนการศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ก่อนนําเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาเก่ียวกับนโยบายทางการเงินเพ่ือ
พิจารณาต่อไป 

ทั้งน้ี ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 
ปีงบประมาณ 2560-2564 ดังน้ี 

(1) การปรับปรุงด้านกายภาพของมหาวิทยาลัยที่มีผลโดยตรงต่อนักศึกษา โดยการเพ่ิม
พ้ืนที่เพ่ือใช้สําหรับการเรียนการสอน/กิจกรรมของคณะวิชา โดยประธานขอให้คณะวิชาศึกษาถึงความเป็นไป
ได้/แนวทางการเพ่ิมพ้ืนที่ พร้อมแนวทางแก้ไขกรณีสถานที่ไม่เพียงพอ เพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 

(2) การสนับสนุนทุนหรือค่าใช้จ่ายในการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกของอาจารย์ 
(สําหรับคณะวิชาที่จํานวนอาจารย์ระดับปริญญาเอกยังตํ่ากว่าค่าเฉลี่ยของมหาวิทยาลัย)  โดยการจัดสรร
งบประมาณจากกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์เพ่ือสนับสนุนทุนหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ทั้งน้ี ประธานขอให้      
คณะวิชาที่จํานวนอาจารย์ระดับปริญญาเอกยังตํ่ากว่าค่าเฉลี่ยของมหาวิทยาลัยและมีงบประมาณในการ
ดําเนินงานเพียงพอ พิจารณาปรับแก้ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินจาก
เงินกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์ของคณะเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว 

(3) การปรับปรุงระบบงานและวิธีการทํางานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น    
โดยการกระจายอํานาจของผู้บริหารที่มีอํานาจอนุมัติ เพ่ือปรับปรุงกระบวนการขออนุมัติดําเนินงานในเร่ือง
ต่างๆ ที่เกิดความล่าช้าจากการส่งเอกสารระหว่างวิทยาเขตมายังสํานักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน เน่ืองจาก
ผู้บริหารที่มีอํานาจการตัดสินใจอยู่ที่สํานักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน 
 2. (ร่าง) ปฏิทินการจัดทํางบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   
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ระเบียบวาระที่  4.3 ข้อบังคับ / ระเบียบ / ประกาศ  
ระเบียบวาระท่ี  4.3.1 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกต้ัง

กรรมการสรรหาผู้สมควรดํารงตําแหน่งคณบดี ประเภทคณาจารย์ประจํา 
และประเภทหัวหน้าภาควิชา หัวหน้าสาขาวิชาหรือหัวหน้าหน่วยงานที่
เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชาหรือสาขาวิชาของคณะ พ.ศ. .... 
และการแต่งต้ังประธานกรรมการในคณะกรรมการเลือกต้ังกรรมการสรรหาฯ 

 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 10/2560 เมื่อ
วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560 ได้ให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสรรหาผู้สมควร
ดํารงตําแหน่งคณบดีตามข้อ 7 (4) และ (5) ของร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการสรรหาคณบดี 
พ.ศ. .... โดยมอบหมายให้กองนิติการเพ่ิมเติมรายละเอียดเก่ียวกับประธานกรรมการเลือกต้ังกรรมการสรรหา
ผู้สมควรดํารงตําแหน่งคณบดี ประเภทคณาจารย์ประจํา และประเภทหัวหน้าภาควิชา หัวหน้าสาขาวิชาหรือ
หัวหน้าหน่วยงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชาหรือสาขาวิชา ให้มาจากผู้ดํารงตําแหน่งคณบดี
หรือหัวหน้าส่วนงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ซึ่งมิใช่คณบดีของคณะที่ดําเนินการสรรหา         
ผู้สมควรดํารงตําแหน่งคณบดี น้ัน  

ในการน้ี กองนิติการได้จัดทํา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการเลือกต้ังกรรมการสรรหาผู้สมควรดํารงตําแหน่งคณบดี ประเภทคณาจารย์ประจํา และประเภท
หัวหน้าภาควิชา หัวหน้าสาขาวิชาหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชาหรือ
สาขาวิชาของคณะ พ.ศ. .... ตามหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสรรหาผู้สมควรดํารงตําแหน่งคณบดี
ตามข้อ 7 (4) และ (5) ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรเก่ียวกับการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2560 ซึ่งข้อบังคับ
ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 
และครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560  

ทั้งนี้ เนื่องจากขณะนี้ผู ้ดํารงตําแหน่งคณบดีบางคณะได้ดํารงตําแหน่งใกล้ครบกําหนด
ระยะเวลาการดํารงตําแหน่ง หรือคณบดีบางคณะได้พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระการดํารงตําแหน่ง    
และตามร่างระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการสรรหาผู้สมควร
ดํารงตําแหน่งคณบดี ประเภทคณาจารย์ประจํา และประเภทหัวหน้าภาควิชา หัวหน้าสาขาวิชาหรือหัวหน้า
หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชาหรือสาขาวิชาของคณะ พ.ศ. .... ข้อ 5 กําหนดให้
อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการเลือกต้ังกรรมการสรรหาผู้สมควรดํารงตําแหน่งคณบดี ประเภทคณาจารย์
ประจํา และประเภทหัวหน้าภาควิชา หัวหน้าสาขาวิชาหรือหัวหน้าหน่วยงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะ
เทียบเท่าภาควิชาหรือสาขาวิชาของคณะ ประกอบด้วย 

(1) คณบดีหรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะซึ่งไม่ใช่คณบดีของ
คณะ ที่ได้รับการเสนอจาก ก.บ.ม. จํานวนหน่ึงคน เป็นประธานกรรมการ 

(2)  รองคณบดีของคณะที่ได้รับการเสนอช่ือจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ จํานวน
หน่ึงคน เป็นกรรมการ 

(3)  เลขานุการคณะ เป็นกรรมการ 
หากคณะไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งเลขานุการคณะ หรือผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะเป็น

บุคลากรสายวิชาการ ให้บุคลากรซึ่งมิใช่คณาจารย์ประจําของคณะที่ได้รับการเสนอช่ือจากที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ จํานวนหน่ึงคน เป็นกรรมการ 
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(4) ให้บุคลากรสายสนับสนุนจํานวนหน่ึงคน ทําหน้าที่ เลขานุการ และจะให้มีผู้ ช่วย 
เลขานุการจากบุคลากรสายสนับสนุนด้วยก็ได้ โดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 

การได้มาซึ่งกรรมการตาม (2) ให้คณะกรรมการประจําคณะพิจารณาเสนอช่ือโดยคํานึงถึง
ความมีส่วนได้ส่วนเสียทั้งทางตรงและทางอ้อมของผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือด้วย 

ดังน้ัน เพ่ือให้การดําเนินการสรรหาผู้สมควรดํารงตําแหน่งคณบดีเป็นไปตามข้อบังคับฯ และ
ระเบียบฯ กองนิติการจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งต้ังประธานกรรมการในคณะกรรมการเลือกต้ังกรรมการ      
สรรหาผู้สมควรดํารงตําแหน่งคณบดี ประเภทคณาจารย์ประจํา และประเภทหัวหน้าภาควิชา หัวหน้าสาขาวิชา
หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชาหรือสาขาวิชาของคณะ ในข้อ (1) เพ่ือให้
เป็นไปตามร่างระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกต้ังกรรมการสรรหาผู้สมควร
ดํารงตําแหน่งคณบดี ประเภทคณาจารย์ประจํา และประเภทหัวหน้าภาควิชา หัวหน้าสาขาวิชาหรือหัวหน้า
หน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชาหรือสาขาวิชาของคณะ พ.ศ. .... ข้อ 5 (1) ให้กับคณะที่
ต้องดําเนินการสรรหาผู้สมควรดํารงตําแหน่งคณบดี จํานวน 2 คณะวิชา คือ คณะโบราณคดี และคณะ
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกต้ังกรรมการสรรหาผู้สมควรดํารงตําแหน่งคณบดี ประเภทคณาจารย์ประจํา        
และประเภทหัวหน้าภาควิชา หัวหน้าสาขาวิชาหรือหัวหน้าหน่วยงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่า
ภาควิชาหรือสาขาวิชาของคณะ พ.ศ. .... และให้นําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใช้ต่อไป  

ทั้งน้ี ประธานสภาคณาจารย์และพนักงานมีความเห็นแย้งในประเด็นของคุณสมบัติของผู้ได้รับ
การเสนอช่ือเป็นกรรมการสรรหาผู้สมควรดํารงตําแหน่งคณบดี ประเภทคณาจารย์ประจํา ตามข้อ 8 (2) ของ
ร่างระเบียบดังกล่าว โดยให้ความเห็นว่าต้องกําหนดคุณสมบัติให้รวมถึงผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร ไม่ควรระบุ
เฉพาะผู้ดํารงตําแหน่งอธิการบดีเพียงตําแหน่งเดียว และควรหารือกับนักกฎหมายของมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ ด้วย 

อน่ึง ที่ประชุมเห็นชอบให้พิจารณาการแต่งต้ังประธานกรรมการในคณะกรรมการเลือกต้ัง
กรรมการสรรหาผู้สมควรดํารงตําแหน่งคณบดี ประเภทคณาจารย์ประจํา และประเภทหัวหน้าภาควิชา หัวหน้า
สาขาวิชาหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชาหรือสาขาวิชา เพ่ือสรรหาผู้สมควร
ดํารงตําแหน่งคณบดีคณะโบราณคดี และคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมในการ
ประชุม ก.บ.ม. ครั้งต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.4 โครงสร้างส่วนงานและหน่วยงานภายใน 
  ไม่มี 
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ระเบียบวาระที่  4.5 การบริหารการเงินและทรพัย์สิน 
ระเบียบวาระท่ี  4.5.1 การกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต หลักสูตร

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2560) และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
กระบวนการชีวภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ในลักษณะโครงการ
พิเศษ  

 
สรุปเรื่อง 

ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมประสงค์ขอกําหนดอัตราค่าธรรมเนียม
การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2560) และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2560) ในลักษณะโครงการพิเศษ ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อค่าธรรมเนียมในภาพรวม เน่ืองจากใช้อัตราค่าลงทะเบียน
และค่าธรรมเนียมพิเศษตามอัตราเดิมของนักศึกษาโครงการพิเศษ (ฉบับที่ 19) พ .ศ . 2555 คณะ
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ทั้งน้ี ที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 
6/2560 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว พร้อมทั้งได้เสนอข้อมูลหลักการและ
เหตุผลในการกําหนดค่าธรรมเนียม ประมาณการรายรับ/รายจ่ายเบื้องต้น และเปรียบเทียบค่าธรรมเนียมในการ
จัดทําหลักสูตรที่ใกล้เคียงกับสถาบันอ่ืนตามแบบฟอร์มเสนอเร่ืองค่าธรรมเนียมเพ่ือพิจารณาในคณะกรรมการ     
ที่ปรึกษาเก่ียวกับนโยบายทางการเงิน 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับ
ปริญญาบัณฑิต หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) และ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)       
ในลักษณะโครงการพิเศษ แล้วให้คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมดําเนินการต่อไป ทั้งน้ี     
จะได้นําเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินเพ่ือทราบด้วย 
 
ระเบยีบวาระที่  4.6 เรื่องอ่ืนๆ ตามท่ีอธิการบดีปรึกษา 
ระเบยีบวาระที่  4.6.1 (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากร      
                กับ Myongji University สาธารณรัฐเกาหล ี
 
สรุปเรื่อง    

ด้วยคณะอักษรศาสตร์ประสงค์จะทําข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ Myongji 
University สาธารณรัฐเกาหลี เพ่ือพัฒนาความสัมพันธ์ทางวิชาการ ส่งเสริมการทําวิจัยร่วมกัน การแลกเปลี่ยน
อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา แหล่งข้อมูล สิ่งพิมพ์ และวิทยาการใหม่ๆ ซึ่งข้อตกลงดังกล่าวเป็นข้อตกลงระดับ
มหาวิทยาลัย ระดับของผู้ลงนามของทั้งสองฝ่าย คือ อธิการบดี ข้อตกลงไม่กําหนดอายุสัญญา โดยหากประสงค์
ยกเลิกข้อตกลงให้แจ้งล่วงหน้าก่อนยกเลิก 6 เดือน ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจํา
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คณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 โดยคณะอักษรศาสตร์ได้เสนอเอกสารเพ่ือ
ประกอบการพิจารณา ดังน้ี  

1. แบบเสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาการจัดทําข้อตกลงความร่วมมือกับต่างประเทศ 
(MOU และ MOA) โดยได้กรอกข้อมูลกิจกรรมความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ได้แก่ โครงการ 3+1 และ
โครงการ 7+1 

2. (ร่าง) MOU ไม่กําหนดอายุสัญญา ฉบับภาษาอังกฤษ และฉบับแปลเป็นภาษาไทย โดยมี     
ผู้รับรองการแปล  

3. ประวัติของ Myongji University สาธารณรัฐเกาหลี 
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   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
มหาวิทยาลัยศิลปากรกับ Myongji University สาธารณรัฐเกาหลี และให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
ต่อไป 
 
ระเบยีบวาระที่  4.6.2 รายงานการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าภาควิชาปรชัญา              

คณะอักษรศาสตร ์
  (วาระลับ) 
 
ระเบยีบวาระที่  4.6.3 โครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3             

ปีการศึกษา 2560 (กลุ่มที่ 1 สําหรับนักเรียนที่ไม่สามารถสอบเข้าศึกษาใน
สถาบันอุดมศกึษาได้) 

 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาดําเนิน
โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในประเทศให้แก่เยาวชนที่มีภูมิลําเนาในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ “ทุนอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้” เพ่ือสนับสนุนให้
เยาวชนที่มีภูมิลําเนาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าศึกษาระดับอุดมศึกษา โดย
สถาบันอุดมศึกษาสนับสนุนที่น่ังการศึกษาพร้อมยกเว้นค่าเล่าเรียน และ สกอ. สนับสนุนค่าใช้จ่ายให้แก่
นักศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร น้ัน 

ในการน้ี สกอ. ได้ขอความอนุเคราะห์มายังมหาวิทยาลัยศิลปากรเพ่ือพิจารณาเก่ียวกับการ
สนับสนุนที่น่ังการศึกษาและการยกเว้นค่าเล่าเรียนเป็นกรณีพิเศษตามโครงการทุนอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2560 (กลุ่มที่ 1 สําหรับนักเรียนที่ไม่สามารถสอบเข้าศึกษาใน
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สถาบันอุดมศึกษาได้) กองบริการการศึกษาจึงได้เสนอที่ประชุมพิจารณาการสนับสนุนค่าเล่าเรียนของคณะวิชา
ให้เป็นแนวทางเดียวกันตามมติที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 11/2559 เมื่อวันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2559       
โดยเห็นชอบให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาทั้งหมดตลอดหลักสูตร แต่ไม่รวมถึงค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ตามหมวด 
3 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2558 
และไม่ยกเว้นในส่วนอ่ืนๆ เช่น ค่าหอพักนักศึกษา เป็นต้น ทั้งน้ี กองบริการการศึกษาได้รายงานการให้        
การสนับสนุนที่น่ังการศึกษาเป็นกรณีพิเศษของคณะวิชา จํานวนทั้งสิ้น 39 ราย ดังน้ี 

1. คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ (จํานวน 1 ราย) 
- หลักสูตรศลิปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ 

2. คณะอักษรศาสตร์ (จํานวน 2 ราย) 
- หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย    
- หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ   
- หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศส   
- หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเยอรมัน   
- หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์   
- หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์   
- หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการแสดงศึกษา   
- หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคีตศิลป์ไทย  
- หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา   
- หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์การพัฒนา   
- หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตรแ์ละบรรณารักษศาสตร์   
- หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเอเชียตะวันออก   

3. คณะศึกษาศาสตร์ (จํานวน 13 ราย) 
- หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา จํานวน 2 ราย 
- หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต จํานวน 2 ราย 
- หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จํานวน 1 ราย  
- หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา จํานวน 2 ราย 
- หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา จํานวน 4 ราย 
- หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จํานวน 1 ราย 
- หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ

จํานวน 1 ราย 
4. คณะวิทยาศาสตร์ (จํานวน 10 ราย) 

- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จํานวน 1 ราย 
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ จํานวน 1 ราย 
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา จํานวน 1 ราย 
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี จํานวน 1 ราย 
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ จํานวน 1 ราย 
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ จํานวน 1 ราย 
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จํานวน 1 ราย 
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา จํานวน 1 ราย 
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- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 ราย 
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 1 ราย 

5. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (จํานวน 4 ราย) 
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล จํานวน 2 ราย 
- หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม จํานวน 2 ราย 

6. คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร (จํานวน 2 ราย) 
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช จํานวน 1 ราย 
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์นํ้า จํานวน 1 ราย 

7. คณะวิทยาการจัดการ (จํานวน 7 ราย) 
- หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว จํานวน 1 ราย 
- หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชน จํานวน 1 ราย 
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด จํานวน 1 ราย 
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม จํานวน 1 ราย 
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ จํานวน 1 ราย 
- หลักสูตรรฐัประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จํานวน 1 ราย 
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานนิทรรศการและงานอีเว้นท์ 

จํานวน 1 ราย 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ ดังน้ี 

1. การสนับสนุนที่น่ังการศึกษาเป็นกรณีพิเศษตามโครงการทุนอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2560 (กลุ่มที่ 1 สําหรับนักเรียนที่ไม่สามารถสอบเข้าศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาได้) จํานวนทั้งสิ้น 39 ราย   

2. การสนับสนุนค่าเล่าเรียนของคณะวิชาตามแนวทางของมติที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 
11/2559 เมื่อวันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2559 โดยการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาท้ังหมดตลอดหลักสูตร 
แต่ไม่รวมถึงค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ตามหมวด 3 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียม
การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2558 และไม่ยกเว้นในส่วนอ่ืนๆ เช่น ค่าหอพักนักศึกษา เป็นต้น   
 
ระเบยีบวาระที่  4.6.4 โครงการสอบวัดความรูเ้พื่อคัดเลือกนักศึกษาเขา้ศึกษาต่อหลักสูตร

บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจัดการตราสินคา้หรหูรา (หลักสูตร
นานาชาติ/หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2560) ในระบบรับตรง วิทยาลยันานาชาติ 
มหาวิทยาลัยศลิปากร ปีการศึกษา 2560  

 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 9/2559 เมื่อวัน
อังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2559 ได้ให้ความเห็นชอบโครงการสอบวัดความรู้เพ่ือคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษา 
ระดับบัณฑิตศึกษาและปริญญาบัณฑิต ในระบบรับตรง วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 
2560 จํานวน 4 หลักสูตร น้ัน 
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ในการน้ี วิทยาลัยนานาชาติประสงค์จะดําเนินโครงการสอบวัดความรู้เพ่ือคัดเลือกนักศึกษา
เข้าศึกษาต่อหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการตราสินค้าหรูหรา (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ. 2560) ในระบบรับตรง วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2560 กําหนดรับ
นักศึกษา จํานวน 60 คน โดยผู้สมัครเข้าศึกษาต้องสอบวัดความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ และสอบ
สัมภาษณ์ ซึ่งผู้ที่มีคะแนน TOEFL หรือ IELTS ตามท่ีวิทยาลัยนานาชาติกําหนด จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องสอบ
วิชาภาษาอังกฤษ 

ทั้งน้ี กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรที่เปิดรับและแผนการรับนักศึกษาแล้ว      
และกองนิติการได้ตรวจสอบค่าใช้จ่ายในส่วนของอัตราค่าตอบแทน โดยวิทยาลัยนานาชาติใช้งบประมาณใน
การดําเนินโครงการตามท่ีได้กําหนดรายละเอียดค่าใช้จ่ายภายในวงเงินที่ที่ประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 9/2559      
เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 ได้อนุมัติแล้ว ซึ่งโครงการดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดีโดยความ
เห็นชอบของท่ีประชุม ก.บ.ม. ตามความในข้อ 23 ของระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
รายได้ของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2557  

อน่ึง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพ่ิมเติมว่า มหาวิทยาลัยจะ
ได้รวบรวมการดําเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2561 เพ่ือ
พิจารณาในการประชุม ก.บ.ม. ในครั้งต่อไป 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบโครงการสอบวัดความรู้เพ่ือคัดเลือกนักศึกษาเข้า
ศึกษาต่อหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการตราสินค้าหรูหรา (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. 2560) ในระบบรับตรง วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2560 ตามที่วิทยาลัย
นานาชาติเสนอ และให้นําเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติโครงการต่อไป 

ทั้งน้ี ขอให้คณะวิชาที่ประสงค์จะดําเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ประจําปีการศึกษา 2561 เร่งดําเนินการเสนอเรื่องไปยังกองบริการการศึกษาเพ่ือรวบรวมเสนอที่ประชุม 
ก.บ.ม. พิจารณาต่อไป 

 
ระเบยีบวาระที่  4.6.5 รายงานผลความก้าวหนา้ของการเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ ครั้งที่ 1         

ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฐวี  อารยภานนท์ คณะมัณฑนศลิป ์
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่มหาวิทยาลัยอนุมัติให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฐวี  อารยภานนท์ คณะมัณฑนศิลป์     
ไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการเพ่ือเขียนตําราเรื่อง “การออกแบบบรรจุภัณฑ์” โดยมีกําหนด
ระยะเวลา 1 ปี ต้ังแต่วันที่ 16 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2561 น้ัน  

ในการน้ี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฐวี  อารยภานนท์ ได้ส่งรายงานผลความก้าวหน้าของการ
ไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 16 มกราคม ถึงวันที่ 15 เมษายน 2560      
ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะมัณฑนศิลป์ ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 
2560    

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบรายงานผลความก้าวหน้าของการเพ่ิมพูนความรู้
ทางวิชาการ ครั้งที่ 1 ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฐวี  อารยภานนท์ คณะมัณฑนศิลป์ 
 
ระเบยีบวาระที่  4.6.6 โครงการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเขา้ศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์และ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2561 
(โครงการปกติ) 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่มหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมดําเนิน
โครงการสอบคัดเลือกเพ่ือเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โครงการรับนักศึกษา
เพ่ิมพิเศษ ต้ังแต่ปีการศึกษา 2541 เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่จะให้มหาวิทยาลัยกระจายโอกาส
ทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้กว้างขวาง สร้างความเสมอภาคและลดปัญหาการขาดแคลนบุคลากรท่ีมี
ความรู้ความสามารถในท้องถิ่นที่ห่างไกลในทุกสาขาวิชา อีกทั้งเพ่ือเป็นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของ
นักศึกษาที่ศึกษาอยู่ตามโรงเรียนต่างๆ น้ัน 

ในการน้ี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมประสงค์ดําเนินโครงการสอบ
คัดเลือกบุคคลเพ่ือเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ประจําปีการศึกษา 2561 (โครงการปกติ) กําหนดรับนักศึกษาทั้งหมดจํานวน 645 คน ประกอบด้วย 

1. โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ประเภท ก. 
2. โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ประเภท ข. 
3. โครงการรับผ่านค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร 
 
 

หลักสูตร/สาขาวิชา สัญจร ก. สัญจร ข. ค่ายอัจฉริยภาพ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

- สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 
- สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
- สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ 
- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
- สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
- สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ 

- สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและ        
โลจิสติกส ์

- สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี 
- สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 
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หลักสูตร/สาขาวิชา สัญจร ก. สัญจร ข. ค่ายอัจฉริยภาพ 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 

- สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม 
 

15 
 

25 
 

10 
รวม 185 330 130 

 

ทั้งน้ี กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรที่เปิดรับและแผนการรับนักศึกษาแล้ว 
อน่ึง คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้กําหนดรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการ

สอบคัดเลือกเข้าศึกษาไว้ในโครงการแล้ว ซึ่งกองนิติการได้ตรวจสอบค่าใช้จ่ายในส่วนของอัตราค่าตอบแทนแล้ว
มีความเห็นว่า อัตราค่าตอบแทนต่างๆ ของโครงการไม่เกินอัตราที่กําหนดไว้ตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร    
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2557 ข้อ 23 ซึ่งโครงการดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติ
จากอธิการบดีโดยความเห็นชอบของที่ประชุม ก.บ.ม. 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมเห็นว่า เน่ืองจากมหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างดําเนินการรวบรวมการคัดเลือกบุคคลเข้า
ศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2561 ของทุกคณะวิชา จึงเห็นชอบให้กองบริการการศึกษา
เสนอที่ประชุม ก.บ.ม. พิจารณาโครงการสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2561 (โครงการปกติ) ในการประชุม      
คร้ังต่อไปพร้อมกับคณะวิชาอ่ืน  
 
ระเบยีบวาระที่  4.6.7 แนวทางการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศิลปากรสร้างสรรค ์
 
สรุปเรื่อง 

 ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ได้ให้ความ
เห็นชอบแผนพัฒนามหาวิทยาลัยของอธิการบดี ปีงบประมาณ 2560-2564 น้ัน  

เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
ดังกล่าวตามที่ได้กําหนดนโยบาย 1.1 พัฒนานวัตกรรมจัดการศึกษาเพ่ือผลิตบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 โดยมี
แผนงานเปิดรายวิชา “ศิลปากรสร้างสรรค์” ในระดับปริญญาบัณฑิต เพ่ือให้นักศึกษาทุกคนได้มีโอกาสเรียน
รายวิชาดังกล่าว จึงบรรจุรายวิชาศิลปากรสร้างสรรค์ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป วิชาบังคับเลือก กลุ่มวิชาบูรณาการ 
โดยปรับช่ือกลุ่มวิชาเป็นดังน้ี 

เดิม ใหม ่
วิชาบังคับเลือก จํานวนไม่น้อยกว่า 9-12 หน่วยกิต         
         กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
         กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
         กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

วิชาบังคับเลือก จํานวนไม่น้อยกว่า 9-12 หน่วยกิต         
         กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
         กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
         กลุ่มวิชาบูรณาการ 

โดยเริ่มใช้กับนักศึกษารุ่นปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป (ยกเว้นคณะโบราณคดีและ              
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เน่ืองจากอยู่ระหว่างการปรับปรุงมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ และคณะ        
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ดุริยางคศาสตร์) ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตร ครั้งที่ 2/2560       
เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560  

ในการน้ี กองบริการการศึกษาจึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร 
พิจารณาแนวทางการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศิลปากรสร้างสรรค์ ดังน้ี 

1. การบรรยาย ไม่น้อยกว่า 12-15 คาบ เก่ียวกับ 
- ศิลปากรศึกษา ไม่น้อยกว่า 2-4 คาบ  (โดยมีกองกิจการนักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบ) 
- หลักการจัดทําโครงการ ไม่น้อยกว่า 2-4 คาบ (โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

และผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นผู้รับผิดชอบ) 
- ตามความสนใจของนักศึกษา ไม่น้อยกว่า 4-8 คาบ (โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาประจํากลุ่ม

เป็นผู้รับผิดชอบ) 
2. การปฏิบัติการ สัปดาห์ละ 4 ช่ัวโมง  จํานวนไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ในลักษณะการทํางาน 

กลุ่ม  กลุ่มละประมาณ 40-50 คน โดยในแต่ละกลุ่มต้องมีนักศึกษาจากหลากหลายคณะวิชา  
3. การเรียนรู้ด้วยตนเอง ในระบบ e-learning ในเรื่องการจัดทําโครงการ 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบแนวทางการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ศิลปากรสร้างสรรค์ตามที่เสนอ โดยมีข้อสังเกตเก่ียวกับรายละเอียดของรายวิชาในประเด็นต่างๆ ดังน้ี 

1. คําว่า University ในช่ือรายวิชาภาษาอังกฤษ  
2. การใช้คําว่า "นักศึกษา" เป็นจํานวนมากในคําอธิบายรายวิชา 
3. ความจําเป็นของการเรียนรู้ 3R สําหรับนักศึกษา ในส่วนหลักการและเหตุผลของการเปิดรายวิชา 
4. ความชัดเจนในการกําหนดการวัดผลสัมฤทธ์ิการเรียน ในส่วนของการประเมินคุณลักษณะ

ที่พึงประสงค์ตามสภาพจริง (90%) ตามวัตถุประสงค์ของโครงการซึ่งเน้นในลักษณะบูรณาการ 
และให้กองบริการการศึกษาดําเนินการต่อไป 

 

เลิกประชุมเวลา 11.25 น. 
                                          
 
                                                                              

(นางสาวกันย์พินันท์  สิริปัญญาธร) 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 

                                                                   
(นางสาวสิริวัลลิ์  พฤกษาอุดมชัย) 

ผู้จดรายงานการประชุม 
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(นางสาวเอมอร  ชีราวุฒธิพันธ์) 

ผู้จดรายงานการประชุม 
รายงานการประชุมฉบับน้ี 
ได้รับรองโดยไม่มีการแก้ไข 


