
รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ครั้งท่ี 13/2560 

วันอังคารท่ี 4 กรกฎาคม 2560 
ณ  ห้องประชุมสํานักงานอธิการบดี  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 

…………….……………….. 

ผู้มาประชุม 

1. ผศ.ดร.เชาวรีย์ อรรถลังรอง รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการ 
2. รศ.ดร.ดวงเดือน  ไกรลาศ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา กรรมการ 
3. ศ.ดร.พรศักด์ิ  ศรีอมรศักด์ิ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย กรรมการ 

 และผู้รกัษาการแทนผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
4. รศ.ดร.พิทักษ์ ศิริวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กรรมการ 
5. รศ.ดร.ปานใจ   ธารทัศนวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ 
6. ศ.ญาณวิทย์   กุญแจทอง  คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ กรรมการ 
7. ผศ.ชวลิต ขาวเขียว คณบดีคณะโบราณคดี กรรมการ 
8. อ.ดร.ธนาทร  เจียรกุล คณบดีคณะมณัฑนศิลป์ กรรมการ 
9. ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธ์ุ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กรรมการ 

10. ผศ.ดร.นรงค์  ฉิมพาล ี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 
11. รศ.ดร.ธนะเศรษฐ ์ ง้าวหิรัญพัฒน์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กรรมการ 
12. ผศ.ดร.นิติพงศ์ โสภณพงศ์พิพัฒน์ ผู้รักษาการแทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ 

  และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
13. อ.ดําริห์   บรรณวิทยกิจ คณบดีคณะดุริยางคศาสตร์ กรรมการ 
14. ผศ.สมศักด์ิ ชาตินํ้าเพ็ชร คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ 
15. อ.จอมภัค  คลังระหัด รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ กรรมการ 

  รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 
16. ผศ.ดร.ศักดิพันธ์ ตันวิมลรัตน์ ผู้อํานวยการสํานักหอสมุดกลาง กรรมการ 
17. ผศ.ฉัตรชัย  เผ่าทองจีน ผู้อํานวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ กรรมการ 
18. อ.ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท ์ ผู้อํานวยการหอศิลป์ กรรมการ 
19. อ.ดร.คุณัตว์   พิธพรชัยกุล ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน กรรมการ 
20. อ.ดร.นิรุทธ์  วัฒโนภาส ผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ กรรมการ 
21. นายกฤษดา   ไพรวรรณ์ ผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน กรรมการ 
22. อ.ปัญจพล   เหล่าพูนพัฒน์  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กรรมการและเลขานุการ 
23. นางสาวอัปสร กิจเจริญค้า ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี ผู้ช่วยเลขานุการ 
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ผู้มาประชุมผา่นระบบ VDO-Conference 

1. ผศ.ดร.วันชัย สุทธะนันท ์ อธิการบดี ประธานกรรมการ 
2. รศ.ดร.ประสพชัย  พสุนนท ์ รองอธิการบดี เพชรบุรี กรรมการ 
3. ผศ.ดร.ไธพัตย์  ภูชิสส์ชวกรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและกิจการพิเศษ กรรมการ 
4. ผศ.ดร.ปาเจรา    พัฒนถาบุตร รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร ์ กรรมการ 
5. อ.ดร.ภวพล คงชุม คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการ 
6. ผศ.ดร.พีรพัฒน์ ยางกลาง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 

ผู้เขา้ร่วมประชุม 

1. ผศ.ดร.ธีระศักด์ิ  หุดากร ผู้ช่วยอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร ์
2. อ.นภดล  วิรุฬห์ชาตะพันธ์ ผู้ช่วยอธิการบดี วังท่าพระ 
3. อ.ดร.สุภาพ  เกิดแสง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 
4. ผศ.ดร.อนิรุทธ์  สติมั่น ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
5. รศ.ดร.อวยพร อภิรักษ์อร่ามวง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ 
6. นางสุกัญญา   ต่อทรัพย์สิน ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่  
7. นายสหรัฐ   มณีจันทร ์ ผู้อํานวยการกองนิติการ 
8. นางสุมณฑา   เสรีวัตตนะ ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน 
9. นางสาวนลินรัตน์  ปัจฉิมพัทธพงษ์ หัวหน้างานการประชุม กองกลาง 

10. นางสาวธณิดา  มหาสวัสด์ิ ผู้รักษาการแทนหัวหน้างานบริหารงานบุคคล  
  กองการเจ้าหน้าที่  

11. นางมุจลินท์  สังข์จุ้ย หัวหน้างานนิติการ 3 กองนิติการ 

ผู้ไม่มาประชุม 

1. รศ.ดร.ชัยสิทธ์ิ  ด่านกิตติกุล คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ติดราชการ 
2. ผศ.ดร.วรางคณา นิพัทธ์สุขกิจ คณบดีคณะอักษรศาสตร ์ ติดราชการ 
3. ผศ.ดร.สมพิศ   ขัตติยพิกุล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ติดราชการ 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 

เมื่อกรรมการครบเป็นองค์ประชุมแล้ว ประธานกล่าวเปิดประชุมและขอให้ที่ประชุมพิจารณา
เรื่องต่างๆ ดังน้ี 
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ระเบยีบวาระที่  1    เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี 1.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร           

ครั้งที่ 12/2560 เม่ือวันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2560 
 

สรุปเรื่อง 
 ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ครั้งที่ 12/2560 เมื่อวันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2560 
 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระท่ี 1.2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร           

ครั้งที่ 12/2560 เม่ือวันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2560 (วาระลับ) 
 

สรุปเรื่อง 
 ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ครั้งที่ 12/2560 เมื่อวันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2560 (วาระลับ) 
 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบยีบวาระที่  2     เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
ระเบยีบวาระที่ 2.1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2.1.1 กล่าวต้อนรับอาจารย์ ดร.คุณัตว์ พิธพรชัยกุล ได้รับเลือกให้ดํารงตําแหน่ง

ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน 
 
สรุปเรื่อง 

ประธานกล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.คุณัตว์ พิธพรชัยกุล ที่ได้รับเลือกให้
ดํารงตําแหน่งประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป อน่ึง 
อาจารย์ ดร.คุณัตว์ พิธพรชัยกุล ได้ขอลาออกจากการเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ประเภทผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ต้ังแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 
ระเบยีบวาระที่ 2.2 ขออนุมัติปรญิญาให้แก่ผูส้าํเร็จการศึกษา 
 
สรุปเรื่อง 

ตามมาตรา 29(5) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 ได้กําหนดให้        
สภาวิชาการมีอํานาจหน้าที่ เสนอการให้ปริญญา อนุปริญญา และประกาศนียบัตรช้ันหน่ึงช้ันใดต่อ             
สภามหาวิทยาลัย น้ัน 
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ในการน้ี กองบริการการศึกษาจึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบการขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สําเร็จ
การศึกษาตั้งแต่วันที่สําเร็จการศึกษาเป็นต้นไป ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในหลักสูตร
ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย โดยผ่านความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2560 แล้ว ดังน้ี 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
- ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2559 จํานวน 58 ราย 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบยีบวาระที่ 2.3 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน

สถาบันอุดมศกึษาระบบใหม่ 
 
สรุปเรื่อง 

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการได้มีนโยบายที่จะปรับปรุงระบบการรับบุคคลเข้าศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายปฏิรูปการศึกษาของประเทศ โดยมีหลักการสําคัญ 3 ประการ คือ  

1. นักเรียนควรอยู่ในห้องเรียนจนจบมัธยมศึกษาปีที่ 6 
2. นักเรียนแต่ละคนมีเพียง 1 สิทธ์ิ ในการตอบรับในสาขาวิชาที่เลือกเพ่ือความเสมอภาค 
3. สถาบันอุดมศึกษาในเครือข่ายที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ทุกแห่งจะเข้า

ระบบเคลียริ่งเฮ้าส์ เพ่ือบริหาร 1 สิทธ์ิ ของนักเรียน  
เพ่ือให้ระบบการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบใหม่มีความชัดเจน 

ป้องกันไม่ให้นักเรียนเกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในภายหลัง กองบริการการศึกษาจึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบใหม่           
โดยให้มีผลใช้บังคับต้ังแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป และให้การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาเป็นไปตามประกาศน้ีต้ังแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป ซึ่งได้กําหนดการรับสมัคร จํานวน 5 
รอบ ดังน้ี 

รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio โดยไม่มีการสอบข้อเขียน สําหรับนักเรียนทั่วไป นักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษ นักเรียนโควตา นักเรียนเครือข่าย ให้นักเรียนย่ืนสมัครกับสถาบันอุดมศึกษา 

รอบที่ 2 การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียนหรือข้อสอบปฏิบัติ สําหรับนักเรียนที่อยู่ใน
เขตพ้ืนที่หรือภาคโควตาของโรงเรียนในเครือข่าย และโครงการความสามารถพิเศษต่างๆ ซึ่งสถาบันอุดมศึกษา
จะประกาศเกณฑ์การสอบ ให้นักเรียนย่ืนสมัครโดยตรงกับสถาบันอุดมศึกษาและเข้ารับการคัดเลือกตามเกณฑ์
การสอบ 

รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน สําหรับนักเรียนในโครงการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่ง           
ประเทศไทย (กสพท.) โครงการอ่ืนๆ และนักเรียนทั่วไป ให้ ทปอ. เป็นหน่วยกลางรับสมัคร นักเรียนสามารถ
เลือกได้ 4 สาขาวิชา โดยไม่เรียงลําดับ และสถาบันอุดมศึกษาจัดให้มีการสอบกลางร่วมกันในเวลาเดียวกัน โดย
แต่ละสถาบันอุดมศึกษากําหนดเกณฑ์ที่เป็นอิสระของตนเอง 
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รอบที่ 4 การรับแบบ Admission สําหรับนักเรียนทั่วไป โดย ทปอ. เป็นหน่วยกลางในการรับ
สมัคร นักเรียนสามารถเลือกสมัครได้ 4 สาขาวิชา แบบมีลําดับ โดยใช้เกณฑ์ค่านํ้าหนักตามที่ประกาศไว้
ล่วงหน้า 3 ปี 

รอบ ท่ี  5 การ รับตรง อิสระ  สถาบัน อุดมศึกษา รับสมัคร โดยตรง ด้วย วิ ธีการของ
สถาบันอุดมศึกษาเอง 

ทั้งน้ี ทปอ. และสํานักทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติได้กําหนดการสอบอ่ืนๆ ไว้ดังน้ี 
1. การสอบ GAT/PAT ปีการศึกษา 2561 กําหนดสอบระหว่างวันที่ 24-27 กุมภาพันธ์ 2561 

และในปีการศึกษาถัดไปกําหนดสอบวันเสาร์-วันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์ 
2. การสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561 กําหนดสอบระหว่างวันที่ 3-4 มีนาคม 2561 และใน

ปีการศึกษาถัดไปกําหนดสอบวันเสาร์-วันอาทิตย์แรกของเดือนมีนาคม 
3. การสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2561 กําหนดสอบระหว่างวันที่ 17-18 มีนาคม 

2561 และในปีการศึกษาถัดไปกําหนดสอบวันเสาร์-วันอาทิตย์ที่สามของเดือนมีนาคม 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ  
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ และมอบหมายให้กองบริการการศึกษาเวียนไปยังคณะวิชาต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  2.4 รายงานผลการดําเนินงานการเปลี่ยนสถานภาพ  ภายในกําหนดเวลาหนึ่งปี ครั้งที่ 2 

 
สรุปเรื่อง 

ตามมาตรา 83 และมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 
ประกอบกับข้อ 16 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการเปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการพลเรือน            
ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 และข้อ 11 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร           
ว่าด้วยการเปลี่ยนสถานภาพจากลูกจ้างประจําเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559  กําหนดให้อธิการบดี
รายงานผลการดําเนินงานการเปลี่ยนสถานภาพของข้าราชการและลูกจ้างประจําต่อสภามหาวิทยาลัยปีละ          
สองครั้งจนครบกําหนดสามปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 มีผลใช้บังคับ และ
มหาวิทยาลัยได้กําหนดวันเพ่ือเปลี่ยนสถานภาพของข้าราชการและลูกจ้างประจําไว้ภายในกําหนดเวลาหน่ึงปี  
นับแต่วันที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 มีผลใช้บังคับ ดังน้ี 
  (1) วันที่ 1 กันยายน 2559 เป็นวันพ้นสภาพการเป็นข้าราชการและลูกจ้างประจํา และเป็น
วันเริ่มต้นของการบรรจุแต่งต้ังเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างมหาวิทยาลัย แล้วแต่กรณี 
 (2) วันที่ 3 ตุลาคม 2559 เป็นวันพ้นสภาพการเป็นข้าราชการและลูกจ้างประจํา และเป็น         
วันเริ่มต้นของการบรรจุแต่งต้ังเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างมหาวิทยาลัย แล้วแต่กรณี 
 (3) วันที่ 4 มกราคม 2560 เป็นวันพ้นสภาพการเป็นข้าราชการและลูกจ้างประจํา และเป็น 
วันเริ่มต้นของการบรรจุแต่งต้ังเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างมหาวิทยาลัย แล้วแต่กรณี 
 (4) วันที่ 3 เมษายน 2560 เป็นวันพ้นสภาพการเป็นข้าราชการและลูกจ้างประจํา และเป็นวัน
เริ่มต้นของการบรรจุแต่งต้ังเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างมหาวิทยาลัย แล้วแต่กรณี 
 (5) วันที่ 30 มิถุนายน 2560 เป็นวันพ้นสภาพการเป็นข้าราชการและลูกจ้างประจํา และเป็น
วันเริ่มต้นของการบรรจุแต่งต้ังเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างมหาวิทยาลัย แล้วแต่กรณี 
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 เน่ืองจาก มีข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างประจําเปลี่ยน
สถานภาพเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตามกําหนดเวลาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ในการน้ี มหาวิทยาลัยขอรายงานผล          
การดําเนินงานการเปลี่ยนสถานภาพของข้าราชการและลูกจ้างประจํา ภายในกําหนดเวลาหน่ึงปี ครั้งที่ 2 ดังน้ี  
 

จํานวนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผูเ้ปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
วันที่เปลี่ยนสถานภาพ จํานวนข้าราชการ จํานวนผู้เปลี่ยนสถานภาพฯ คิดเป็นรอ้ยละ หมายเหตุ 
1 กันยายน 2559 679 86 12.66 1. 1 ต.ค.59เกษียณ 19 คน มีจํานวน 574คน 

3 ตุลาคม 2559 574 260 45.29 2. ลาออก3 คน  มีจํานวน 311 คน 

4 มกราคม 2560 311 40 12.86 3. ข้าราชการ ณ 1 มี.ค.60 มีจํานวน 271 คน 

3 เมษายน 2560 271 60 22.14 4. ข้าราชการ ณ 3 เม.ย.60 มีจํานวน 211 คน 

19 พฤษภาคม 2560 211 1 0.47 5. ข้าราชการ ณ 19 พ.ค.60  มีจํานวน 210 คน 

30 มิถุนายน 2560 210 50 23.80 6. ข้าราชการ ณ วันที่ 30 มิ.ย. มีจํานวน 160 คน 

  รวมข้าราชการท่ีเปลี่ยนสถานภาพ  จํานวน 497 คน   
 

จํานวนลูกจ้างประจําผูเ้ปลีย่นสถานภาพเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย 
วันที่เปลี่ยนสถานภาพ จํานวนลูกจ้างประจํา จํานวนผู้เปลี่ยนสถานภาพฯ คิดเป็นรอ้ยละ หมายเหตุ 
1 กันยายน 2559 185 1 0.54 1. 1 ต.ค.59เกษียณ 13 คน มีจํานวน171 คน 

3 ตุลาคม 2559 171 22 12.86 2. ลาออก 2 คน มีจํานวน 147 คน 

4 มกราคม 2560 147 1 0.68 3. ลูกจ้างประจํา ณ 1 มี.ค.60 มีจํานวน 146 คน 

3 เมษายน 2560 146 6 4.10 4. ลูกจ้างประจํา ณ 3 เม.ย.60 มีจํานวน 140 คน 

30 มิถุนายน 2560  140 10 7.14 5. ลูกจ้างประจํา ณ 30 มิ.ย.60 มีจํานวน 130 คน  

   รวมลูกจ้างประจําท่ีเปลี่ยนสถานภาพ  จํานวน 40 คน 

 
 ดังน้ัน ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2560  มีข้าราชการ จํานวน 160 คน มีข้าราชการและพนักงาน
มหาวิทยาลัย รวม 2,182  คน  คิดเป็นข้าราชการต่อจํานวนรวมข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย              
ร้อยละ 7.33 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ          
 
ระเบยีบวาระที่ 2.5 การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การจัดอันดับมาตรฐาน QS Stars Ratings 
 
สรุปเรื่อง 

ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเก่ียวกับการยกระดับคุณภาพให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานสากล
โดยได้มีการพิจารณาเลือกใช้มาตรฐาน QS Stars Ratings เป็นเกณฑ์ในการพัฒนา ซึ่งการพัฒนาอย่าง        
บูรณาการในทุกภาคส่วนจําเป็นต้องมีการช้ีแจงให้คณะวิชา/หน่วยงาน ทราบกําหนดการและแนวทางปฏิบัติใน
การรับการตรวจประเมินคุณภาพโดยคณะทํางานของบริษัท QS รวมถึงการให้ข้อมูลเก่ียวกับตัวช้ีวัดตามเกณฑ์
มาตรฐาน QS Stars Ratings น้ัน 
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ในการนี้ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาจึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบเร่ืองการ
พัฒนามหาวิทยาลัยสู่การจัดอันดับมาตรฐาน QS Stars Ratings ในส่วนของกําหนดการ แผนงานที่เก่ียวข้อง 
และรายละเอียดตัวช้ีวัด ตามเกณฑ์ QS Stars Ratings  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ และให้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ไปยังคณะวิชา/หน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพ่ือใช้
เป็นแนวทางในการพัฒนาเพ่ือยกระดับมหาวิทยาลัยสู่เกณฑ์มาตรฐานสากลต่อไป 
 ทั้งน้ี ขอให้คณะวิชา/หน่วยงาน พิจารณาตัวช้ีวัดที่เก่ียวข้องสําหรับใช้ในการอ้างอิงเพ่ือวาง
แผนการดําเนินงาน อีกทั้งขอให้พิจารณาหาแนวทางการเพ่ิมจํานวนนักศึกษาชาวต่างชาติ เพ่ือให้มหาวิทยาลัย
ศิลปากรเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ และเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การจัดอันดับมาตรฐาน QS Stars 
Ratings จาก มหาวิทยาลัยระดับ 3 ดาว เป็น มหาวิทยาลัยระดับ 4 ดาว 
 อน่ึง มหาวิทยาลัยจะแต่งต้ังคณะทํางานเพ่ือดําเนินงานด้าน Ratings ซึ่งอาจขอความร่วมมือ
ให้บุคลากรของคณะวิชา/หน่วยงาน ร่วมเป็นคณะทํางานด้วย 
 
ระเบยีบวาระที่  3    เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน  
ระเบียบวาระท่ี  3.1 ขอปรับแก้รายวิชาตาม (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนด

รายวิชาและค่าลงทะเบียนนอกเหนือจากวิชาบรรยาย วิชาปฏิบัติการด้าน
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ วิชาปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมศาสตร์ วิชาที่มีการศึกษานอกสถานท่ี และค่าลงทะเบียนของ
นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเฉพาะรายวิชา
ของนักศึกษาโครงการพิเศษของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 11/2560 เมื่อ
วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2560 ได้ให้ความเห็นชอบในหลักการของ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง 
กําหนดรายวิชาและค่าลงทะเบียนนอกเหนือจากวิชาบรรยาย วิชาปฏิบัติการด้านสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ วิชาปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ วิชาที่มีการศึกษานอกสถานที่ และ
ค่าลงทะเบียนของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเฉพาะรายวิชาของนักศึกษา
โครงการพิเศษของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยให้ปรับอัตราค่าลงทะเบียนวิชาเรียน
รายวิชาพิเศษอ่ืนๆ ในรายวิชาลําดับที่ 1-12 ให้เป็นไปตามอัตราเดิมของหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ก่อน
นําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใช้ต่อไป ทั้งน้ี จะได้นําเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาเก่ียวกับนโยบายทาง
การเงินเพ่ือทราบด้วย 

 สําหรับรายวิชาลําดับที่ 13 รายวิชา 623 352 การฝึกงาน เน่ืองจากเป็นรายวิชาในหลักสูตร
ใหม่ ที่ประชุมจึงมอบหมายให้คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมกําหนดอัตราค่าลงทะเบียน     
วิชาเรียนดังกล่าวเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากรพิจารณา ก่อนเสนอคณะกรรมการ                
ที่ปรึกษาเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินและสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป น้ัน 
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ทั้งน้ี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้ดําเนินการตรวจสอบข้อมูลภายหลัง
จากที่ที่ประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 12/2560 เมื่อวันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2560 ได้รับรองรายงานการประชุมแล้ว 
และขอแจ้งข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมว่า รายวิชา 623 352 การฝึกงาน เป็นรายวิชาในหลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม ซึ่งได้บรรจุรายวิชาดังกล่าวไว้ในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 และ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 รวมท้ังได้รับการอนุติให้ดําเนินโครงการรับนักศึกษาเพ่ิมพิเศษ โดยผ่านความ
เห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันพุธที่ 11 กุมภาพันธ์ 2552 แล้ว จึงไม่เป็น
รายวิชาใหม่ และอาจใช้อัตราค่าหน่วยกิตเดิมตาม (ร่าง) ประกาศดังกล่าว  

รวมท้ังรายวิชา  611 373 การฝึกงานในอุตสาหกรรม  เ ป็นรายวิชาในหลักสูตร                 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ และรายวิชา 618 493 สหกิจศึกษา เป็น
รายวิชาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งใน
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ไม่มีการจัดการเรียนการสอนรายวิชาดังกล่าว แต่ในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2560 ได้มีการเพ่ิมรายวิชาดังกล่าว คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจึงมีการกําหนดอัตราค่า
หน่วยกิตในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ในอัตรารายวิชาละ 2,000 บาท ซึ่งสอดคล้องกับการกําหนดราคาค่า
หน่วยกิตของรายวิชาที่มีลักษณะเดียวกับของหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

ในการน้ี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจึงประสงค์ขอแก้ไขบางรายวิชา
ตาม (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดรายวิชาและค่าลงทะเบียนนอกเหนือจากวิชาบรรยาย 
วิชาปฏิบัติการด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ วิชาปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ วิชาที่
มีการศึกษานอกสถานที่ และค่าลงทะเบียนของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เฉพาะรายวิชาของนักศึกษาโครงการพิเศษของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ให้สอดคล้องกัน 
ซึ่งมีจํานวน 13 รายวิชา โดยให้ปรับอัตราค่าลงทะเบียนวิชาเรียนรายวิชาพิเศษอ่ืนๆ ในรายวิชา จํานวน 9 
รายวิชา ได้แก่ รายวิชา 612 390 การฝึกงาน รายวิชา 613 391  การฝึกงานทางเทคโนโลยีชีวภาพ รายวิชา 
614 391 การฝึกงานในอุตสาหกรรม รายวิชา 614 495 สหกิจศึกษา รายวิชา 615 371 การฝึกงาน รายวิชา 
618 391 การฝึกงาน รายวิชา 619 391 การฝึกงานทางวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ รายวิชา 619 495 
สหกิจศึกษา และรายวิชา 623 352  การฝึกงาน ให้เป็นไปตามอัตราเดิมของหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555  

สําหรับรายวิชา 611 373 การฝึกงานในอุตสาหกรรม และรายวิชา 618 493 สหกิจศึกษา ให้
เป็นไปตามอัตราของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

ส่วนรายวิชา 616 382 การฝึกงาน และรายวิชา 621 391 การฝึกงานวิศวกรรมกระบวนการ
ชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมกําหนดอัตราค่าลงทะเบียนวิชาเรียนดังกล่าว เสนอ          
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากรพิจารณา ก่อนเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาเก่ียวกับ
นโยบายทางการเงินและสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการปรับแก้รายวิชาตาม (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดรายวิชาและค่าลงทะเบียนนอกเหนือจากวิชาบรรยาย วิชาปฏิบัติการด้าน
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ วิชาปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ วิชาที่มีการศึกษานอก
สถานที่ และค่าลงทะเบียนของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเฉพาะรายวิชาของ
นักศึกษาโครงการพิเศษของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
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ระเบยีบวาระที่  3.2 ขอเปลี่ยนแปลงชื่อหัวข้องานทับแก้ววิชาการ ครั้งที่ 4 
 
สรุปเรื่อง 

สืบเน่ืองจากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 10/2560 เมื่อวัน
อังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560 ได้รับทราบ เรื่อง การจัดงานทับแก้ววิชาการ ครั้งที่ 4 โดยมหาวิทยาลัยศิลปากร
ได้กําหนดจัดงานในหัวข้อ ธ สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์ ณ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ เพ่ือเป็นการ
เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เน่ืองจากเป็นช่วงเวลาของการไว้ทุกข์
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยในปีน้ี บัณฑิตวิทยาลัย คณะจิตรกรรม ประติมากรรม
และภาพพิมพ์ และคณะมัณฑนศิลป์ได้แสดงความประสงค์เพ่ิมเติมเพ่ือร่วมจัดงานดังกล่าวด้วย น้ัน 

ในการน้ี สํานักงานอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์ ประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงช่ือหัวข้องาน
ทับแก้ววิชาการ ครั้งที่ 4 เป็น “พระทรงสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์” เ พ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เน่ืองจากเป็นห้วงเวลาแสดงความอาลัยและ
น้อมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาท่ีสุดมิได้ โดยกําหนดจัดงานระหว่างวันที่ 28-30 สิงหาคม 
2560 และมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัยของคณาจารย์และนักศึกษา รวมถึงการให้บริการ
วิชาการในการนําเสนอความรู้ทางวิชาการและวิจัยให้กับนักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจในรูปแบบของ
นิทรรศการและการฝึกปฏิบัติในเรื่องที่เก่ียวข้อง 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงช่ือหัวข้องานทับแก้ววิชาการ 
ครั้งที่ 4 ตามท่ีสํานักงานอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์เสนอ 
 
ระเบยีบวาระที่  4     เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
ระเบยีบวาระที่  4.1 การบริหารงานบุคคล 
ระเบยีบวาระที่  4.1.1 การสอบแขง่ขนั / คัดเลือก 
  ไม่ม ี
 
ระเบยีบวาระที่  4.1.2 การขออนุมัติบรรจุบุคคล / การโอนย้าย  
ระเบียบวาระท่ี  4.1.2.1 คณะวิทยาศาสตร์ขออนุมัติจ้าง นายนพรัตน์ พวงยิ้มน้อย เพื่อบรรจุเป็น

พนักงานมหาวิทยาลัย ซ่ึงจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน (เงินรายได้
สมทบ) ตําแหน่งผู้ช่วยสอนปฏิบัติการ 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่คณะวิทยาศาสตร์มีอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน 
(เงินรายได้สมทบ) ตําแหน่งผู้ช่วยสอนปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-07-283 สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ น้ัน  

คณะฯ ได้ดําเนินการตามขั้นตอนแล้ว ผู้ได้รับการคัดเลือกคือ นายนพรัตน์ พวงยิ้มน้อย             
วุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร คณะฯ จึงประสงค์ขออนุมัติจ้าง นายนพรัตน์           
พวงย้ิมน้อย เพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน (เงินรายได้สมทบ)           
ดํารงตําแหน่งผู้ ช่วยสอนปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-07-283 อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท           
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สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ พร้อมทั้งขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลอง
ปฏิบัติงาน ดังน้ี 

1. หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์  ประธานกรรมการ 
2. อาจารย์ ดร.บดินทร์  ดํารงศักด์ิ    กรรมการ 
3. อาจารย์ ดร.อรอนงค์  แช่มเล็ก    กรรมการ 
4. นายสมบัติ  มกุดา     กรรมการ 
5. นางมลวลี  จํารูญ     กรรมการและเลขานุการ 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จ้าง นายนพรัตน์ พวงย้ิมน้อย เพ่ือบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน (เงินรายได้สมทบ) ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยสอนปฏิบัติการ 
ตําแหน่งเลขที่ 2-3-07-283 อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์           
ต้ังแต่วันที่ ก.บ.ม. อนุมัติแต่ไม่ก่อนวันรายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน พร้อมทั้งอนุมัติให้แต่งต้ังคณะกรรมการ
ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าวตามรายช่ือที่หน่วยงานเสนอ ทั้งน้ี การจ้างคร้ังแรกให้จ้าง
เป็นพนักงานประจําสถานภาพทดลองงาน มีระยะเวลาการจ้าง 1 ปี ต้ังแต่วันที่รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน 
 
ระเบยีบวาระที่  4.1.3 การประเมินการปฏิบัติงาน   
  ไม่ม ี
 
ระเบยีบวาระที่  4.1.4 การขอเปลี่ยน / เพิ่มเง่ือนไขการบรรจุ 

ไม่ม ี
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.5 การพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ ชํานาญงาน ชํานาญงานพิเศษ ชํานาญการ 

ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษฯ 
ไม่ม ี

 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6 เรื่องอ่ืนๆ 
ระเบียบวาระท่ี  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 

และสําหรับข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายบริหารและปฏิบัติงานท่ัวไป               
ที่ได้รับคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นน้ันจะต้องเป็นคุณวุฒิที่ตรงกับมาตรฐานกําหนดตําแหน่งซึ่งบุคคลน้ันดํารงตําแหน่งอยู่  
ในขณะนั้น ส่วนการกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ ให้คํานึงถึงความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบ     
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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. นางสาวสิริกมล หมดมลทิน พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่             
1-6-05-122 อัตราเงินเดือน เดือนละ 33,150 บาท สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและ
ปฐมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร์ ได้รับอนุญาตให้ลาศึกษานอกเวลาราชการ ในระดับปริญญาเอก สาขาวิชา           
การบริหารการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีกําหนด 3 เดือน ต้ังแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ถึงวันที่            
30 กันยายน 2556 และได้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก วุฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) 
จากมหาวิทยาลัยศิลปากรโดยให้มีผลต้ังแต่วันที่ 28 เมษายน 2560 ซึ่งเป็นวันที่สําเร็จการศึกษา (เน่ืองจาก
อัตราเงินเดือน เดือนละ 33,150 บาท เกินกว่าอัตราการบรรจุคุณวุฒิปริญญาเอก) 

2. นายอติยศ สรรคบุรานุรักษ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่      
1-2-05-665 สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ ได้รับอนุญาตให้ลาศึกษานอกเวลาราชการ ในระดับปริญญาเอก 
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีกําหนด 2 ปี ต้ังแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2556             
ถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และได้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก วุฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรและ
การสอน) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยให้มีผลต้ังแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 ซึ่งเป็นวันที่ที่สําเร็จการศึกษา 
(เน่ืองจากอัตราเงินเดือน เดือนละ 36,100 บาท เกินกว่าอัตราการบรรจุคุณวุฒิปริญญาเอก) 

3. นางศศิณัฎฐ์ สรรคบุรานุรักษ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่           
1-2-05-402 อัตราเงินเดือน เดือนละ 36,230 บาท สังกัดภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร์ 
ได้รับอนุญาตให้ลาศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร          
มีกําหนด 2 ปี โดยใช้เวลาราชการบางส่วน ภาคการศึกษาหน่ึงไม่เกิน 10 ช่ัวโมง/สัปดาห์ ต้ังแต่วันที่                
3 มิถุนายน 2556 ถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2558 และได้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก วุฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
(หลักสูตรและการสอน) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยให้มีผลต้ังแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ซึ่งเป็นวันที่            
สําเร็จการศึกษา (เน่ืองจากอัตราเงินเดือน เดือนละ 36,230 บาท เกินกว่าอัตราการบรรจุคุณวุฒิปริญญาเอก) 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้เพ่ิมวุฒิการศึกษาไว้ในทะเบียนประวัติพนักงาน
มหาวิทยาลัย จํานวน 3 ราย ตามท่ีเสนอ 
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ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.2 การลาไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย 
 
สรุปเรื่อง 

คณะอักษรศาสตร์ขออนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยลาไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้            
ทางวิชาการ ราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ บุญหนุน พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สังกัดภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ ประสงค์ขอลาไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการเพ่ือ            
เขียนเอกสารคําสอนรายวิชา 400107 พุทธศาสนาในชีวิตคนไทย โดยมีกําหนดระยะเวลา 1 ปี ต้ังแต่วันที่                 
1 สิงหาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561  

เน่ืองจากมหาวิทยาลัยยังไม่มีระเบียบเก่ียวกับการไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ
ของพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดทําระเบียบดังกล่าว กองการเจ้าหน้าที่จึงเสนอที่ประชุม
พิจารณาการลาไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย โดยเห็นสมควร             
ใช้ระเบียบทบวงมหาวิทยาลัยว่าด้วยการให้ข้าราชการ ไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ พ.ศ. 2523 
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) โดยอนุโลมไปพลางก่อน หรือให้ดําเนินการพิจารณาภายหลังมีระเบียบของพนักงาน
มหาวิทยาลัยประกาศใช้ 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยลาไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้
ทางวิชาการ ราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ บุญหนุน โดยใช้ระเบียบทบวงมหาวิทยาลัยว่าด้วย             
การให้ข้าราชการไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ พ.ศ. 2523 (ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม) โดยอนุโลม                 
ไปพลางก่อน 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.3 การปรับระดับชั้นงานลูกจ้างประจํา 
 
สรุปเรื่อง 

ด้วยกองการเจ้าหน้าที่ขออนุมัติปรับระดับช้ันงานลูกจ้างประจํา ราย นายสรวิศ  คุ้มภัย           
จาก พนักงานธุรการ ส 2 กลุ่มงานสนับสนุน รหัส 2108 อัตราค่าจ้าง 22,980 บาท เป็น พนักงานธุรการ ส 3 
กลุ่มงานสนับสนุน รหัส 2108 อัตราค่าจ้าง 22,980 บาท สังกัดงานบริหารงานบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ 
สํานักงานอธิการบดี 

ทั้งนี้ ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 21 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2553 กําหนด
เกี่ยวกับการเปลี ่ยนสายงาน (ชื ่อตําแหน่ง) และกลุ ่มงาน ให้ส่วนราชการคํานึงถึงความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับลักษณะงาน รวมถึงความจําเป็น ภารกิจของส่วนราชการ และประโยชน์ของทางราชการ ดังน้ี 
 1. การปรับระดับชั้นงาน ส่วนราชการสามารถปรับระดับชั้นงานของตําแหน่งลูกจ้างประจํา
จากระดับ 1 เป็นระดับ 2 หรือจากระดับ 2 เป็นระดับ 3 หรือจากระดับ 3 เป็นระดับ 4 ได้ เมื่อผู้ดํารง
ตําแหน่งมีคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งตามที่กระทรวงการคลังกําหนดไว้สําหรับตําแหน่งที่สูงกว่า ทั้งนี้ ไม่เกิน
ระดับสูงสุดในแต่ละสายงาน (ช่ือตําแหน่ง) ที่สํานักงาน ก.พ. กําหนดไว้ 
 2. สายงาน (ชื่อตําแหน่ง) ที่เปลี่ยนใหม่ ต้องเป็นตําแหน่งที่สํานักงาน ก.พ. ได้กําหนดชื่อ
ตําแหน่งและหน้าที่ความรับผิดชอบโดยย่อของตําแหน่งไว้ และกระทรวงการคลังได้กําหนดคุณสมบัติเฉพาะ
ตําแหน่งและอัตราค่าจ้างไว้แล้ว 
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 3. การเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตําแหน่ง)/กลุ่มงานที่ลูกจ้างประจําครองตําแหน่งอยู่เดิมเป็น 
สายงาน (ช่ือตําแหน่ง) ใด กลุ่มงานใดนั้น ผู้ครองตําแหน่งจะต้องมีความรู้ความสามารถและคุณสมบัติเฉพาะ
ตําแหน่งตามที่กระทรวงการคลังกําหนดไว้ และส่วนราชการต้องมอบหมายให้ผู้ครองตําแหน่งนั้นปฏิบัติงาน
โดยสอดคล้องตรงตามหน้าที่ความรับผิดชอบของตําแหน่งตามที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด 
 นอกจากน้ี การเปล่ียนตําแหน่งดังกล่าว กระทรวงการคลัง ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 
0428/ว 38 ลงวันที่ 1 เมษายน 2553 เรื่อง บัญชีกําหนดคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งและอัตราค่าจ้างประจําของ
ลูกจ้างประจํา และสํานักงาน ก.พ. มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553  เรื่อง  
การจัดระบบตําแหน่งลูกจ้างประจําของส่วนราชการได้กําหนดคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง และ หน้าที่โดยย่อของ
ตําแหน่ง ไว้ดังน้ี 

พนักงานธุรการ กลุ่มงานสนับสนุน ระดับ 3 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง  
1. แต่งต้ังจากผู้ดํารงตําแหน่งเดิม หรือตําแหน่งพนักงานธุรการ ระดับ 2 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้ว

เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ 
2. แต่งต้ังจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและความชํานาญงานในหน้าที่ และ              

เคยปฏิบัติงานด้านน้ีมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือ 
3. ได้รับวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เก่ียวข้องกับลักษณะงาน              

ในหน้าที่ 
หน้าที่โดยย่อ  
1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์และความชํานาญมากในการรับส่ง ลงทะเบียน            

แยกประเภท และจัดส่งหนังสือเอกสารให้หน่วยงานที่เก่ียวข้อง เก็บและค้นหาหนังสือ กรอกแบบฟอร์มและ 
ร่างหนังสือโต้ตอบง่ายๆ ตรวจความถูกต้อง ความสวยงาม ความเรียบร้อยของเอกสารสิ่งพิมพ์ก่อนทําการพิมพ์ 
ตรวจสอบรหัสต่างๆ ที่เก่ียวกับการบันทึกข้อมูล ตรวจทานการบันทึกข้อมูลซึ่งใช้กับแบบฟอร์มต่างๆ        
พิมพ์และคัดสําเนาหนังสือเอกสาร และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 

2. ซ่อมเอกสาร วารสาร และหนังสือต่างๆ ที่ชํารุดให้คงสภาพเดิม ตลอดจนดูแลรักษามิให้
ชํารุดเสียหาย เบิกและเก็บรักษาวัสดุเครื่องอุปกรณ์ต่างๆ 

3. ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
ข้อพิจารณา  

  เมื่อพิจารณาตามคําช้ีแจงประกอบการเสนอปรับระดับช้ันงาน แล้ว 
 กองการเจ้าหน้าที่ เสนอปรับระดับช้ันงาน นายสรวิศ  คุ้มภัย ตําแหน่งพนักงานธุรการ           
กลุ่มงานสนับสนุน ระดับ 2 เป็น ตําแหน่งพนักงานธุรการ กลุ่มงานสนับสนุน ระดับ 3 ซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะ
ตําแหน่งพนักงานธุรการ กลุ่มงานสนับสนุน ระดับ 3 ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกําหนดไว้ คือ “แต่งต้ัง
จากผู้ดํารงตําแหน่งเดิม หรือตําแหน่งพนักงานธุรการ ระดับ 2 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี” 
ประกอบกับหน้าที่ (โดยย่อ) ตามแบบบรรยายลักษณะงาน (แบบ ลปจ.1) ของตําแหน่งพนักงานธุรการ         
กลุ่มงานสนับสนุน ระดับ 3 มีความสอดคล้องกับลักษณะงานและหน้าที่ (โดยย่อ) และงานที่ได้รับมอบหมาย
ของตําแหน่งใหม่ที่ขอปรับระดับช้ันงาน 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้ปรับระดับช้ันงานลูกจ้างประจํา ราย นายสรวิศ  คุ้มภัย 
จาก พนักงานธุรการ ส 2 กลุ่มงานสนับสนุน รหัส 2108 อัตราค่าจ้าง 22,980 บาท เป็น พนักงานธุรการ ส 3 
กลุ่มงานสนับสนุน รหัส 2108 อัตราค่าจ้าง 22,980 บาท สังกัดงานบริหารงานบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ 
สํานักงานอธิการบดี 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.4 แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนนิการเลอืกเพื่อให้ได้มาซ่ึงกรรมการในคณะกรรมการ

บริหารมหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ซ่ึงมาจาก
ข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจําสายวิชาการ 
แทนตําแหน่งที่ว่างลง 

 
สรุปเรื่อง 

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ข้อ 5  
กําหนดให้มีคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย โดยเรียกย่อว่า “ก.บ.ม.” ประกอบด้วย 

(1) อธิการบดี เป็นประธาน 
(2) รองอธิการบดี เป็นกรรมการ 
(3) คณบดี และหวัหน้าส่วนงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ เป็นกรรมการ 
(4) ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน เป็นกรรมการ 
(5) ผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยจํานวนสามคนซึ่งมาจากข้าราชการหรือพนักงาน

มหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจําสายวิชาการจํานวนสองคน และสายสนับสนุนจํานวนหนึ่งคน เป็น
กรรมการ 
 ซึ่งตามข้อ 6 ของข้อบังคับฯ กําหนดให้การได้มาซึ่งกรรมการบริหารตามข้อ 5(5) ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยโดยมติ ก.บ.ม. ประกาศกําหนด และกําหนดการพ้นจากตําแหน่งก่อน
วาระ ให้มีการดําเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการบริหารแทนตําแหน่งที่ว่าง และให้ผู้น้ันอยู่ในตําแหน่งเพียงเท่ากับ
วาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน แต่ถ้าวาระการดํารงตําแหน่งเหลืออยู่น้อยกว่าเก้าสิบวัน จะไม่ดําเนินการให้มี   
ผู้ดํารงตําแหน่งแทนก็ได้ ประกอบกับคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 1548/2559 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 
สั่งแต่งต้ัง อาจารย์ ดร.คุณัตว์ พิธพรชัยกุล เป็นกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ประเภทผู้แทน
ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ซึ่งมาจากข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจําสาย
วิชาการ โดยมีวาระการดํารงตําแหน่ง 2 ปี ต้ังแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 น้ัน  
 เน่ืองจาก อาจารย์ ดร.คุณัตว์  พิธพรชัยกุล ได้รับการเลือกให้ดํารงตําแหน่งประธานสภา
คณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัยศิลปากร ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เร่ือง ผลการเลือก
ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน รองประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน คนที่ 1 และรองประธานสภา
คณาจารย์และพนักงาน คนที่ 2 ฉบับลงวันที่ 27 มิถุนายน 2560 และ อาจารย์ ดร.คุณัตว์ พิธพรชัยกุล 
ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน ได้มีหนังสือแจ้งความประสงค์ขอลาออกจากการเป็นกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ประเภทผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ซึ่งมาจากข้าราชการหรือพนักงาน
มหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจําสายวิชาการ ทําให้ตําแหน่งดังกล่าวว่างลง ซึ่งตามประกาศมหาวิทยาลัย
ศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกเพ่ือให้ได้มาซึ่งกรรมการในคณะกรรมการบริหารงานมหาวิทยาลัย 
ประเภทผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ฉบับลงวันที่ 11 สิงหาคม 2559 ข้อ 3 กําหนดให้อธิการบดีแต่งต้ัง
คณะกรรมการดําเนินการเลือกเพ่ือให้ได้มาซึ่งกรรมการในคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยประเภทผู้แทน
ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย  
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 1. รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย  ประธานกรรมการ 
 2. ผู้แทนคณะ   กรรมการ 
 3. ผู้แทนสํานักงานอธิการบดี จํานวน 3 คน    กรรมการ 
 4. ผู้แทนสํานักงานสภามหาวิทยาลัย จํานวน 1 คน    กรรมการ 
 5. ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยของสํานักงานอธิการบดี จํานวน 1 คน   เลขานุการ 
 และอาจให้มีผู้ช่วยเลขานุการด้วยก็ได้ 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการเลือกซ่อมเพ่ือให้ได้มา          
ซึ่งกรรมการในคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ            
แทนตําแหน่งที่ว่าง โดยประกอบด้วย 

1. รองอธิการบดี  พระราชวังสนามจันทร์  ประธานกรรมการ 
2. รองศาสตราจารย์ทินกร  กาษรสุวรรณ กรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนะ  จีระพิวัฒน์ กรรมการ 
4. อาจารย์ศศิธร  ศิลป์วุฒยา กรรมการ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปนท  ปลื้มชูศักด์ิ กรรมการ 
6. อาจารย์สกนธ์  ม่วงสุน กรรมการ 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรกาญจน์  สุขสดเขียว กรรมการ 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกอร  ระย้านิล กรรมการ 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรสิทธ์ิ  ล้อจิตรอํานวย กรรมการ 

10. อาจารย์วิชัย  จันทรักษา กรรมการ 
11. อาจารย์วุฒิชัย  เลิศสถากิจ กรรมการ 
12. อาจารย์ ดร.วัชราภรณ์  รวมธรรม กรรมการ 
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนัสสินี  บุญมีศรีสง่า กรรมการ 
14. อาจารย์นฤชร  สังขจันทร์ กรรมการ 
15. อาจารย์ ดร.ปริญญา  หรุ่นโพธ์ิ กรรมการ 
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยยศ  ไพวิทยศิริธรรม กรรมการ 
17. อาจารย์ ดร.โสภณ  ผู้มีจรรยา กรรมการ 
18. นางอาทิตา  นกอยู่ กรรมการ 
19. นางลัดดาวัลย์  ภูริกุลทอง กรรมการ 
20. ดร.ศศิวิมล  สันติราษฎร์ภักดี กรรมการ 
21. นายสอาด  ศรีจันทร์ กรรมการ 
22. นางสุกัญญา  ต่อทรัพย์สิน กรรมการ 
23. นางประไพพรรณ  ขําภาษี กรรมการ 
24. นางวราภรณ์  ฉัตรวงศ์พันธ์   กรรมการและเลขานุการ 
25. นางยุภา  แก้วจริยะพล ผู้ช่วยเลขานุการ 
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ทั้งน้ี ให้คณะกรรมการดังกล่าวพิจารณาแต่งต้ังคณะอนุกรรมการดําเนินการเลือกซ่อมในส่วน
ของคณะวิชา เพ่ือดําเนินการเลือกซ่อมเฉพาะประเภทผู้แทนผู้ปฏิบัติงานฯ สายวิชาการตามที่กําหนด และให้
นําเสนออธิการบดีลงนามในคําสั่งแต่งต้ังต่อไป 
 
ระเบยีบวาระที่  4.2 แผนและการติดตามผลการดําเนินงานตามแผน 

ไม่มี 
 
ระเบยีบวาระที่  4.3 ข้อบังคับ / ระเบียบ / ประกาศ 

ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.4 โครงสร้างส่วนงานและหน่วยงานภายใน 

ไม่มี 
   
ระเบยีบวาระที่  4.5 การบริหารการเงินและทรพัย์สิน 

ไม่มี 
 
ระเบยีบวาระที่  4.6 เรื่องอ่ืนๆ ตามท่ีอธิการบดีปรึกษา 
ระเบยีบวาระที่  4.6.1 การแต่งต้ังคณะกรรมการกองทุนประกันภัยอุบัติเหตุรถยนต์ 

 
สรุปเรื่อง 

ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ 766/2558 ลงวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ได้แต่งต้ัง
คณะกรรมการกองทุนประกันภัยอุบัติเหตุรถยนต์ โดยมีวาระการดํารงตําแหน่ง 2 ปี ต้ังแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 
2558 เป็นต้นไป น้ัน  

เน่ืองจากคณะกรรมการชุดดังกล่าวใกล้ครบวาระการปฏิบัติหน้าที่ในวันที่ 12 กรกฎาคม 
2560 ดังน้ัน เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและต่อเน่ือง กองกลางจึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
แต่งต้ังคณะกรรมการกองทุนประกันภัยอุบัติเหตุรถยนต์ (ชุดใหม่) ตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วย
กองทุนประกันภัยอุบัติเหตุรถยนต์ พ.ศ. 2535 ข้อ 5 กําหนดให้มีคณะกรรมการกองทุนประกันภัยอุบัติเหตุ
รถยนต์ ประกอบด้วยบุคคลซึ่งอธิการบดีแต่งต้ังจํานวนไม่น้อยกว่า 5 คน ทําหน้าที่ตามระเบียบดังกล่าว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้แต่งต้ังคณะกรรมการกองทุนประกันภัยอุบัติเหตุ
รถยนต์ (ชุดใหม่) โดยประกอบด้วยผู้ดํารงตําแหน่งและมีรายช่ือต่อไปน้ี 

1. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ประธานกรรมการ 
2. รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์ กรรมการ 
3. รองอธิการบดี เพชรบุรี กรรมการ 
4. รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิทธ์ิ ด่านกิตติกุล กรรมการ 
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5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา นิพัทธ์สุขกิจ กรรมการ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรพัฒน์ ยางกลาง กรรมการ 
7. นายสหรัฐ มณีจันทร์ กรรมการและเลขานุการ 
และให้นําเสนออธิการบดีลงนามในคําสั่งแต่งต้ังต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี  4.6.2 รายงานผลความก้าวหน้าของการเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการฉบับสมบูรณ์

ของอาจารย์ ดร.อนุชา โสภาคย์วิจิตร์ คณะมัณฑนศิลป์ 
 

สรุปเรื่อง 
ตามท่ีมหาวิทยาลัยอนุมัติให้อาจารย์ ดร.อนุชา  โสภาคย์วิจิตร์ คณะมัณฑนศิลป์ ไปปฏิบัติงาน

เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการในโครงการวิจัย เรื่อง “การออกแบบเลขนศิลป์สิ่งแวดล้อมเพ่ือเสริมสร้าง
ภาพลักษณ์วัดไทย” โดยมีกําหนดระยะเวลา  1 ปี ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 น้ัน 

ในการน้ี อาจารย์ ดร.อนุชา โสภาคย์วิจิตร์ ได้ส่งรายงานผลความก้าวหน้าของการไปปฏิบัติงาน    
เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการฉบับสมบูรณ์ ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจํา               
คณะมัณฑนศิลป์ ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบรายงานผลความก้าวหน้าของการเพ่ิมพูน
ความรู้ทางวิชาการฉบับสมบูรณ์ ของอาจารย์ ดร.อนุชา โสภาคย์วิจิตร์ คณะมัณฑนศิลป์ 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.6.3 รายงานผลความก้าวหน้าของการเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ ครั้งที่ 1 ของ       

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เทิดศักด์ิ เหล็กดี คณะมัณฑนศิลป์ 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่มหาวิทยาลัยอนุมั ติให้ผู้ ช่วยศาสตราจารย์เทิดศักด์ิ เหล็กดี คณะมัณฑนศิลป์                 

ไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการเพ่ือเขียนตํารา เรื่อง “ศิลปะไทยปริทัศน์” โดยมีกําหนดระยะเวลา   
1 ปี ต้ังแต่วันที่ 1 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 น้ัน 

ในการน้ี ผู้ช่วยศาสตราจารย์เทิดศักด์ิ เหล็กดี ได้ส่งรายงานผลความก้าวหน้าของการไป
ปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ซึ่ง
ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะมัณฑนศิลป์ ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 
2560 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบรายงานผลความก้าวหน้าของการเพ่ิมพูน
ความรู้ทางวิชาการ ครั้งที่ 1 ของผู้ช่วยศาสตราจารย์เทิดศักด์ิ เหล็กดี คณะมัณฑนศิลป์ 
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ระเบียบวาระท่ี  4.6.4 การแต่งต้ังคณะกรรมการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าภาควิชา
ภาษาตะวันตก หัวหน้าภาควิชามานุษยวิทยา หัวหน้าภาควิชาภาษา
ตะวันออก และหัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี  

 (วาระลับ) 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.6.5 การแต่งต้ังประธานกรรมการในคณะกรรมการเลือกต้ังกรรมการสรรหา                

ผู้สมควรดํารงตําแหน่งคณบดี ประเภทคณาจารย์ประจํา และประเภท
หัวหน้าภาควิชา หัวหน้าสาขาวิชาหรือหัวหน้าหน่วยงานท่ีเรียกชื่ออย่างอ่ืน
ที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชาหรือสาขาวิชา เพื่อสรรหาผู้สมควรดํารงตําแหน่ง
คณบดีคณะโบราณคดี และคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 12/2560 เมื่อ
วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2560 ได้ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการเลือกต้ังกรรมการสรรหาผู้สมควรดํารงตําแหน่งคณบดี ประเภทคณาจารย์ประจํา และประเภทหัวหน้า
ภาควิชา หัวหน้าสาขาวิชาหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชาหรือสาขาวิชา
ของคณะ พ.ศ. .... และอธิการบดีได้ลงนามประกาศใช้แล้วเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2560 อีกทั้งได้เห็นชอบ
ให้พิจารณาการแต่งต้ังประธานกรรมการในคณะกรรมการเลือกต้ังกรรมการสรรหาผู้สมควรดํารงตําแหน่ง
คณบดี ประเภทคณาจารย์ประจํา และประเภทหัวหน้าภาควิชา หัวหน้าสาขาวิชาหรือหัวหน้าหน่วยงานที่
เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชาหรือสาขาวิชา เพ่ือสรรหาผู้สมควรดํารงตําแหน่งคณบดีคณะ
โบราณคดี และคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมในการประชุม ก.บ.ม. ครั้งต่อไป น้ัน 

เนื่องจากผู้ดํารงตําแหน่งคณบดีคณะโบราณคดีได้ดํารงตําแหน่งใกล้ครบกําหนดระยะเวลา
การดํารงตําแหน่ง และคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้พ้นจากตําแหน่งก่อนครบ
วาระการดํารงตําแหน่ง ซึ่งตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2560 ข้อ 5 
กําหนดให้แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดํารงตําแหน่งคณบดีก่อนวาระการดํารงตําแหน่งจะสิ้นสุดลง          
ไม่น้อยกว่า 120 วัน และข้อ 7 กําหนดให้สภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังคณะกรรมการ โดยประกอบด้วย 

1. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิหน่ึงคน เป็นประธานกรรมการ 
2. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิหน่ึงคน เป็นกรรมการ 
3. อธิการบดี เป็นกรรมการ 
4. คณาจารย์ประจําของคณะซึ่งมิใช่กรรมการตามข้อ 3. หรือ 5. หน่ึงคน เป็นกรรมการ 
5. หัวหน้าภาควิชา หัวหน้าสาขาวิชาหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะ

เทียบเท่าภาควิชาหรือสาขาวิชา หน่ึงคน เป็นกรรมการ 
 ในกรณีคณะที ่ไม่มีการแบ่งหน่วยงานเป็นภาควิชาหรือสาขาวิชาตามวรรคหน่ึง ให้

กรรมการประจําคณะประเภทคณาจารย์ประจํา หน่ึงคน เป็นกรรมการ 
6. ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน หรือกรรมการสภามหาวิทยาล ัยประเภท

คณาจารย์ประจํา หน่ึงคน เป็นกรรมการ 
ให ้ผู ้อํานวยการสําน ักงานสภามหาว ิทยาล ัย  หร ือผู ้ที ่ผู ้อํานวยการสําน ักงานสภา

มหาวิทยาลัยมอบหมายเป็นเลขานุการ และอาจต้ังผู้ช่วยเลขานุการได้ไม่เกินสองคน 
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และตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการ            
สรรหาผู้สมควรดํารงตําแหน่งคณบดี ประเภทคณาจารย์ประจํา และประเภทหัวหน้าภาควิชา หัวหน้า
สาขาวิชาหรือหัวหน้าหน่วยงานที ่เรียกชื่ออย่างอื่นที ่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชาหรือสาขาวิชาของคณะ                
พ.ศ. 2560 ข้อ 5 กําหนดให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการเลือกต้ังกรรมการสรรหาผู้สมควรดํารงตําแหน่ง
คณบดี ประเภทคณาจารย์ประจํา และประเภทหัวหน้าภาควิชา หัวหน้าสาขาวิชาหรือหัวหน้าหน่วยงานที่
เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชาหรือสาขาวิชาของคณะ 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 

(4) ให้บุคลากรสายสนับสนุนจํานวนหน่ึงคน ทําหน้าที่ เลขานุการ และจะให้มีผู้ ช่วย 
เลขานุการจากบุคลากรสายสนับสนุนด้วยก็ได้ โดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 

การได้มาซึ่งกรรมการตามข้อ (2) ให้คณะกรรมการประจําคณะพิจารณาเสนอช่ือโดยคํานึงถึง
ความมีส่วนได้ส่วนเสียทั้งทางตรงและทางอ้อมของผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือด้วย 

ในการน้ี เพ่ือให้การดําเนินการสรรหาผู้สมควรดํารงตําแหน่งคณบดีเป็นไปตามข้อบังคับฯ และ
ระเบียบฯ กองนิติการจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งต้ังประธานกรรมการในคณะกรรมการเลือกต้ังกรรมการ      
สรรหาผู้สมควรดํารงตําแหน่งคณบดี ประเภทคณาจารย์ประจํา และประเภทหัวหน้าภาควิชา หัวหน้าสาขาวิชา
หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชาหรือสาขาวิชาของคณะ เพ่ือสรรหาผู้สมควร
ดํารงตําแหน่งคณบดีคณะโบราณคดี และคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในข้อ (1) 
เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกต้ังกรรมการสรรหาผู้สมควร
ดํารงตําแหน่งคณบดี ประเภทคณาจารย์ประจํา และประเภทหัวหน้าภาควิชา หัวหน้าสาขาวิชาหรือหัวหน้า
หน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชาหรือสาขาวิชาของคณะ พ.ศ. 2560 ข้อ 5 (1)  

อน่ึง กองนิติการได้เคยให้ความเห็นเพ่ิมเติมว่า ในระหว่างที่ข้อบังคับเก่ียวกับการสรรหาคณบดี
ฉบับใหม่ยังไม่มีผลใช้บังคับ หากมีการดําเนินการสรรหาคณบดีซึ่งได้ดําเนินการไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ศิลปากรว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมแล้ว การดําเนินการที่ได้ดําเนินการไปแล้วน้ัน 
ถ้าไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับเก่ียวกับการสรรหาคณบดีฉบับใหม่ย่อมเป็นอันใช้ได้และมีผลสมบูรณ์ตามข้อบังคับ
เก่ียวกับการสรรหาคณบดีฉบับใหม่น้ี 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้แต่ง ต้ังคณบดีเป็นประธานกรรมการใน
คณะกรรมการเลือกต้ังกรรมการสรรหาผู้สมควรดํารงตําแหน่งคณบดี ประเภทคณาจารย์ประจํา และประเภท
หัวหน้าภาควิชา หัวหน้าสาขาวิชาหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชาหรือ
สาขาวิชาของคณะ เพ่ือสรรหาผู้สมควรดํารงตําแหน่งคณบดี ตามข้อ 5 (1) ของระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกต้ังกรรมการสรรหาผู้สมควรดํารงตําแหน่งคณบดี ประเภทคณาจารย์ประจํา 
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และประเภทหัวหน้าภาควิชา หัวหน้าสาขาวิชาหรือหัวหน้าหน่วยงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่า
ภาควิชาหรือสาขาวิชาของคณะ พ.ศ. 2560 ดังน้ี 

1. แต่งต้ังคณบดีคณะดุริยางคศาสตร์เป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการเลือกต้ัง
กรรมการสรรหาผู้สมควรดํารงตําแหน่งคณบดีคณะโบราณคดี 

2. แต่งต้ังคณบดีคณะเภสัชศาสตร์เป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการเลือกต้ังกรรมการ
สรรหาผู้สมควรดํารงตําแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 และให้กองการเจ้าหน้าที่ดําเนินการต่อไป 
 ทั้งน้ี เน่ืองจากการดําเนินการสรรหาคณบดีคณะโบราณคดีและคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งได้ดําเนินการไปแล้วตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการสรรหาคณบดี 
พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับเก่ียวกับการสรรหาคณบดีฉบับใหม่ จึงถือว่าไม่สามารถ
ใช้ได้และมีผลไม่สมบูรณ์ตามข้อบังคับฉบับใหม่ ดังน้ัน ที่ประชุมจึงได้มอบหมายให้กองการเจ้าหน้าที่ดําเนินการ
ทําหนังสือแจ้งไปยังคณะโบราณคดีและคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมให้ดําเนินการดังน้ี 

1. คณะโบราณคดี เน่ืองจากรายช่ือผู้แทนบุคลากรของคณะที่สรรหามาตามหลักเกณฑ์เดิม
เป็นผู้ที่ดํารงตําแหน่งหัวหน้าภาควิชา จึงถือว่าขัดหรือแย้งกับข้อบังคับใหม่ ดังน้ัน จึงให้ดําเนินการเพ่ือให้ได้มา
ซึ่งรายช่ือผู้แทนบุคลากรของคณะ (ใหม่) และหัวหน้าภาควิชา หัวหน้าสาขาวิชาหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกช่ือ
อย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชาหรือสาขาวิชา เป็นกรรมการสรรหาผู้สมควรดํารงตําแหน่งคณบดีคณะ
โบราณคดี  

2. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เน่ืองจากได้มีการเลือกต้ังและได้มาซึ่ง
ผู้แทนบุคลากรของคณะแล้ว โดยไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับใหม่ ดังน้ัน จึงให้ดําเนินการเพ่ือให้ได้มาซึ่งรายช่ือ
เฉพาะหัวหน้าภาควิชา หัวหน้าสาขาวิชาหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชาหรือ
สาขาวิชา เป็นกรรมการสรรหาผู้สมควรดํารงตําแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ส่วนรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นบุคคลภายนอกที่ได้มีการดําเนินการได้รายช่ือมาตาม
หลักเกณฑ์เดิมน้ันให้เป็นอันยุติ เน่ืองจากตามหลักเกณฑ์ใหม่ไม่มีกรรมการประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

 
ระเบียบวาระท่ี  4.6.6 โครงการสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือเข้าศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและ          

นาโนเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้วยวิธีรับตรง ประจําปีการศึกษา 2560 

 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 ได้ให้ความ
เห็นชอบโครงการสอบคัดเลือกเพ่ือเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2560 (โครงการปกติ) น้ัน 

เน่ืองจากคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้ดําเนินการคัดเลือกนักศึกษาใน
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี ตามโครงการสอบคัดเลือกดังกล่าว (โครงการเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมสัญจร ประเภท ก. โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ประเภท ข.) และการสอบคัดเลือก
ระบบกลาง (Admissions) ซึ่งปรากฏว่า จํานวนผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้วและผู้เข้าสอบ
สัมภาษณ์ระบบกลาง (Admissions) มีจํานวนน้อยกว่าแผนการรับนักศึกษาที่กําหนด จํานวน 20 ราย จึงประสงค์
ดําเนินโครงการสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือเข้าศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี คณะ
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้วยวิธีรับตรง ประจําปีการศึกษา 2560 
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 ทั้งน้ี กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรที่เปิดรับและแผนการรับนักศึกษาแล้ว 
 อน่ึง กองนิติการได้รับแจ้งจากคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมว่า            
การดําเนินการตามโครงการดังกล่าวไม่มีการเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือก             
แต่อย่างใด จึงไม่มีการกําหนดอัตราค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าตอบแทน ซึ่งโครงการดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจาก
อธิการบดีโดยความเห็นชอบของที่ประชุม ก.บ.ม. ตามความในข้อ 23 ของระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร             
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2557 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบโครงการสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือเข้าศึกษาใน
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ด้วยวิธีรับตรง ประจําปีการศึกษา 2560 ตามท่ีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเสนอ 
และให้นําเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติโครงการต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.6.7 ปฏิทินการดําเนินโครงการรับสมัคร SU-TCAS และเกณฑ์การสอบคัดเลือก

เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 
2561 

 
สรุปเรื่อง 

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบัน    
อุดมศึกษาระบบใหม่ ฉบับลงวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 โดยกระทรวงศึกษาธิการได้มีนโยบายที่จะ
ปรับปรุงระบบการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายปฏิรูปการศึกษาของ
ประเทศ โดยมีหลักการสําคัญ 3 ประการ คือ 

1. นักเรียนควรอยู่ในห้องเรียนจนจบมัธยมศึกษาปีที่ 6 
2. นักเรียนแต่ละคนมีเพียง 1 สิทธ์ิ ในการตอบรับในสาขาวิชาที่เลือกเพ่ือความเสมอภาค 
3. สถาบันอุดมศึกษาในเครือข่ายที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ทุกแห่งจะเข้า

ระบบเคลียริ่งเฮ้าส์ เพ่ือบริหาร 1 สิทธ์ิ ของนักเรียน น้ัน 
เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการดังกล่าว ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ        

ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 ได้มีการประชุมเกี่ยวกับแนวทางการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อใน
สถาบันอุดมศึกษา ประจําปีการศึกษา 2561 และกองบริการการศึกษาได้จัดทําปฏิทินการดําเนินโครงการรับ
สมัคร SU-TCAS พร้อมเกณฑ์การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ประจําปีการศึกษา 2561 เพ่ือเสนอที่ประชุมพิจารณา 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบในหลักการของปฏิทินการดําเนินโครงการ           
รับสมัคร SU-TCAS และเกณฑ์การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ประจําปีการศึกษา 2561 โดยให้คณะวิชาตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียดใน (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับ
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ปริญญาบัณฑิต รอบที่ 1-5 (SU-TCAS) ประจําปีการศึกษา 2561 โดยเฉพาะจํานวนรับเข้าศึกษา และ
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร รวมทั้งตารางการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจําปีการศึกษา 
2561 หากประสงค์แก้ไข/เพ่ิมเติมข้อมูล ขอให้ส่งไปยังกองบริการการศึกษาภายในวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 
เพ่ือจะได้นําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใช้ต่อไป 
 ทั้งน้ี ที่ประชุมได้มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยพิจารณาปรับแก้ไขคําและ
ข้อความในส่วนของคุณสมบัติเฉพาะของทุกคณะวิชาให้ครอบคลุม ชัดเจน เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และไม่
ซ้ําซ้อนกับคุณสมบัติทั่วไป พร้อมทั้งได้มีข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ดังน้ี  

1. ควรจัดทําโปรแกรม/ระบบเก่ียวกับการรับสมัครสอบคัดเลือกดังกล่าวในภาพรวมของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งเช่ือมโยงกับโปรแกรม/ระบบของ ทปอ. ได้ เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนถึงกําหนดการรับสมัคร
สอบคัดเลือก โดยหารือร่วมกับศูนย์คอมพิวเตอร์ และกําหนดให้มีผู้ดูแลรับผิดชอบชัดเจน  

2. พิจารณาปรับแก้ไขคุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร ข้อ 6 “เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่าง
ถูกต้องตามกฎหมาย และมีหลักฐานแสดงตามที่ราชการออกให้” ให้ครอบคลุมถึงนักศึกษาชาวต่างชาติที่
ประสงค์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร 

อน่ึง หากคณะวิชาประสงค์จะลดจํานวนรับเข้าศึกษา ขอให้ทําหนังสือมายังมหาวิทยาลัยเพ่ือ
จะได้หารือกับ ทปอ. ต่อไป 
   
ระเบียบวาระท่ี  4.6.8 โครงการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือเข้าศึกษาในระดับปริญญาบัณฑิต คณะ

วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้วยวิธีรับตรง ปีการศึกษา 2560 
 
สรุปเรื่อง 

ด้วยคณะวิทยาการจัดการประสงค์ดําเนินโครงการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาใน
ระดับปริญญาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้วยวิธีรับตรง ปีการศึกษา 2560 ซึ่งจะ
คัดเลือกเข้าศึกษาจากผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-Net) ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 
หรือเทียบเท่า ปีการศึกษา 2558 หรือปีการศึกษา 2559 ที่ได้รับแจ้งจากสํานักงานสถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ (สทศ.) องค์การมหาชนหรือคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับการสอบสัมภาษณ์ โดยกําหนดรับ
นักศึกษา 4 หลักสูตร จํานวน 140 คน ดังน้ี 

1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
-  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป จํานวน 10  คน 
-  สาขาวิชาการตลาด จํานวน 10  คน 
-  สาขาวิชาการจัดการโรงแรม จํานวน 20  คน 
-  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ จํานวน 10  คน 
-  สาขาวิชาการจัดการงานนิทรรศการและงานอีเว้นท์ จํานวน 20  คน 

2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
-  สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว จํานวน 20  คน 
- สาขาวิชาการจัดการชุมชน จํานวน 20  คน 

3. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
-  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จํานวน 20  คน 

4. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต จํานวน 10  คน 
ทั้งน้ี กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรที่เปิดรับและแผนการรับนักศึกษาแล้ว 
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 อน่ึง กองนิติการได้รับแจ้งจากคณะวิทยาการจัดการว่า การดําเนินการตามโครงการดังกล่าว
ไม่มีการเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการชุดต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการคัดเลือก จึงไม่มีการกําหนดอัตรา
ค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าตอบแทน ซึ่งโครงการดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดีโดยความเห็นชอบของ              
ที่ประชุม ก.บ.ม. ตามความในข้อ 23 ของระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2557 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบโครงการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือเข้าศึกษา
ในระดับปริญญาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้วยวิธีรับตรง ปีการศึกษา 2560 ตามที่
คณะวิทยาการจัดการเสนอ และให้นําเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติโครงการต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.6.9 โครงการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย

ศิลปากร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม 
(หลักสูตรนานาชาติ) ปีการศึกษา 2560 โดยวิธีรับตรง (เพิ่มเติม) 

 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันอังคารที่ 
15 พฤศจิกายน 2559 ได้ให้ความเห็นชอบโครงการคัดเลือกบุคคลเพ่ือเข้าศึกษาในคณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ)          
ปีการศึกษา 2560 โดยวิธีรับตรง ซึ่งกําหนดรับนักศึกษาจํานวน 120 คน น้ัน  

เพ่ือให้การรับนักศึกษาเป็นไปตามแผนการรับสมัครนักศึกษาที่กําหนดไว้ คณะวิทยาการจัดการ
จึงประสงค์ดําเนินโครงการคัดเลือกบุคคลเพ่ือเข้าศึกษาในคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ) ปีการศึกษา 2560 โดยวิธีรับตรง 
(เพ่ิมเติม) โดยกําหนดรับนักศึกษาจํานวน 30 คน ซึ่งนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรน้ีจะได้รับปริญญา
บัตรของ 2 สถาบัน (ถ้าผลการศึกษาผ่านตามเกณฑ์์ของทั้งสองสถาบัน) ได้แก่ 

1. ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (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 
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มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบโครงการคัดเลือกบุคคลเพ่ือเข้าศึกษาในคณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (หลักสูตร
นานาชาติ) ปีการศึกษา 2560 โดยวิธีรับตรง (เพ่ิมเติม) ตามท่ีคณะวิทยาการจัดการเสนอ และให้นําเสนอ
อธิการบดีพิจารณาอนุมัติโครงการต่อไป  
 
 
เลิกประชุมเวลา 11.05 น. 
 
 
 

(นางสาวกันย์พินันท์  สิริปัญญาธร) 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 
 

(นางสาวสิริวัลลิ์  พฤกษาอุดมชัย) 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 
 

(นางสาวเอมอร  ชีราวุฒธิพันธ์) 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 

รายงานการประชุมฉบับน้ี 
ได้รับรองโดยไม่มีการแก้ไข 
 


