
รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ครั้งท่ี 1/2560 

วันอังคารท่ี 10 มกราคม 2560 
ณ  ห้องประชุมสํานักงานอธิการบดี  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 

…………….……………….. 

ผู้มาประชุม 

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

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

  และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
16. อ.ดําริห์   บรรณวิทยกิจ คณบดีคณะดุริยางคศาสตร์ กรรมการ 
17. ผศ.สมศักด์ิ ชาตินํ้าเพ็ชร คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ 
18. อ.จอมภัค   คลังระหัด รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติฝ่ายวิชาการ กรรมการ 

  รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 
19. ผศ.ดร.อริศร์   เทียนประเสริฐ ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  กรรมการ 
20. ผศ.ดร.สายสุดา  เตียเจริญ รองผู้อํานวยการฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการ 

     แทนผู้อํานวยการสํานักหอสมดุกลาง 
21. ผศ.ฉัตรชัย  เผ่าทองจีน ผู้อํานวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ กรรมการ 
22. อ.ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท ์ ผู้อํานวยการหอศิลป์ กรรมการ 
23. รศ.ดร.บุญศรี   จงเสรีจิตต์ ประธานสภาคณาจารย์ กรรมการ 
24. อ.ดร.คุณัตว์   พิธพรชัยกุล ผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ กรรมการ 
25. อ.ดร.นิรุทธ์  วัฒโนภาส ผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ กรรมการ 
26. นายกฤษดา   ไพรวรรณ์ ผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน กรรมการ 
27. ผศ.ดร.จรุงแสง   ลักษณบุญส่ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กรรมการและเลขานุการ 
28. นางสาวอัปสร กิจเจริญค้า ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี ผู้ช่วยเลขานุการ 



 2

ผู้มาประชุมผา่นระบบ VDO-Conference 

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

  รักษาราชการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
3. อ.ดร.ภวพล คงชุม คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการ 
4. ผศ.ดร.ศศิภา  พจน์วาที รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ กรรมการ 

  รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

ผู้เขา้ร่วมประชุม 

1. อ.ดร.สุภาพ เกิดแสง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
2. นางอัจฉรา   ทองส่งโสม ผู้อํานวยการกองกลาง   
3. นางสุกัญญา   ต่อทรัพย์สิน ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่  
4. นายสหรัฐ   มณีจันทร ์ ผู้อํานวยการกองนิติการ 

ผู้เขา้ร่วมประชุมผ่านระบบ VDO-Conference 

1. ผศ.ดร.ศุภรัตน์ แสงฉัตรแก้ว ผู้ช่วยอธิการบดี เพชรบุรี 

ผู้ไม่มาประชุม 

1. รศ.ดร.ปานใจ   ธารทัศนวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ติดราชการ 
2. ผศ.ดร.พีรพัฒน์ ยางกลาง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ไปราชการต่างประเทศ 
3. ผศ.ดร.สมพิศ   ขัตติยพิกุล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ และรักษาราชการแทน ติดราชการ 

  รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ 
4. ผศ.ดร.ศักดิพันธ์ ตันวิมลรัตน์ ผู้อํานวยการสํานักหอสมุดกลาง ติดราชการ 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 

เมื่อกรรมการครบเป็นองค์ประชุมแล้ว ประธานกล่าวเปิดประชุมและขอให้ที่ประชุมพิจารณา
เรื่องต่างๆ ดังน้ี 
 
ระเบยีบวาระที่  1    เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี 1.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร           

ครั้งที่ 13/2559 เม่ือวันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2559  
 

สรุปเรื่อง 
 ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ครั้งที่ 13/2559 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2559  
 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
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ระเบยีบวาระที่  2     เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
ระเบยีบวาระที่ 2.1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2.1.1 ขอแสดงความยินดีกับผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว (UI GreenMetric 

World University Ranking 2016) 
 
สรุปเรื่อง 

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มหาวิทยาลัยขอแสดงความช่ืนชมและยินดีกับ
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ในการดําเนินโครงการปรับปรุงวิทยาเขตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้และสร้างสรรค์ เพ่ือเข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (University Green Campus) 
ทําให้มหาวิทยาลัยศิลปากรได้รับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว (UI GreenMetric World University 
Ranking 2016) โดยได้อันดับ 173 จาก 516 มหาวิทยาลัยทั่วโลก และอันดับ 10 ของประเทศไทย ซึ่งเป็น          
การวัดและจัดอันดับโดยมหาวิทยาลัยอินโดนีเซีย 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2.2 สรุปประเด็นการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และ         

สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6/2559 เม่ือวันอาทิตย์ที่ 
18 ธันวาคม 2559 

 
สรุปเรื่อง 

ด้วยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการได้สรุปประเด็นจากการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่ง
ประเทศไทย (ทปอ.) และสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 
ธันวาคม 2559 ดังน้ี 

1. รายงานความคืบหน้าการศึกษาวิจัยผลกระทบการเลื่อนเปิด-ปิดภาคการศึกษาตาม
อาเซียนและแนวทางการพัฒนา โดยคณะทํางานด้านการวิจัยของ ทปอ. ได้รายงานความคืบหน้า ดังน้ี 

 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดําเนินการศึกษาวิจัยโดยการเก็บรวบรวม
ข้อมูลทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย แบบสอบถาม จํานวน 3,868 คน การจัดประชุมสัมมนากับผู้บริหาร
สถาบัน บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา ผู้ปกครอง นิสิตนักศึกษานักเรียน และผู้ใช้บัณฑิต ใน 4 ภูมิภาค จํานวน 
219 คน และสัมภาษณ์ผู้บริหารสถาบันต่างๆ จํานวน 20 คน ขณะนี้อยู่ระหว่างการสรุปรายงานการศึกษา โดย
ผลการศึกษาในเบ้ืองต้นแบ่งออกเป็น 3 ตอน ได้แก่ 

ตอนที่ 1 ข้อดี ข้อเสียและผลกระทบจากการเลื่อนเปิด-ปิดภาคการศึกษา 
ตอนที่ 2 แนวปฏิบัติที่ดีและแนวทางการแก้ไขปัญหาหรือผลกระทบจากการเลื่อนเปิด-ปิด

ภาคการศึกษา 
ตอนที่ 3 ข้อเสนอเชิงนโยบายการเปิด-ปิดภาคการศึกษาและแนวทางการพัฒนา 
ทั้งน้ี ผู้ศึกษาวิจัยคาดว่า การศึกษาจะเสร็จสมบูรณ์ภายในเดือนธันวาคม 2559 

2. ร่าง พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ....  มีสาระสําคัญ
โดยสรุปตามที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้พิจารณา ร่าง พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. .... เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2559 
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 รายงานความคืบหน้า สนช. ลงมติในวาระที่ 3 เห็นควรประกาศใช้ ร่าง พระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. .... เป็นกฎหมาย และเห็นด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
โดยมีการแปรญัตติที่เก่ียวข้องกับมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ดังน้ี 

มาตรา 6 สามารถออกระเบียบได้เอง แต่ต้องให้คณะกรรมการของประเทศรับรอง 
มาตรา 7 (3) งานวิจัย ให้คําปรึกษา บริการวิชาการ ได้รับยกเว้น 
มาตรา 7 (6) เงินที่ได้รับจากการบริจาค ได้รับยกเว้น 
ที่ประชุมได้พิจารณาให้มีการร่างระเบียบกลางเพ่ือเป็นแนวทางในการดําเนินงานร่วมกัน 

3. แนวทางการแยกกระทรวงอุดมศึกษา มีสาระสําคัญโดยสรุปตามที่คณะอนุกรรมาธิการ  
การอุดมศึกษาในคณะกรรมาธิการศึกษาและการกีฬา  สภานิ ติ บัญญั ติแห่งชาติ  ไ ด้มีการประชุม
คณะกรรมาธิการฯ เพ่ือพิจารณาร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา พ.ศ. .... 

 รายงานความคืบหน้า ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รายงานว่า ตามที่ได้รับมอบหมายจาก ทปอ. เป็นผู้แทนเข้าร่วมการประชุม
พิจารณาเสนอข้อเสนอแนะ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา  พ.ศ. …. และใน
ฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมาธิการการอุดมศึกษาและการอาชีวศึกษา ขณะน้ีคณะอนุกรรมาธิการฯ ได้
ดําเนินการ ร่าง พระราชบัญญัติดังกล่าว และคาดว่าจะเสร็จภายในเดือนมกราคม 2560 จากน้ัน                 
คณะอนุกรรมาธิการฯ จะรับฟังความคิดเห็นจาก ทปอ./ทปอ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล/ทปอ. 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั้งน้ี หากมีความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไป 

4. การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา มีสาระสําคัญโดยสรุปสืบเน่ืองจาก         
การประชุมหารือเร่ืองการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 โดยมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ คันธมานนท์ รักษาการเลขาธิการท่ีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม ประธานคณะอนุกรรมการดําเนินการคัดเลือกบุคคลเข้า
ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา เป็นผู้แทน ทปอ. เข้าร่วมประชุม ซึ่งที่ประชุมมีการพิจารณาข้อสอบการรับสมัคร
คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ เน่ืองด้วยโรงเรียนมัธยมศึกษาที่เปิดสอน
หลักสูตร English Program (EP) มากขึ้น และมีปัญหาเรื่องการอ่านโจทย์ในการทําข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยไม่
เข้าใจ ซึ่งมีการเรียกร้องให้มีข้อสอบที่ใช้ผลคะแนนเข้าเรียนมหาวิทยาลัยเป็นฉบับภาษาอังกฤษควบคู่กับ
ข้อสอบฉบับภาษาไทยโดยมีเน้ือหาเดียวกัน ขณะเดียวกัน ทปอ. ต้องการมีข้อสอบที่เป็นสากลมากขึ้น เพ่ือให้
ชาวต่างชาติที่ต้องการเข้าเรียนในสถาบันอุดมศึกษาของไทย สามารถเลือกทดสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ 
9 วิชาของประเทศไทยได้ 

 และเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2559 ประธาน ทปอ. รักษาการเลขาธิการ ทปอ. 
และประธานคณะอนุกรรมการดําเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา เข้าร่วมการประชุม
เรื่องการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจําปีการศึกษา 2561 โดยมีนายแพทย์ธีระเกียรติ 
เจริญเศรษฐศิลป์ รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม ที่ประชุมพิจารณา
และเห็นชอบ ดังน้ี 

1. รับตรงโดยใช้แฟ้มสะสมผลงานของนักเรียนโดยไม่มีการสอบ 
2. ระบบโควตาหรือรับตรง โดยใช้ข้อสอบกลาง จัดสอบช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายน 
3. ระบบเคลียริ่งเฮาส์ รอบแรก 
4. ระบบเคลียริ่งเฮาส์ รอบสอง 
5. รับตรงอิสระ มหาวิทยาลัยต่างๆ สามารถดําเนินการได้เอง รวมทั้งมหาวิทยาลัย            

คณะวิชา/สาขาต่างๆ สามารถเปิดสอบวิชาเฉพาะได้เอง 
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ทั้งน้ี มหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิก ทปอ. จะร่วมดําเนินการคัดเลือกตามท่ีกําหนด ส่วน              
ทปอ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลจะเข้าร่วมระบบการสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยระบบใหม่เฉพาะการ
รับตรง โดยใช้แฟ้มสะสมผลงานของนักเรียนโดยไม่มีการสอบ ระบบโควตาหรือรับตรงโดยใช้ข้อสอบกลาง และ
ระบบเคลียริ่งเฮาส์ รอบแรกเท่าน้ัน สําหรับ ทปอ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ จะเข้าร่วมทุกระบบ ยกเว้นเคลียริ่งเฮาส์
รอบสอง  

สําหรับระยะเวลาในการจัดสอบ ทปอ./ทปอ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล/ทปอ. 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ จะมีการหารือกรอบระยะเวลาที่เหมาะสม และประกาศให้นักเรียนทราบล่วงหน้าก่อนรับ
สมัคร ซึ่งนักเรียนจะทราบข้อมูลต่างๆ ก่อนเดือนตุลาคม 2560 โดยการปรับเปลี่ยนจะมีผลดีกับนักเรียน 
ผู้ปกครอง และมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะการสมัครเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา นักเรียนจะมีเพียง 1 สิทธ์ิ          
ในการเข้าศึกษาเท่าน้ัน ซึ่งจะไม่เกิดปัญหาการกันสิทธ์ิที่เรียนเหมือนที่ผ่านมา และที่สําคัญจะมีการออกเป็น
ประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาต้องดําเนินการตามแนวปฏิบัติที่ชัดเจน หาก
มหาวิทยาลัยไม่ดําเนินการ กระทรวงศึกษาธิการจะต้องมีมาตรการในกํากับดูแลต่อไป 

 ทั้งน้ี ที่ประชุมเห็นสมควรให้เริ่มใช้การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในระบบใหม่อย่างเต็ม
รูปแบบในปีการศึกษา 2562 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ และมอบหมายให้ผู้ ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการหารือในการประชุม
คณะอนุกรรมการดําเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Admission) ครั้งที่ 1/2560 
เก่ียวกับข้อเสนอแนะในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาด้วยการรับตรงกลางร่วมกัน โดยใช้
ข้อสอบกลางในการคัดเลือก สําหรับสาขาวิชาที่ต้องมีการสอบเฉพาะ ประธานสภาคณาจารย์ขอให้พิจารณา
ความเป็นไปได้ในการจัดทําเป็นข้อสอบกลางเพ่ือดําเนินการในลักษณะเดียวกัน ทั้งน้ี สําหรับสาขาวิชาทางด้าน
ศิลปะและการออกแบบนั้น ที่ประชุมเห็นความจําเป็นที่จะต้องมีการจัดสอบเฉพาะ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2.3 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแจ้งผลการเทียบวุฒิการศึกษาพนักงาน

มหาวิทยาลัย ราย นางสาวอรวรรณ บริรักษ์ 
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่ที่ประชุม ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยศิลปากร ในการประชุมครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่              
1 พฤศจิกายน 2559 มีมติเป็นหลักการว่าในการบรรจุแต่งต้ังนักเรียนทุนรัฐบาลที่จัดสรรผ่านกระทรวงหรือ 
กรมหรือหน่วยงาน ของรัฐที่ให้ตามความต้องการของมหาวิทยาลยัศิลปากร ให้บรรจุแต่งต้ังนักเรียนทุนดังกล่าว
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิการศึกษาสูงสุดที่ได้รับ และให้มหาวิทยาลัยดําเนินการ
เพ่ือให้ ก.พ. ตีค่าวุฒิการศึกษาควบคู่กันไป และมหาวิทยาลัยสั่งบรรจุ นางสาวอรวรรณ บริรักษ์ นักเรียนทุนฯ 
คุณวุฒิ Degree of Doctor จาก Universiteit van Amsterdam ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ เป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-07-709 สังกัดภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์  
อัตราเงินเดือน เดือนละ 30,450 บาท โดยให้บรรจุแต่งต้ังโดยให้ได้รับเงินเดือนคุณวุฒิปริญญาเอก ต้ังแต่วันที่ 
6 มิถุนายน 2559 ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 1562/2559 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 น้ัน 
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ต่อมามหาวิทยาลัยได้มีหนังสือมหาวิทยาลัยศิลปากร  ที่ ศธ  6801/9641 ลงวันที่                 
8 พฤศจิกายน 2559 ขอให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาคุณวุฒิของ นางสาวอรวรรณ 
บริรักษ์  วุฒิ Degree of Doctor จาก Universiteit van Amsterdam ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ หากกรณี
เป็นข้าราชการสมควรได้รับเงินเดือนในอันดับ และขั้นใด เพ่ือมหาวิทยาลัยจะได้นําไปใช้เป็นข้อมูลในการ
เทียบเคียงเงินเดือนสําหรับการปรับวุฒิและอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย   

บัดน้ี สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีหนังสือ ที่ ศธ 0506(2)/14085 ลงวันที่   
22 ธันวาคม 2559 แจ้งให้มหาวิทยาลัยศิลปากรทราบว่า ได้พิจารณาแล้วมีมติว่าคุณวุฒิของ อาจารย์อรวรรณ 
บริรักษ์  วุฒิ Degree of Doctor จาก Universiteit van Amsterdam ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ เป็น
คุณวุฒิต่างประเทศที่เทียบได้เท่ากับคุณวุฒิระดับปริญญาเอก ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2548 ของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งสอดคล้องกับที่มหาวิทยาลัยได้กําหนดอัตราเงินเดือนคุณวุฒิ            
ปริญญาเอก ให้แก่ นางสาวอรวรรณ บริรักษ์ ไว้แล้ว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ          
 
ระเบยีบวาระที่  3    เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน  
 ไม่ม ี
 
ระเบยีบวาระที่  4     เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
ระเบยีบวาระที่  4.1 การบริหารงานบุคคล 
ระเบยีบวาระที่  4.1.1 การสอบแข่งขนั / คัดเลือก 
 ไม่ม ี
 
ระเบยีบวาระที่  4.1.2 การขออนุมัติบรรจุบคุคล / การโอนย้าย 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.2.1 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขออนุมัติจ้าง นายจิรวัฒน์           

เอ้ือสังคมเศรษฐ์  เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ซ่ึงจ้างด้วยเงิน
งบประมาณแผ่นดิน (เงินรายได้สมทบ) ตําแหน่งอาจารย์ 

 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วย
เงินงบประมาณแผ่นดิน (เงินรายได้สมทบ) ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-3-25-663 น้ัน  

คณะฯ ได้ดําเนินการตามข้ันตอนแล้ว ผู้ได้รับการคัดเลือกคือ นายจิรวัฒน์ เอ้ือสังคมเศรษฐ์              
วุฒิ Master of Arts จาก Kingston University ประเทศสหราชอาณาจักร โดยขอยกเว้นเกณฑ์ผลคะแนน
สอบภาษาอังกฤษ เน่ืองจากได้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยของประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร 
ซึ่งตามมติ ก.บ.พ. ครั้งที่ 25/2558 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558 ได้พิจารณายกเว้นเกณฑ์ผลคะแนนสอบ
ภาษาอังกฤษสําหรับผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยของประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร คณะฯ           
จึงประสงค์ขออนุมัติจ้าง นายจิรวัฒน์ เอ้ือสังคมเศรษฐ์ เพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงิน
งบประมาณแผ่นดิน (เงินรายได้สมทบ) ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-3-25-663 อัตราเงินเดือน  
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เดือนละ 26,250 บาท สังกัดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมทั้งขออนุมัติแต่งต้ัง
คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังน้ี 

1. คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ประธานกรรมการ 
2. รองคณบดีฝ่ายบริหาร     กรรมการ 
    คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
3. อาจารย์ ดร.สังกมา  สารวัตร    กรรมการ 
4. อาจารย์ฐิติยา  พจนาพิทักษ์    กรรมการ 
5. นางสาววันเพ็ญ  แสงพูล    เลขานุการ 
โดยท่ีประชุม ก.บ.พ. ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 มีมติอนุมัติให้เปลี่ยน

เง่ือนไขการบรรจุกรอบอัตราว่าง เพ่ือใช้ในการดําเนินการเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัยตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-3-25-663 สังกัดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
จากเง่ือนไขการบรรจุคุณวุฒิปริญญาเอก เป็นเง่ือนไขการบรรจุคุณวุฒิปริญญาโท 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จ้าง นายจิรวัฒน์ เอ้ือสังคมเศรษฐ์ เพ่ือบรรจุเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน (เงินรายได้สมทบ) ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่ง
เลขที่ 1-3-25-663  อัตราเงินเดือน เดือนละ 26,250 บาท สังกัดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ต้ังแต่วันที่ ก.บ.ม. อนุมัติแต่ไม่ก่อนวันรายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน พร้อมทั้งอนุมัติให้แต่งต้ังคณะกรรมการ
ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าวตามรายช่ือที่คณะฯ เสนอ ทั้งน้ี การจ้างคร้ังแรกให้จ้าง
เป็นพนักงานประจําสถานภาพทดลองงาน มีระยะเวลาการจ้าง 1 ปี ต้ังแต่วันที่รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.2.2 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขออนุมัติจ้าง นางสาวญาณิน  

พงศ์สุวรรณ เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ซ่ึงจ้างด้วยเงินงบประมาณ
แผ่นดิน (เงินรายได้สมทบ) ตําแหน่งอาจารย์ 

 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วย
เงินงบประมาณแผ่นดิน (เงินรายได้สมทบ) ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-3-25-664 น้ัน  

คณะฯ ได้ดําเนินการตามข้ันตอนแล้ว ผู้ได้รับการคัดเลือกคือ นางสาวญาณิน พงศ์สุวรรณ              
วุฒิ Master of Arts in Filmmaking จาก University of London ประเทศสหราชอาณาจักร โดยขอยกเว้น
เกณฑ์ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ เน่ืองจากได้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยของประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ
ในการสื่อสาร ซึ่งตามมติ ก.บ.พ. ครั้งที่ 25/2558 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558 ได้พิจารณายกเว้นเกณฑ์           
ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษสําหรับผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยของประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ         
ในการส่ือสาร คณะฯ จึงประสงค์ขออนุมัติจ้าง นางสาวญาณิน พงศ์สุวรรณ เพ่ือบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน (เงินรายได้สมทบ) ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่            
1-3-25-664  อัตราเงินเดือน เดือนละ 26,250 บาท สังกัดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมทั้ง
ขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังน้ี 
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1. คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ประธานกรรมการ 
2. รองคณบดีฝ่ายบริหาร     กรรมการ 
    คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
3. อาจารย์ ดร.สังกมา  สารวัตร    กรรมการ 
4. อาจารย์ฐิติยา  พจนาพิทักษ์    กรรมการ 
5. นางสาววันเพ็ญ  แสงพูล    เลขานุการ 
โดยท่ีประชุม ก.บ.พ. ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 มีมติอนุมัติให้เปลี่ยน

เง่ือนไขการบรรจุกรอบอัตราว่าง เพ่ือใช้ในการดําเนินการเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัยตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-3-25-664 สังกัดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
จากเง่ือนไขการบรรจุคุณวุฒิปริญญาเอก เป็นเง่ือนไขการบรรจุคุณวุฒิปริญญาโท 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จ้าง นางสาวญาณิน พงศ์สุวรรณ เพ่ือบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน (เงินรายได้สมทบ) ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่            
1-3-25-664  อัตราเงินเดือน เดือนละ 26,250 บาท สังกัดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ต้ังแต่
วันที่ ก.บ.ม. อนุมัติแต่ไม่ก่อนวันรายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน พร้อมทั้งอนุมัติให้แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผล            
การทดลองปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าวตามรายช่ือที่คณะฯ เสนอ ทั้งน้ี การจ้างคร้ังแรกให้จ้างเป็นพนักงาน
ประจําสถานภาพทดลองงาน มีระยะเวลาการจ้าง 1 ปี ต้ังแต่วันที่รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.2.3 สํานักหอสมุดกลางขออนุมัติจ้าง นางสาวขจาริน พริ้งพัฒนพงษ์ เพื่อบรรจุ

เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ซ่ึงจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตําแหน่ง         
นักเอกสารสนเทศปฏิบัติการ 

 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีสํานักหอสมุดกลางมีอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน 
ตําแหน่งนักเอกสารสนเทศปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-2-14-891 สังกัดฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนา
ทรัพยากรห้องสมุด หอสมุดสาขา วังท่าพระ  น้ัน  

สํานักหอสมุดกลางได้ดําเนินการตามข้ันตอนแล้ว ผู้ได้รับการคัดเลือกคือ นางสาวขจาริน 
พริ้งพัฒนพงษ์ วุฒิศิลปบัณฑิต (ประยุกตศิลปศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร สํานักหอสมุดกลางจึงประสงค์          
ขออนุมัติจ้าง นางสาวขจาริน พริ้งพัฒนพงษ์ เพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณ
แผ่นดิน ดํารงตําแหน่งนักเอกสารสนเทศปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขท่ี 2-2-14-891 อัตราเงินเดือน เดือนละ 
19,500 บาท สังกัดฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาทรัพยากรห้องสมุด หอสมุดสาขา วังท่าพระ สํานักหอสมุดกลาง 
พร้อมทั้งขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังน้ี 

1. รองผู้อํานวยการสํานักหอสมุดกลาง  ประธานกรรมการ 
2. นางจรินทร ์ คิดหมาย    กรรมการ 
3. นางสาวเชาวลี  เชิญขวัญแก้ว   กรรมการ 
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4. นางสาวจุฑามาศ  ถึงนาค   กรรมการ 
5. นางจันทร์ฉาย  แสงทองศรี   กรรมการ 
 6. นางอาทิตา  นกอยู่    กรรมการและเลขานุการ 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จ้าง นางสาวขจาริน พริ้งพัฒนพงษ์ เพ่ือบรรจุเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน ดํารงตําแหน่งนักเอกสารสนเทศปฏิบัติการ ตําแหน่ง
เลขที่ 2-2-14-891 อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท สังกัดฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาทรัพยากรห้องสมุด 
หอสมุดสาขา วังท่าพระ สํานักหอสมุดกลาง ต้ังแต่วันที่ ก.บ.ม. อนุมัติแต่ไม่ก่อนวันรายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน 
พร้อมทั้งอนุมัติให้แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าวตามรายช่ือ         
ที่หน่วยงานเสนอ ทั้งน้ี การจ้างครั้งแรกให้จ้างเป็นพนักงานประจําสถานภาพทดลองงาน มีระยะเวลาการจ้าง          
1 ปี ต้ังแต่วันที่รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน 
 
ระเบยีบวาระที่  4.1.3 การประเมินการปฏิบัติงาน  
ระเบียบวาระท่ี 4.1.3.1 รายงานผลการประเมินทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน        

3 ราย 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรได้มีคําสั่งบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยให้ทดลอง

ปฏิบัติงานในตําแหน่งเป็นเวลา 6 เดือน จํานวน 3 ราย คือ 
1. นายชลเทพ อุสาคู วุฒิ Doctor of Philosophy สาขาวิชา Chemical Engineering จาก 

Imperial College London ประเทศสหราชอาณาจักร ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-09-715 อัตรา
เงินเดือน เดือนละ 30,450 บาท สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ต้ังแต่วันที่ 10 มีนาคม 2559  

2. นางสาวรัชษาวรรณ์ มงคล วุฒิวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-10-808 อัตราเงินเดือน เดือนละ 30,450 บาท 
สังกัดสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ต้ังแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2559 

3. นายสหวัสส์ อภินิหาร วุฒิบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี จากมหาวิทยาลัย                 
ราชภัฏนครปฐม ตําแหน่งนักการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-17-698 อัตราเงินเดือน เดือนละ 
19,500 บาท สังกัดงานคลัง กองงานวิทยาเขต สํานักงานอธิการบดี ต้ังแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2559 

บัดน้ี คณะกรรมการประเมินฯ ได้ดําเนินการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัยดังกล่าวแล้ว เห็นว่าพนักงานมหาวิทยาลัย ทั้ง 3 ราย เ ป็นผู้มีความรู้ความสามารถ             
ความรับผิดชอบและความประพฤติเหมาะสม เห็นควรให้ปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าวต่อไป 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ     ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบรายงานผลการประเมินทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัย จํานวน 3 ราย และให้ปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าวต่อไป  
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ระเบียบวาระที่  4.1.4 การขอเปลี่ยน / เพิ่มเง่ือนไขการบรรจุ 
ระเบียบวาระท่ี 4.1.4.1 คณะอักษรศาสตร์ขออนุมัติเปลี่ยนเง่ือนไขการบรรจุกรอบอัตราว่างเพื่อใช้ใน

การดําเนินการเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่คณะอักษรศาสตร์มีอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน 
ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-06-377 และเงินงบประมาณแผ่นดิน (เงินรายได้สมทบ) ตําแหน่งอาจารย์ 
ตําแหน่งเลขที่ 1-3-06-830 สังกัดภาควิชาภูมิศาสตร์ น้ัน 
  คณะฯ ได้ดําเนินการเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่ง
อาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-06-237 และ ตําแหน่งเลขที่ 1-3-06-830 ด้วยวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก 
สาขาวิชาภูมิศาสตร์ ภูมิสารสนเทศศาสตร์ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การรับรู้จากระยะไกล หรือสาขาวิชา            
ที่เก่ียวข้อง ปรากฏว่าไม่มีผู้สมัครตําแหน่งดังกล่าว คณะฯ จึงประสงค์ขออนุมัติเปลี่ยนเง่ือนไขการบรรจุก่อน
ดําเนินการเปิดรับสมัครอีกคร้ังหน่ึง ดังน้ี 

1. ผู้สมัครต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาภูมิศาสตร์ ภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การรับรู้จากระยะไกล หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง หรือ 

2. ผู้สมัครต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาภูมิศาสตร์ ภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การรับรู้จากระยะไกล หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 

โดยมติ ก.บ.พ. ครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 มีมติ ดังน้ี 
1. ให้คณะวิชา/หน่วยงานดําเนินการตามท่ีที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 3/2556 

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

- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใหใ้ช้วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ให้ใช้วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้ใช้วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
- กลุ่มสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบให้ใช้วุฒิปริญญาไม่ตํ่ากว่าปริญญาโทหรือ
เทียบเท่า 
โดยการออกประกาศรับสมัครพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ต้องดําเนินการ

ตามมติของที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ดังกล่าว  
2. ในกรณีที่ดําเนินการประกาศรับสมัครพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการแล้ว                

ไม่สามารถสรรหาบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ในวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าได้                
คณะวิชา/หน่วยงาน ต้องย่ืนเรื่องเสนอที่ประชุม ก.บ.พ. มหาวิทยาลัย เพ่ือขออนุมัติปรับลดวุฒิก่อนที่จะ
ดําเนินการประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาในวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า           
ในคราวต่อไป 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มติ     ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนเง่ือนไขการบรรจุกรอบอัตราว่างเพ่ือใช้ในการ
ดําเนินการเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่      
1-2-06-377 และ ตําแหน่งเลขที่ 1-3-06-830 สังกัดภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4.1.4.2 คณะดุริยางคศาสตร์ขออนุมัติเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุกรอบอัตราว่าง

พนักงานมหาวิทยาลัย 
 

สรุปเรื่อง 
ตามท่ีคณะดุริยางคศาสตร์มีอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณ

แผ่นดิน (เงินรายได้สมทบ) ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-3-27-373 น้ัน 
  เน่ืองจากคณะดุริยางคศาสตร์ยังไม่มีอาจารย์ด้านเครื่องดนตรีประเภท Percussion ซึ่งมี
ผู้สําเร็จการศึกษาปริญญาเอกเป็นจํานวนน้อย คณะฯ จึงประสงค์ขออนุมัติเปลี่ยนเง่ือนไขการบรรจุกรอบอัตรา
ว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งเลขที่ 1-3-27-373  ตําแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะดุริยางคศาสตร์ จาก
เง่ือนไขการบรรจุวุฒิปริญญาเอก เป็น เง่ือนไขการบรรจุวุฒิปริญญาโท ทางด้านเคร่ืองดนตรีประเภท 
Percussion 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ     ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนเง่ือนไขการบรรจุกรอบอัตราว่างเพ่ือใช้ในการ
ดําเนินการเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่        
1-3-27-373 สังกัดคณะดุริยางคศาสตร์ 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.5 การพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ ชํานาญงาน ชํานาญงานพิเศษ ชํานาญ

การ ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษฯ 
ไม่ม ี

 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6 เรื่องอ่ืนๆ 
ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.1 ขออนุมัติลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ราย นายทัพพ์เทพ ภาปราชญ์ 

เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย 
 

สรุปเรื่อง 
ด้วย นายทัพพ์เทพ ภาปราชญ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่           

1-3-25-662 สังกัดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีความประสงค์จะศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก  
หลักสูตร Doctor of Philosophy Research สาขาวิชา Film and Broad casting ณ Universiti Sains  
Malaysia ประเทศมาเลเซีย โดยใช้ทุนส่วนตัวในภาคการศึกษาที่ 1 และ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 
และต้ังแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไปจนสําเร็จการศึกษาใช้ทุนการศึกษาของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร มีกําหนด 3 ปี ต้ังแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2563 น้ัน 
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เน่ืองจาก นายทัพพ์เทพ ภาปราชญ์ มีอายุเกิน 40 ปี จึงขาดคุณสมบัติตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์การให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน และปฏิบัติการ
วิจัย พ.ศ. 2550 ข้อ 5 ผู้ไปศึกษาช้ันสูงกว่าปริญญาตรี ต้องมีอายุไม่เกิน 40 ปี นับถึงวันสมัครเข้าศึกษาต่อ  
เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจาก ก.บ.ม. เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารพิจารณาแล้วเห็นว่าการศึกษาในครั้งน้ีจะเป็น
ประโยชน์อย่างย่ิงสําหรับการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทของสาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
และยังเป็นประโยชน์ต่องานประกันคุณภาพการศึกษา คณะฯ จึงเห็นสมควรสนับสนุนให้ นายทัพพ์เทพ          
ภาปราชญ์ ลาศึกษาต่อได้ตามความประสงค์ โดยเสนอขออนุมัติจาก ที่ประชุม ก.บ.ม. เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้ นายทัพพ์เทพ ภาปราชญ์ พนักงานมหาวิทยาลัย 
ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-3-25-662 สังกัดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ลาศึกษาต่อ           
ในระดับปริญญาเอก หลักสูตร Doctor of Philosophy Research สาขาวิชา Film and Broad casting            
ณ Universiti Sains Malaysia ประเทศมาเลเซีย โดยใช้ทุนส่วนตัวในภาคการศึกษาที่ 1 และ ภาคการศึกษาที่ 
2 ปีการศึกษา 2560 และต้ังแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป จนสําเร็จการศึกษาใช้ทุนการศึกษาของ             
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร มีกําหนด  3 ปี ต้ังแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 
2560 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2563 เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย 
 
ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.2 คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ขออนุมัติเปลี่ยนชื่อตําแหน่ง

กรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์มีกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย             

ซึ่ งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตําแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที ่               
2-2-21-1210  น้ัน 

เพ่ือให้การบริหารจัดการภายในคณะฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะฯ จึงประสงค์             
ขออนุมัติเปลี่ยนช่ือตําแหน่งกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งเลขที่ 2-2-21-1210 อัตราเงินเดือน                
19,500 บาท จากตําแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ เป็นตําแหน่งนักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ 
สังกัดสํานักงานคณบดี คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนช่ือตําแหน่งกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย 
ตําแหน่งเลขที่  2-2-21-1210 อัตราเงินเดือน 19,500 บาท จากตําแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ 
เป็นตําแหน่งนักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ สังกัดสํานักงานคณบดี คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและ          
ภาพพิมพ์ 
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ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.3 ขอปรับวุฒิและอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย 
  
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้มีหนังสือมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่  ศธ 6801/9443 ลงวันที่               
1 พฤศจิกายน 2559 ขอให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาคุณวุฒิของ นางสาววงศ์ลัดดา           
วีระไพบูลย์ วุฒิ Doctor of Philosophy (Recreation, Tourism and Hospitality Management) จาก 
National Chiayi University ไต้หวัน  ว่าหากกรณีเป็นข้าราชการสมควรได้รับเงินเดือนในอันดับ และขั้นใด 
เพ่ือมหาวิทยาลัย จะได้นําไปใช้เป็นข้อมูลในการเทียบเคียงเงินเดือนสําหรับการปรับวุฒิและอัตราเงินเดือน
พนักงานมหาวิทยาลัย น้ัน  

บัดน้ี สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีหนังสือ ที่ ศธ 0506(2)/14086 ลงวันที่         
22 ธันวาคม 2559 แจ้งให้มหาวิทยาลัยศิลปากรทราบว่า ได้พิจารณาแล้วมีมติว่าคุณวุฒิของ อาจารย์วงศ์ลัดดา          
วีระไพบูลย์  วุฒิ Doctor of Philosophy (Recreation, Tourism and Hospitality Management) จาก 
National Chiayi University ไต้หวัน เป็นคุณวุฒิของต่างประเทศที่เทียบได้เท่ากับคุณวุฒิระดับปริญญาเอก      
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 ของกระทรวงศึกษาธิการ  

นอกจากน้ี ที่ประชุม ก.บ.พ. มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 10/2551 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 
2551 ได้วางแนวปฏิบัติว่า การเสนอขอกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิของผู้ได้รับอนุญาตให้ลาศึกษา หรือ     
ผู้ที่ได้รับวุฒิก่อนบรรจุแต่งต้ัง จะต้องเสนอเร่ืองให้หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ของคณะหรือมหาวิทยาลัย ภายใน  
60 วัน นับแต่วันรายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการ (กรณีได้รับวุฒิเพ่ิมขึ้นก่อนวันรายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการ) หรือ 
ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่สําเร็จการศึกษา (กรณีรายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการก่อนวันที่มีหลักฐานว่าสําเร็จ
การศึกษา) หากเสนอเร่ืองขอกําหนดภายหลังเวลาดังกล่าวให้กําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิได้ไม่ก่อนวันที่
หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ของคณะหรือมหาวิทยาลัยได้รับเรื่อง 

เน่ืองจาก มหาวิทยาลัยได้มีคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 1390/2554 ลงวันที่ 9 กันยายน 
2554 ที่ 1119/2557 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2557 ที่ 51/2558 ลงวันที่ 13 มกราคม 2558 ที่ 999/2558          
ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 ที่ 42/2559 ลงวันที่ 14 มกราคม 2559 ที่ 765/2559 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 
2559 สั่งอนุญาตให้ นางสาววงศ์ลัดดา วีระไพบูลย์ พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่         
1-3-23-74 สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ลาศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาวิชา Recreation, Tourism and  
Hospitality Management ณ National Chiayi University ไต้หวัน มีกําหนด 5 ปี 6 เดือน ต้ังแต่วันที่             
1 กันยายน 2554 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 และที่ 1444/2559 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2559 สั่งอนุญาตให้ 
นางสาววงศ์ลัดดา วีระไพบูลย์ ซึ่งได้สําเร็จการศึกษาแล้วและรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการที่คณะฯ         
ต้ังแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2559 และนางสาววงศ์ลัดดา วีระไพบูลย์  ได้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก              
วุฒิ Doctor of Philosophy (Recreation, Tourism and Hospitality Management) จาก National 
Chiayi University ไต้หวัน ต้ังแต่วันที่ 21 กันยายน 2559 ซึ่งรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการที่คณะฯ ต้ังแต่
วันที่ 4 ตุลาคม 2559  

คณะวิทยาการจัดการจึ งประสงค์ขออนุมั ติ ให้ปรับ วุ ฒิและอัตราเ งิน เ ดือน  ราย             
นางสาววงศ์ลัดดา วีระไพบูลย์ พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-3-23-74 สังกัด          
คณะวิทยาการจัดการ ซึ่งสําเร็จการศึกษาวุฒิ Doctor of Philosophy (Recreation, Tourism and 
Hospitality Management) จาก National Chiayi University ไต้หวัน เพ่ิมขึ้น ต้ังแต่วันที่ 21 กันยายน 
2559 โดยรายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการที่คณะฯ ต้ังแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2559 ได้ย่ืนเรื่องเพ่ือขอปรับเพ่ิม
เงินเดือนตามวุฒิการศึกษาที่ได้รับสูงขึ้นเฉพาะกรณีวุฒิการศึกษาที่ตรงตามสายงาน โดยงานการเจ้าหน้าที่ของ
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คณะฯ รับเรื่องเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559 สมควรได้รับการปรับวุฒิและอัตราเงินเดือน จากตําแหน่งอาจารย์ 
วุฒิปริญญาโท อัตราเงินเดือน เดือนละ 28,590 บาท เป็นตําแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก อัตราเงินเดือน 
เดือนละ 31,500 บาท ได้ต้ังแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2559 ซึ่งเป็นวันที่รายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการที่คณะฯ 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้ปรับวุฒิและอัตราเงินเดือน นางสาววงศ์ลัดดา            
วีระไพบูลย์ พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-3-23-74 สังกัดคณะวิทยาการจัดการ 
จากตําแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท อัตราเงินเดือน เดือนละ 28,590 บาท เป็นตําแหน่งอาจารย์              
วุฒิปริญญาเอก อัตราเงินเดือน เดือนละ  31,500 บาท ได้ต้ังแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2559 ซึ่งเป็นวันที่รายงานตัว
เข้าปฏิบัติราชการที่คณะฯ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.4 วิทยาลัยนานาชาติขออนุมัติค่าตอบแทนเพิ่มพิเศษ 
 
สรุปเรื่อง  

ตามท่ีวิทยาลัยนานาชาติได้บรรจุบุคลากรโดยตกลงเรื่องเงินเดือนและค่าตอบแทนเพ่ิมเติม
โดยพิจารณาตามคุณวุฒิและประสบการณ์ของแต่ละบุคคลต้ังแต่เริ่มบรรจุถึงปัจจุบัน เพ่ือให้การดําเนินงาน
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย วิทยาลัยนานาชาติขออนุมัติค่าตอบแทนเพ่ิมสําหรับบุคลากรวิทยาลัยนานาชาติ    
ขอกําหนดกรอบตําแหน่งและค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัยเพ่ิมเติมนอกเหนือจากเงินเดือน เน่ืองจากเดิม
ก่อนที่มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ มหาวิทยาลัยมีคณะและส่วนงาน        
ที่เป็นส่วนราชการและหน่วยงานในกํากับที่สภามหาวิทยาลัยให้จัดต้ัง การบริหารจัดการของคณะที่เป็น
หน่วยงานในกํากับมีข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการจัดต้ังและการบริหารงานหน่วยงานในกํากับของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2546 และระเบียบฯ ดังกล่าว ข้อ 8 กําหนดให้คณะกรรมการอํานวยการ              
วางนโยบายในการกําหนดค่าตอบแทนเงินสมนาคุณ หรือสวัสดิการอ่ืนใดเพ่ิมเติมให้แก่บุคลากรในสังกัด            
เพ่ือประโยชน์ในการรักษาคุณภาพ มาตรฐาน และความสามารถในการแข่งขันของคณะได้ 

วิทยาลัยนานาชาติในระยะเริ่มแรกการก่อต้ังสภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้จัดต้ังเป็นหน่วยงาน
ในกํากับ การบริหารงานของคณะอยู่ภายใต้ข้อบังและระเบียบดังกล่าวข้างต้น คณะฯ ได้อาศัยข้อบังคับและ
ระเบียบดังกล่าวในการออกประกาศวิทยาลัยนานาชาติ เรื่อง ค่าตอบแทน เงินสมนาคุณ และค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินงานของวิทยาลัยนานาชาติ ลงวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ 2547 ซึ่งตามข้อ 2 กําหนดว่า “นอกเหนือจาก
เงินเดือนและค่าจ้างตามวรรคแรกแล้ว ให้จ่ายค่าตอบแทนเพ่ิมพิเศษตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึง
ประสบการณ์ ความสามารถและความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน ทั้งน้ี ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัยนานาชาติ” ปรากฏรายช่ือและอัตราค่าตอบแทนเพ่ิมพิเศษตามเอกสารที่แนบ โดยเร่ิมจ่ายต้ังแต่ปี        
พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา แต่การเบิกจ่ายเงินดังกล่าว คณะฯ ดําเนินการเองโดยไม่ได้เข้าระบบของมหาวิทยาลัย 
ซึ่งปัจจุบันเมื่อมหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ การจ่ายเงินเดือนและค่าตอบแทนที่เก่ียวเน่ืองกับ
เงินเดือนจะต้องเบิกจ่ายผ่านระบบส่วนกลางของมหาวิทยาลัย จึงส่งผลให้คณะฯ ไม่สามารถเบิกจ่าย          
เงินดังกล่าวได้ 
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ปัจจุบันเมื่อเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ต้ังแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2559 เป็นต้นมา 
มหาวิทยาลัยได้ออกข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ซึ่งตามข้อ 22 
วรรคสอง กําหนดให้มหาวิทยาลัยโดยมติ ก.บ.ม. อาจจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนเพ่ิมเติมตามประสบการณ์  
แยกต่างหากจากเงินเดือนก็ได้ ประกอบกับบทเฉพาะกาล ข้อ 77 กําหนดว่า “ในระหว่างที่ยังไม่ได้กําหนด
ข้อบังคับหรือระเบียบเกี่ยวกับเงินประจําตําแหน่ง เงินค่าตอบแทน หรือเงินอ่ืนใด ให้ผู้ที่ได้รับเงินประจํา
ตําแหน่งเงินค่าตอบแทน หรือเงินอ่ืนใดที่ได้รับอยู่ก่อนยังคงให้ได้รับเงินดังกล่าวตามเง่ือนไขและอัตราเดิมต่อไป
จนกว่าจะมีการกําหนดเป็นอย่างอ่ืน” ดังน้ัน จึงเห็นควรเสนอ ก.บ.ม. พิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าว
ต่อไป 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมั ติให้ปรับเปลี่ยนการจ่ายจากการจ่ายค่าตอบแทน           
เพ่ิมพิเศษ เป็นอนุมัติให้จ่ายค่าประสบการณ์โดยไม่รวมเข้าในฐานเงินเดือนแก่พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท
พนักงานประจํา จํานวน 1 ราย และพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานช่ัวคราว จํานวน 2 ราย ทั้งน้ี             
ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.5 การขอเพิ่มวุฒิการศึกษาไว้ในทะเบียนประวัติ  

 
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
วุฒิก่อนบรรจุแต่งต้ังจะต้องเสนอเร่ืองให้หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ของคณะหรือมหาวิทยาลัย ภายใน 60 วัน  
นับแต่วันรายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการ (กรณีได้รับวุฒิเพ่ิมขึ้นก่อนวันรายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการ) หรือ 
ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่สําเร็จการศึกษา (กรณีรายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการก่อนวันที่มีหลักฐานว่าสําเร็จ
การศึกษา) หากเสนอเร่ืองขอกําหนดภายหลังเวลาดังกล่าวให้กําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิได้ไม่ก่อนวันที่
หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ของคณะหรือมหาวิทยาลัยได้รบัเรื่อง 
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คณะวิชาประสงค์ขออนุมัติเพ่ิมวุฒิการศึกษาไว้ในทะเบียนประวัติ จํานวน 2 ราย ดังน้ี 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิง ชาลิสา สุวรรณกิจ พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งนักการเงิน            

และบัญชีปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-2-02-446 อัตราเงินเดือน เดือนละ 25,070 บาท สังกัดงานคลัง      
และพัสดุ สํานักงานคณบดี คณะโบราณคดี ได้รับอนุญาตให้ลาศึกษาในระดับปริญญาโท วิชาเอกการบัญชี           
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มีกําหนด 2 ปี ต้ังแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2556 ถึงวันที่           
30 เมษายน 2558 และได้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท วุฒิบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  วิชาเอกการบัญชี 
จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ต้ังแต่วันที่ 28 กรกฎาคม 2559  เพ่ิมขึ้น โดยให้มีผลต้ังแต่
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ซึ่งเป็นวันที่งานการเจ้าหน้าที่ของคณะฯ รับเรื่อง ซึ่งย่ืนเรื่องเกินกว่า 60 วัน           
นับแต่ที่สําเร็จการศึกษา (เน่ืองจากอัตราเงินเดือน เดือนละ 25,070 บาท เกินกว่าอัตราการบรรจุคุณวุฒิ
ปริญญาโท) 

2. นางสาวรางวัล สุขี พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งนักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ 
ตําแหน่งเลขที่ 2-2-04-792 สังกัดงานคลังและพัสดุ สํานักงานคณบดี คณะมัณฑนศิลป์ ได้สําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโท วุฒิศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนศึกษา) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ต้ังแต่วันที่            
29 พฤษภาคม 2552 ซึ่งสําเร็จการศึกษาก่อนวันบรรจุเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย และเน่ืองจาก
คณะมัณฑนศิลป์ได้รับการจัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน 
ตําแหน่งนักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-2-04-792 โดยกําหนดเง่ือนไขการบรรจุคุณวุฒิ
ปริญญาตรี และคณะมัณฑนศิลป์เห็นสมควรบรรจุ นางสาวรางวัล สุขี ในระดับปริญญาตรี จึงให้เพ่ิมวุฒิ
การศึกษาไว้ในทะเบียนประวัติพนักงานมหาวิทยาลัย โดยให้มีผลต้ังแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2559 ซึ่งเป็นวันที่
งานการเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรับเรื่อง 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้เพ่ิมวุฒิการศึกษาไว้ในทะเบียนประวัติพนักงาน
มหาวิทยาลัย จํานวน 2 ราย  ตามท่ีเสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.6 คณะอักษรศาสตร์ขออนุมัติขยายเวลาลาศึกษาต่อ ราย นางสาวศากุน ภักดีคํา 

ตําแหน่งอาจารย์ เป็นกรณีพิเศษ 
 

สรุปเรื่อง 
ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้อนุญาตให้ นางสาวศากุน ภักดีคํา พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่ง

อาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-06-304 สังกัดภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ ลาศึกษาในระดับปริญญาเอก 
สาขาวิชาจีนวิทยา (Sinology) เน้นด้านปรัชญาจีน (Chinese Philosophy) ณ Hamburg University 
ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ด้วยทุนองค์การ DAAD (German Academic Exchange Service)           
ทุนประเภท 2 ต้ังแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2553 – 30 มิถุนายน 2557 และด้วยทุนส่วนตัว ต้ังแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 
2557 – 31 ธันวาคม 2559 รวมระยะเวลาศึกษาทั้งสิ้น 6 ปี 6 เดือน 27 วัน น้ัน 
 คณะฯ จึงประสงค์ขออนุมัติให้ นางสาวศากุล ภักดีคํา ขยายเวลาลาศึกษาต่อในระดับ 
ปริญญาเอก สาขาวิชาเดิม ด้วยทุนส่วนตัว มีกําหนด 7 เดือน ต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 
กรกฎาคม 2560 โดยไม่ได้รับเงินเดือน เป็นกรณีพิเศษ แต่เน่ืองจากตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วย
หลักเกณฑ์การให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน และปฏิบัติการวิจัย พ.ศ. 2550 ข้อ 9          
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วรรคหน่ึง กําหนดว่า “พนักงานที่ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาหรือฝึกอบรมด้วยทุนใดๆ หากประสงค์จะอยู่ศึกษา
หรือฝึกอบรมต่อด้วยทุนเดิม ทุนอ่ืนๆ หรือทุนส่วนตัว หลังจากครบกําหนดที่ได้รับอนุมัติแล้ว ให้ย่ืนคําขอ 
พร้อมด้วยหลักฐานเก่ียวกับผลการศึกษาหรือฝึกอบรมที่ผ่านมาแล้ว และคําช้ีแจงเหตุผลความจําเป็นที่จะต้อง
อยู่ศึกษาหรือฝึกอบรมต่ออีก โดยปกติไม่น้อยกว่า 60 วัน ก่อนครบกําหนดเวลาที่ได้รับอนุมัติไว้เดิม เมื่อ                
ผู้มีอํานาจตาม ข้อ 6 อนุมัติแล้ว จึงจะอยู่ศึกษาหรือฝึกอบรมต่อได้ตามระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติน้ัน” ซึ่งที่
ประชุม ก.บ.พ. ครั้งที่ 16/2548 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2548 ได้มีมติอนุมัติเป็นหลักการว่าการขยายเวลา
ศึกษาต่อทั้งภายในประเทศและต่างประเทศของพนักงานมหาวิทยาลัยสามารถขยายได้ไม่เกิน 6 เดือน เว้นแต่มี
เหตุผลความจําเป็นให้พิจารณาเป็นรายๆ ไป 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้ นางสาวศากุน ภักดีคํา ขยายเวลาลาศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาเอก สาขาวิชาเดิม ด้วยทุนส่วนตัว มีกําหนด 7 เดือน ต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 
กรกฎาคม 2560 โดยไม่ได้รับเงินเดือน เป็นกรณีพิเศษ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.7 กําหนดค่ากลาง ฐานในการคํานวณและช่วงเงินเดือนสําหรับการเลื่อน

เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย    
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559              

ได้เห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง บัญชีเงินเดือนขั้นตํ่าขั้นสูง เงินประจําตําแหน่ง ค่าตอบแทน 
และหลักเกณฑ์วิธีการจ่าย ฉบับลงวันที่ 22 กันยายน 2559  แล้วน้ัน 

เพ่ือให้เป็นไปตามข้อ 6 วรรคท้าย ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์
วิธีการ และเง่ือนไขการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. 2559  กองการเจ้าหน้าที่จึงได้จัดทําเอกสารกําหนดค่ากลาง           
ฐานในการคํานวณและช่วงเงินเดือนสําหรับการเลื่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยในแต่ละประเภทและ
ระดับตําแหน่ง และได้จัดทําเป็นประกาศ เพ่ือใช้สําหรับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย 
ต้ังแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 เป็นต้นไป 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนด             
ค่ากลาง ฐานในการคํานวณและช่วงเงินเดือนสําหรับการเลื่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย และให้
ดําเนินการจัดทําประกาศต่อไป   
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ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.8 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมขออนุมัติย้ายและเปลี่ยน
เลขที่ตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย  

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่ที่ประชุม ก.บ.พ. มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 20/2555 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2555             
มีมติเห็นชอบหลักการในการเปลี่ยนกรอบตําแหน่ง เลขที่ตําแหน่ง และงบประมาณเพ่ือการจ้างพนักงาน
มหาวิทยาลัย โดยให้คณะ/หน่วยงานต้นสังกัดรับผิดชอบเงินเดือนส่วนต่างพร้อมกับเงินสวัสดิการร้อยละ 18 
จากจํานวนเงิน ส่วนต่างดังกล่าวเพ่ือให้มหาวิทยาลัยนําเข้ากองทุนพนักงานและกองทุนสวัสดิการ น้ัน 

เน่ืองจากท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร  ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่  14  กันยายน 2559          
มีมติอนุมัติจัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน แก่คณะวิชา/หน่วยงาน 
โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้รับอนุมัติจํานวน 1 กรอบอัตรา ได้แก่ ตําแหน่งเลขท่ี                 
1-2-09-1207  

ดั ง น้ัน  เ พ่ือ ใ ห้การบริหาร อัตรากํ าลั งและบริหารงบบุคลากรเ ป็นไปอย่างคุ้ มค่ า                 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจึงประสงค์ขออนุมัติย้ายและเปลี่ยนเลขที่ตําแหน่งพนักงาน
มหาวิทยาลัย ราย นายจารุตม์ คุณานพดล ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ อัตราเงินเดือน 41,190 บาท จาก
ตําแหน่งเลขที่ 1-3-09-88 เป็น ตําแหน่งเลขที่ 1-2-09-1207 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล                 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยให้นับระยะเวลาการปฏิบัติงานต่อเน่ืองกัน  

โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมรับผิดชอบเงินเดือนส่วนต่างพร้อมกับ
เงินสวัสดิการร้อยละ 18 จากจํานวนเงินส่วนต่างดังกล่าวเพ่ือให้มหาวิทยาลัยนําเข้ากองทุนพนักงานและ
กองทุนสวัสดิการ 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้ย้ายและเปลี่ยนเลขที่ตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย  
ราย นายจารุตม์ คุณานพดล ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ อัตราเงินเดือน 41,190 บาท จากตําแหน่งเลขที่            
1-3-09-88 เป็น ตําแหน่งเลขที่ 1-2-09-1207 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยให้นับระยะเวลาการปฏิบัติงานต่อเน่ืองกัน โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม จะรับผิดชอบเงินเดือนส่วนต่างพร้อมกับเงินสวัสดิการร้อยละ 18 จากจํานวนเงินส่วน
ต่างดังกล่าวให้มหาวิทยาลัยดําเนินการต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.9 คณะมัณฑนศิลป์ขออนุมัติย้ายและเปลี่ยนเลขที่ตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย  

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่ที่ประชุม ก.บ.พ. มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 20/2555 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2555             
มีมติเห็นชอบหลักการในการเปลี่ยนกรอบตําแหน่ง เลขที่ตําแหน่ง และงบประมาณเพ่ือการจ้างพนักงาน
มหาวิทยาลัย โดยให้คณะ/หน่วยงานต้นสังกัดรับผิดชอบเงินเดือนส่วนต่างพร้อมกับเงินสวัสดิการร้อยละ 18 
จากจํานวนเงิน ส่วนต่างดังกล่าวเพ่ือให้มหาวิทยาลัยนําเข้ากองทุนพนักงานและกองทุนสวัสดิการ น้ัน 
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เน่ืองจากท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร  ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่  14  กันยายน 2559          
มีมติอนุมัติจัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน แก่คณะวิชา/หน่วยงาน 
โดยคณะมัณฑนศิลป์ได้รับอนุมัติจํานวน 1 กรอบอัตรา ได้แก่ ตําแหน่งเลขที่ 2-2-24-1211  

ดั ง น้ัน  เ พ่ือ ใ ห้การบริหาร อัตรากํ าลั งและบริหารงบบุคลากรเ ป็นไปอย่างคุ้ มค่ า                 
คณะมัณฑนศิลป์จึงประสงค์ขออนุมัติย้ายและเปลี่ยนเลขท่ีตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย ราย นางสาววิไลศรี 
ชํานาญกิจ ตําแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 30,360 บาท จากตําแหน่งเลขที่ 2-3-04-24  
เป็น ตําแหน่งเลขที่ 2-2-24-1211 สังกัดภาควิชาออกแบบตกแต่งภายใน คณะมัณฑนศิลป์ โดยให้นับ
ระยะเวลาการปฏิบัติงานต่อเน่ืองกัน  

โดยคณะมัณฑนศิลป์รับผิดชอบเงินเดือนส่วนต่างพร้อมกับเงินสวัสดิการร้อยละ 18 จาก
จํานวนเงินส่วนต่างดังกล่าวเพ่ือให้มหาวิทยาลัยนําเข้ากองทุนพนักงานและกองทุนสวัสดิการ 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้ย้ายและเปลี่ยนเลขที่ตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย ราย          
นางสาววิไลศรี ชํานาญกิจ ตําแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 30,360 บาท จากตําแหน่ง
เลขที่ 2-3-04-24  เป็น ตําแหน่งเลขที่ 2-2-24-1211 สังกัดภาควิชาออกแบบตกแต่งภายใน คณะมัณฑนศิลป์ 
โดยให้นับระยะเวลาการปฏิบัติงานต่อเน่ืองกัน โดยคณะมัณฑนศิลป์จะรับผิดชอบเงินเดือนส่วนต่างพร้อมกับ
เงินสวัสดิการร้อยละ 18 จากจํานวนเงินส่วนต่างดังกล่าวให้มหาวิทยาลัยดําเนินการต่อไป 

 
ระเบยีบวาระที่  4.2 แผนและการติดตามผลการดําเนินงานตามแผน 
ระเบียบวาระท่ี  4.2.1 รายงานควบคุมภายในและรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง 

มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 พร้อมแผนบริหาร
ความเสี่ยง มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 
สรุปเรื่อง 

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 
พ.ศ. 2544 ข้อ 6 กําหนดให้ผู้รับตรวจรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินผู้กํากับดูแลฯ อย่างน้อยปีละ
หน่ึงครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ ซึ่งมหาวิทยาลัยศิลปากรได้จัดวางระบบควบคุมภายใน
และประเมินผลการควบคุมภายในตามแนวทางคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกําหนดเป็นประจําทุกปี น้ัน 

บัดน้ี มหาวิทยาลัยได้พิจารณาจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคมุภายใน และรายงาน
ผลตามแผนบรหิารความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยรวบรวมจากทุกคณะวิชาและหน่วยงาน 
พร้อมจัดทําเป็นรายงานระดับองค์กรเสนอที่ประชุมพิจารณา ดังน้ี 

1. รายงานการประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559  

2. รายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
3. แผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ใน

ประเด็นความเสี่ยง การกําหนดประเภท สถานะ และการจัดการความเสี่ยง เพ่ือจัดอันดับความเสี่ยงในแผน
ดังกล่าว 
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบรายงานควบคุมภายในและรายงานผลตามแผน
บริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 พร้อมแผนบริหารความเส่ียง 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
 สําหรับ (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ซึ่งมีความเสี่ยงใหม่จากปัจจัยภายนอกเกี่ยวกับนโยบายของรัฐในการก้าวเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ที่ประชุมจึง
มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาเป็นผู้รับผิดชอบด้านการบริหารจัดการความเส่ียงดังกล่าว 
โดยให้ประเมินสภาพความเสี่ยงและจัดทํามาตรการ/กิจกรรมปรับปรุงการควบคุมภายในและบริหารจัดการ
ความเสี่ยงต่อไป   
 
ระเบียบวาระท่ี  4.2.2 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2559 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559) 
 

สรุปเรื่อง 
ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 6/2558  เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2558 ได้

ให้ความเห็นชอบแผนกลยุทธ์ทางการเงิน มหาวิทยาลัยศิลปากร 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2562) และ
กําหนดให้มีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีละ 1 ครั้ง เพ่ือแสดงถึงการบรรลุ
เป้าหมายตัวช้ีวัดที่กําหนด น้ัน 

ในการน้ี กองแผนงานได้รายงานผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559) พร้อมทั้งวิเคราะห์ปัญหา
อุปสรรคในการดําเนินงานและแนวทางการแก้ไข ดังน้ี 

1. ภาพรวมของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน มหาวิทยาลัยศิลปากร ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ 
13 ตัวช้ีวัด โดยผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบ 
12 เดือน (1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559) พบว่า มีตัวช้ีวัดที่บรรลุเป้าหมายทั้งสิ้น 11 ตัวช้ีวัด คิดเป็น
ร้อยละ 84.62 เมื่อพิจารณาผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์สรุปได้ดังน้ี 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การหารายได้ที่สามารถนําไปสู่การพ่ึงพาตัวเองอย่างย่ังยืน มีตัวช้ีวัด
จํานวน 5 ตัวช้ีวัด ซึ่งทุกตัวช้ีวัดบรรลุตามเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ โดยมหาวิทยาลัยมีรายได้ทั้งงบประมาณ
แผ่นดิน เงินรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษาและเงินรายได้อ่ืนๆ ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย และมีการ
ลงทุนเพ่ือเพ่ิมรายได้ ทั้งน้ี การบรรลุตามเป้าหมายอาจยังไม่สามารถสะท้อนถึงความเพียงพอของเงินรายได้
สําหรับการจัดการศึกษาหรือพัฒนามหาวิทยาลัยที่สามารถนําไปสู่การพ่ึงพาตัวเองอย่างย่ังยืนได้ เน่ืองจาก
รายได้ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์กับจํานวนนักศึกษา ซึ่งในอนาคตมีแนวโน้มที่จะ
ลดลงตามอัตราการเกิดของโครงสร้างประชากรไทย ดังน้ัน การเพ่ิมค่าธรรมเนียมการศึกษาหรือเพ่ิมจํานวน
นักศึกษา จึงสามารถเพ่ิมรายได้ในช่วงระยะเวลาหน่ึงเท่าน้ัน โดยควรคํานึงถึงแหล่งการหารายได้จากแหล่งอ่ืนๆ 
เพ่ิมขึ้นด้วย 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 มีการบริหารจัดการด้านการเงินอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย มีตัวช้ีวัดที่บรรลุเป้าหมายทั้งสิ้น 2 ตัวช้ีวัด จาก 4 ตัวช้ีวัด คิดเป็นร้อยละ 50.00  
โดยตัวช้ีวัดที่ไม่บรรลุเป้าหมาย คือ  
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- ตัวช้ีวัดที่ 6 ร้อยละงบประมาณเงินรายได้ด้านงบบุคลากรต่องบประมาณเงินรายได้
ทั้งหมด โดยมีผลการดําเนินงานร้อยละ 43.23 ซึ่งไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่กําหนดไว้ที่น้อยกว่า ร้อยละ 
40.00 เน่ืองจากหน่วยงานส่วนใหญ่ที่มีค่าใช้จ่ายเงินรายได้สําหรับงบบุคลากรที่มากกว่าร้อยละ 40.00 เป็น
หน่วยงานส่วนกลางที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัย เมื่อเปรียบเทียบกับรายได้ที่ได้รับจัดสรร
จริง จึงมีรายจ่ายที่สูงในงบบุคลากร ประกอบกับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินสําหรับงบบุคลากรจะจัดสรร
ให้แก่หน่วยงานท่ีเป็นคณะวิชาเป็นลําดับต้นๆ ทําให้หน่วยงานเหล่าน้ีต้องใช้งบประมาณเงินรายได้ในการจ้าง
บุคลากรมาปฏิบัติงานตําแหน่งต่างๆ นอกจากน้ี ในระยะเวลาที่ผ่านมามหาวิทยาลัยได้ปรับอัตราเงินเดือนให้
สอดคล้องกับฐานเงินเดือนของข้าราชการท่ีมีการปรับฐานเงินเดือนเพ่ิมขึ้น จึงทําให้สัดส่วนงบบุคลากรมีอัตรา
เพ่ิมขึ้นและส่งผลต่อร้อยละเงินรายได้ด้านงบบุคลากรของมหาวิทยาลัยในภาพรวมมีสัดส่วนสูงกว่าเป้าหมายท่ี
กําหนด 

- ตัวช้ีวัดที่ 8 ทุกหน่วยงานมีโครงการลดค่าใช้จ่ายเพ่ือการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า โดยมี
คณะวิชา/หน่วยงานที่มีโครงการ ร้อยละ 56.25 ของหน่วยงานทั้งหมด ซึ่งยังไม่บรรลุเป้าหมายที่กําหนดไว้ที่ 
ร้อยละ 100 ทั้งน้ี เน่ืองจากหน่วยงานไม่ได้จัดทําโครงการลดค่าใช้จ่ายที่เป็นรูปธรรม หากแต่มีการดําเนินงาน
ในทางปฏิบัติ โดยการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือลดค่าใช้จ่าย เช่น ระบบ MIS ระบบ e-document/ 
e-meeting ระบบการประชุมทางไกล เป็นต้น 

ทั้งน้ี มหาวิทยาลัยจะพิจารณาหาแนวทางให้การใช้งบประมาณเงินรายได้สําหรับงบ
บุคลากรอยู่ในเป้าหมายที่กําหนด รวมถึงการสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานจัดทําโครงการลดค่าใช้จ่ายเพ่ือการใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าที่เป็นรูปธรรมต่อไป 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการเงิน มีตัวช้ีวัดที่บรรลุเป้าหมายทั้งสิ้น 
2 ตัวช้ีวัด จาก 2 ตัวช้ีวัด คิดเป็นร้อยละ 100.00 ทั้งน้ี มหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณสําหรับการ
ดําเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไว้ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการปรับปรุงและพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของส่วนกลาง โดยดําเนินการตามแนวทางนโยบายและแนวปฏิบัติด้านความมั่นคงและ
ปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศกําหนด สําหรับเช่ือมโยงระบบของ
หน่วยงานภายใน เพ่ือให้เกิดการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมั่นคงปลอดภัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การตรวจสอบ ติดตามผลการใช้งบประมาณ มีตัวช้ีวัดทั้งสิ้น 2 ตัวช้ีวัด 
สามารถดําเนินการบรรลุเป้าหมายทุกตัวช้ีวัด คิดเป็นร้อยละ 100.00 ซึ่งตัวช้ีวัดในยุทธศาสตร์น้ีสะท้อนถึงผล
การดําเนินงานในการใช้จ่ายงบประมาณที่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีกําหนดให้ ขณะเดียวกันยังมีการวางระบบ
ควบคุมภายในทางการเงิน เพ่ือติดตามตรวจสอบประเมินผลให้เกิดประสิทธิภาพ โดยมีแผนบริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายในด้านการบริหารจัดการ ทั้งการตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี และการบริหารงบประมาณ 
ที่มีการรายงานผลการดําเนินงานในทุกรอบปีงบประมาณ 

2. ปัญหาและอุปสรรคการดําเนินงาน 
1) การกําหนดตัวช้ีวัดในแต่ละยุทธศาสตร์ยังไม่สอดคล้องกับกลยุทธ์/มาตรการที่จะ

ผลักดันให้เกิดผลสัมฤทธ์ิตามเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ได้อย่างชัดเจน 
2) คณะวิชา/หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องมีความเข้าใจตัวช้ีวัดไม่ชัดเจน ซึ่งส่งผลต่อการบันทึก

ข้อมูล ทั้งน้ี อาจเน่ืองมาจากคํานิยามหรือสูตรที่กําหนดไม่แสดงผลต่อการบันทึกข้อมูลโดยตรง 
3. ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขและพัฒนา 

1) พิจารณาทบทวนและปรับปรุงตัวช้ีวัดให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ รวมถึงการปรับปรุง
ช่ือตัวช้ีวัดให้มีความชัดเจนเหมาะสมและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มากย่ิงขึ้น 
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2) กําหนดขอบเขตรายละเอียดในการจัดเก็บข้อมูลให้ชัดเจน และทําความเข้าใจกับ          
ผู้บันทึกรายงาน เพ่ือให้สามารถรายงานผลการดําเนินงานของแต่ละคณะวิชา/หน่วยงานไปในทิศทางเดียวกัน 
ข้อมูลที่ใช้ในการรายงานผลไม่ทับซ้อนและตรงวัตถุประสงค์มากย่ิงขึ้น 

3) กําหนดค่าเป้าหมายในบางตัวช้ีวัดที่เป็นการดําเนินงานเชิงนโยบายให้มีความท้าทาย
เพ่ิมขึ้น เพ่ือช่วยผลักดันแผนกลยุทธ์ทางการเงินให้บรรลุผลมากขึ้น 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทาง
การเงิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559) และให้
นําเสนอคณะกรรมการท่ีปรึกษาเก่ียวกับนโยบายทางการเงินพิจารณาก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
ต่อไป 
 
ระเบยีบวาระที่  4.3 ข้อบังคับ / ระเบียบ / ประกาศ 
 ไม่ม ี
 
ระเบียบวาระท่ี  4.4 โครงสร้างส่วนงานและหน่วยงานภายใน 
 ไม่ม ี
   
ระเบยีบวาระที่  4.5 การบริหารการเงินและทรพัย์สิน 
ระเบียบวาระท่ี  4.5.1 การขอเปลี่ยนแปลงวงเงินยืมทดรองจ่ายหมุนเวียน ประจําปีงบประมาณ        

พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม) 
 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันอังคารที่ 6 
กันยายน 2559 ได้ให้ความเห็นชอบวงเงินยืมทดรองจ่ายหมุนเวียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของ    
คณะวิชา/หน่วยงาน และครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2559 ได้เห็นชอบให้กองงานวิทยาเขต
เปลี่ยนแปลงวงเงินยืมทดรองจ่ายหมุนเวียนจาก จํานวน 100,000.00 บาท เป็น จํานวน 400,000.00 บาท น้ัน  

ในการน้ี กองคลังได้สรุปการขอเปลี่ยนแปลงวงเงินยืมทดรองจ่ายหมุนเวียน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพ่ิมเติม) ตามท่ีหน่วยงานเสนอมา ดังน้ี 

กรุงเทพมหานคร 

กองงานวิทยาเขต     จากเดิม  จํานวน 400,000.00 บาท 
                เป็น จํานวน    700,000.00 บาท 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงวงเงินยืมทดรองจ่ายหมุนเวียน 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพ่ิมเติม) ของหน่วยงานตามที่กองคลังเสนอ 
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ระเบียบวาระที่  4.6 เรื่องอ่ืนๆ ตามท่ีอธิการบดีปรึกษา 
ระเบียบวาระท่ี  4.6.1 การแต่งต้ังคณะกรรมการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าภาควิชา       

นาฏยสังคีต คณะอักษรศาสตร์  
  (วาระลับ) 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.6.2 โครงการรับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพิ่มพิเศษ         

(รับตรง) หลังการสอบ (Admissions) เพื่อเข้าศึกษาต่อในคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรี ประจําปีการศึกษา 2560 
 

สรุปเรื่อง 
ด้วยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารประสงค์ดําเนินโครงการรับนักศึกษาคณะ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เพ่ิมพิเศษ (รับตรง) หลังการสอบ (Admissions) เพ่ือเข้าศึกษาต่อใน
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ประจําปี
การศึกษา 2560 เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขันของมหาวิทยาลัยศิลปากรในการจัดการศึกษาหลักสูตรด้าน
ศิลปะการออกแบบและสร้างสรรค์ อีกทั้งเพ่ือสร้างโอกาสและความแข็งแกร่งให้กับหลักสูตรใหม่ในการเลือก
ผู้เรียนที่มีคุณภาพเข้ามาสร้างช่ือเสียงให้กับมหาวิทยาลัย โดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจะคิด
คะแนนในการคัดเลือกเช่นเดียวกับการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admissions) 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์และคะแนนท่ีกําหนด และกําหนดรับนักศึกษา 2 
หลักสูตร จํานวน 280 คน ดังน้ี 

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ดังน้ี 
1)  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ  จํานวน 100 คน  
2)  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการออกแบบ 

- วิชาเอกการออกแบบเว็บและสื่อโต้ตอบ  จํานวน  30  คน  
- วิชาเอกการออกแบบเกม  จํานวน  30  คน  

2. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ดังน้ี 
1)  สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

- วิชาเอกการโฆษณา  จํานวน  30  คน  
- วิชาเอกวารสารและหนังสือพิมพ์  จํานวน  30  คน  
- วิชาเอกภาพยนตร์  จํานวน  30  คน 
- วิชาเอกวิทยุและโทรทัศน์  จํานวน  30  คน  

หมายเหตุ จํานวนรับเข้าศึกษาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม  
ทั้งน้ี กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรที่เปิดรับและแผนการรับนักศึกษาแล้ว 

 อนึ่ง กองนิติการได้รับแจ้งจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารว่า การดําเนินการ
ตามโครงการดังกล่าวไม่มีการเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการชุดต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการสอบคัดเลือก 
จึงไม่มีการกําหนดอัตราค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าตอบแทน ซึ่งโครงการดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดี
โดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ตามความในข้อ 23 ของระเบียบ
มหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2557 
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบโครงการรับนักศึกษาคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ิมพิเศษ (รับตรง) หลังการสอบ (Admissions) เพ่ือเข้าศึกษาต่อในคณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ประจําปีการศึกษา 
2560 ตามที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ และให้นําเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติโครงการ
ต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.6.3 รายงานผลความก้าวหน้าของการเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ ครั้งที่ 3 ของ         

รองศาสตราจารย์ ดร.มานี เหลืองธนะอนันต์ คณะเภสัชศาสตร์ 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่มหาวิทยาลัยอนุมัติให้รองศาสตราจารย์ ดร.มานี เหลืองธนะอนันต์ คณะเภสัชศาสตร์           

ไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการเพ่ือเขียนหนังสือ “พลังงานอิสระพ้ืนผิวและการประยุกต์ใช้ในทาง
เภสัชศาสตร์และอ่ืนๆ” โดยมีกําหนดระยะเวลา 1 ปี ต้ังแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 
2560 น้ัน 

ในการน้ี รองศาสตราจารย์ ดร.มานี เหลืองธนะอนันต์ ได้ส่งรายงานผลความก้าวหน้าของการไป
ปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม - 14 พฤศจิกายน 2559 ซึ่งผ่าน
ความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 22/2559 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบรายงานผลความก้าวหน้าของการเพ่ิมพูน
ความรู้ทางวิชาการ ครั้งที่ 3 ของรองศาสตราจารย์ ดร.มานี เหลืองธนะอนันต์ คณะเภสัชศาสตร์ 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.6.4 การกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายระดับบัณฑิตศึกษา 

หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคมและการ
บริหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) ในลักษณะโครงการพิเศษ 
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาขอถอนเรื่อง 

 
ระเบียบวาระท่ี  4.6.5 การดําเนินการเพื่อให้ได้มาซ่ึงคณะกรรมการประจําคณะ และคณะกรรมการ

ประจําส่วนงานท่ีเทียบเท่าคณะ 
 
สรุปเรื่อง 
  ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 มาตรา 42 กําหนดให้มีคณะกรรมการ
ประจําคณะ และคณะกรรมการประจําส่วนงานท่ีเทียบเท่าคณะ โดยสภามหาวิทยาลัยได้ออกข้อบังคับเก่ียวกับ
คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย คณะกรรมการประจําคณะ และคณะกรรมการประจําส่วนงานท่ี
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เทียบเท่าคณะไว้แล้ว และมหาวิทยาลัยได้ออกประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือให้มีการสรรหา
กรรมการประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจํา/ผู้แทนสายสนับสนุน น้ัน 

ในการน้ี กองการเจ้าหน้าที่ได้รายงานความคืบหน้าในการดําเนินการเพ่ือให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการ
ประจําบัณฑิตวิทยาลัย คณะกรรมการประจําคณะ และคณะกรรมการประจําส่วนงานที่เทียบเท่าคณะ  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมรับทราบ และพิจารณาแล้วมีมติแต่งต้ังกรรมการในคณะกรรมการประจําบัณฑิต
วิทยาลัย คณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา คณะกรรมการประจําสํานักหอสมุดกลาง และ
คณะกรรมการประจําหอศิลป์ ในส่วนที่เป็นอํานาจของ ก.บ.ม. และมีคณะกรรมการประจําส่วนงานที่มี
กรรมการครบถ้วนแล้ว จํานวน 4 ส่วนงาน ดังน้ี 
 1. คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ประกอบด้วย 

(1) คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ประธานกรรมการ 
(2) รองศาสตราจารย์ลิขิต กาญจนาภรณ์ กรรมการ 

(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 
(3) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ 
(4) รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายวิชาการและวิจัย กรรมการ 
(5) รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายศิลปะและการออกแบบ กรรมการ 
(6) รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย (เพชรบุรี) กรรมการ 
(7) คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ กรรมการ 
(8) คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กรรมการ 
(9) คณบดีคณะโบราณคดี กรรมการ 

(10) คณบดีคณะมัณฑนศิลป์ กรรมการ 
(11) คณบดีคณะอักษรศาสตร์ กรรมการ 
(12) คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กรรมการ 
(13) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 
(14) คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กรรมการ 
(15) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 
(16) คณบดีคณะดุริยางคศาสตร์ กรรมการ 
(17) คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการ 
(18) คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
(19) คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ กรรมการ 

 2. คณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา ประกอบด้วย 
(1) ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ประธานกรรมการ 
(2) นายเสริมวงศ์ ธนสารศิลป์ กรรมการ 

(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)  
(3) รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา กรรมการ 
(4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาวิน อินทรังษี กรรมการ 

(ผู้แทนจากคณะวิชา กลุ่มสาขาศิลปะและการออกแบบ) 
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(5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ชนก สุวรรณธาดา กรรมการ 
(ผู้แทนจากคณะวิชา กลุ่มสาขาศิลปะและการออกแบบ) 

(6) รองศาสตราจารย์ ดร.รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง กรรมการ 
(ผู้แทนจากคณะวิชา กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์) 

(7) รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรศักด์ิ อุ่นอารมย์เลิศ กรรมการ 
(ผู้แทนจากคณะวิชา กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์) 

(8) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล ชุมชอบ กรรมการ 
(ผู้แทนจากคณะวิชา ของกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์) 

(9) รองศาสตราจารย์อุไรวรรณ ไอยสุวรรณ์ กรรมการ 
(ผู้แทนจากคณะวิชา กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์) 

 3. คณะกรรมการประจําสํานักหอสมุดกลาง ประกอบด้วย 
(1) ผู้อํานวยการสํานักหอสมุดกลาง ประธานกรรมการ 
(2) อาจารย์สกุล บุณยทัต กรรมการ 

(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 
(3) รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการ 
(4) รองผู้อํานวยการสํานักหอสมุดกลาง  กรรมการ 
(5) รองผู้อํานวยการฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา สํานักหอสมดุกลาง กรรมการ 
(6) รองผู้อํานวยการสํานักหอสมุดกลาง  กรรมการ 

วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
(7) หัวหน้าหอสมุด กรรมการ 
(8) รองศาสตราจารย์ชาตรี ประกิตนนทการ กรรมการ 

(ผู้แทนจากคณะวิชา กลุ่มสาขาศิลปะและการออกแบบ) 
(9) อาจารย์กศิตินทร ชุมวรานนท์ กรรมการ 

(ผู้แทนจากคณะ กลุ่มสาขาศิลปะและการออกแบบ) 
(10) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผุสดี ดอกพรม กรรมการ 

(ผู้แทนจากคณะวิชา กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์) 
(11) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษบา บัวสมบูรณ์ กรรมการ 

(ผู้แทนจากคณะวิชา กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์) 
(12) รองศาสตราจารย์สุวรรณี พนมสุข กรรมการ 

(ผู้แทนจากคณะวิชา กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์) 
(13) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ฉาย ทองป่ิน กรรมการ 

(ผู้แทนจากคณะวิชา กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์) 
(14) นางพัชรี เวชการ กรรมการ 

ผู้แทนบุคลากร 
(15) นางสาวจุฑามาศ ถึงนาค กรรมการ 

ผู้แทนบุคลากร 
(16) นางรัชนีวรรณ จันทร์สนธิ กรรมการ 

  ผู้แทนบุคลากร 
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 4. คณะกรรมการประจําหอศิลป์ ประกอบด้วย 
(1) ผู้อํานวยการหอศิลป์ ประธานกรรมการ 
(2) อาจารย์ปัญญา วิจินธนสาร กรรมการ 

(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)  
(3) นายวศินบุรี สุพานิชวรภาชน์ กรรมการ 

(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)  
(4) รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม กรรมการ 
(5) รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิทธ์ิ ด่านกิตติกุล กรรมการ 

(กรรมการประเภทคณาจารย์ประจํา) 
(6) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวลิต ขาวเขียว กรรมการ 

(กรรมการประเภทคณาจารย์ประจํา) 
(7) อาจารย์ดําริห์ บรรณวิทยกิจ กรรมการ 

(กรรมการประเภทคณาจารย์ประจํา) 
ทั้งน้ี ให้นําเสนออธิการบดีลงนามในคําสั่งแต่งต้ังต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี  4.6.6 การแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ให้แก่ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างประจํา 
 
สรุปเรื่อง 

ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 29/2558 ลงวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2558 แต่งต้ัง
คณะกรรมการพิจารณาการขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ใ ห้แก่ข้าราชการ พนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา พนักงานราชการ และลูกจ้างประจํา โดยมีวาระการดํารงตําแหน่ง 2 ปี ต้ังแต่วันที่ 9 
มกราคม 2558 เป็นต้นไป และได้ครบวาระการปฏิบัติหน้าที่เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2560 น้ัน 

เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
อันเป็นที่เชิดชูย่ิงช้างเผือกและเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศย่ิงมงกุฎไทย พ.ศ. 2536 ข้อ 17 กําหนดให้
หัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรมแต่งต้ังคณะกรรมการข้ึนคณะหน่ึงทําหน้าที่รวบรวมและตรวจสอบรายช่ือ 
เอกสารและหลักฐานต่างๆ แล้วพิจารณาคุณสมบัติ กลั่นกรองความดีความชอบตามที่กําหนด พร้อมทั้งรับรอง
ว่าเป็นบุคคลที่สมควรเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ได้ กองการเจ้าหน้าที่จึงเสนอที่ประชุม
พิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาการขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการ พนักงาน
มหาวิทยาลัย และลูกจ้างประจํา (ชุดใหม่) 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้คณะกรรมการพิจารณาการขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานราชการ และลูกจ้างประจํา 
ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 29/2558 ลงวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2558 ปฏิบัติหน้าที่อีกวาระหน่ึง และให้
นําเสนออธิการบดีลงนามในคําสั่งแต่งต้ังต่อไป 
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ระเบียบวาระที่  4.6.7 การเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณางานวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม 
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี            
พระจอมเกล้าธนบุรีได้จัดทําโครงการ “การจัดทําแหล่งเผยแพร่ผลงานและบัญชีรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา
งานวิชาการเพ่ืออุตสาหกรรม” โดยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ฤทธ์ิ สมบัติสมภพ เป็นหัวหน้าโครงการ และได้เชิญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อริศร์ เทียนประเสริฐ ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในโครงการ
ดังกล่าว น้ัน 

ในการน้ี สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาเสนอรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา
งานวิชาการเพ่ืออุตสาหกรรม 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้คณะวิชา/หน่วยงานเสนอรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิ
พิจารณางานวิชาการเพ่ืออุตสาหกรรม ไปยังสถาบันวิจัยและพัฒนาภายในวันที่ 13 มกราคม 2560 เพ่ือ
รวบรวมเสนอที่ประชุมโครงการดังกล่าวต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.6.8 โครงการรับนักเรียนหลักสูตรส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษ (ระดับปฐมวัย)      

(EP EDSU) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559 ได้ให้ความเห็นชอบ

หลักสูตรส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษ (ระดับปฐมวัย) (EP EDSU) และประกาศให้ใช้หลักสูตรต้ังแต่วันที่ 16 
พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป เพ่ือเป็นการสร้างความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งผู้เรียนควรได้รับ
การพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร และเพ่ือเป็นการดําเนินการสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มาตรฐานที่ 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบายจุดเน้น
แนวทางปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้นการจัดกิจกรรมตาม
นโยบาย (สพฐ:2554) ซึ่งตรงกับยุทธศาสตร์ของคณะศึกษาศาสตร์ปี 2558 ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนา
หลักสูตรเชิงสร้างสรรค์ให้ได้มาตรฐานสากลเน้นให้ผู้เรียนบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ยุทธศาสตร์ที่ 3 
พัฒนางานบริการวิชาการเพ่ือความเข้มแข็งของชุมชนนําไปสู่การพัฒนาสังคมอย่างย่ังยืน และยุทธศาสตร์ที่ 7 
พัฒนานักเรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีคุณธรรมจริยธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม น้ัน 

ในการน้ี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ประสงค์ดําเนิน
โครงการรับนักเรียนหลักสูตรส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษ (ระดับปฐมวัย) (EP EDSU) เพ่ือให้การพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษของผู้เรียนเป็นรูปธรรมอย่างต่อเน่ือง โดยบูรณาการพหุปัญญา STEM จากอาจารย์ชาวต่างชาติ
เจ้าของภาษาและอาจารย์ชาวไทยที่มีความชํานาญการด้านภาษา และเพ่ือพัฒนาศักยภาพนักเรียนให้มีความรู้
ความสามารถทั้งในด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ตลอดจนสามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยกําหนดจํานวนรับเข้าศึกษา 75 คน ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560 

ทั้งน้ี คณะศึกษาศาสตร์ได้กําหนดรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกเข้าศึกษาไว้ในโครงการแล้ว  
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบโครงการรับนักเรียนหลักสูตรส่งเสริมทักษะ
ภาษาอังกฤษ (ระดับปฐมวัย) (EP EDSU) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) โดย
มอบหมายให้กองนิติการตรวจสอบรายละเอียดค่าใช้จ่ายในส่วนของอัตราค่าตอบแทนของโครงการ ก่อน
นําเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติโครงการต่อไป 
 
ระเบยีบวาระที่  4.7 เรื่องที่ทาํหนา้ที่แทนสภาวิชาการ 
ระเบยีบวาระที่  4.7.1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  4.7.1.1 บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การดําเนินการรับทราบ

หลักสูตรที่ผ่านความเห็นชอบหรืออนุมัติจากสภาสถาบันอุดมศึกษา   
 
สรุปเรื่อง 

ด้วยกองนิติการได้เสนอที่ประชุมเพ่ือทราบบันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การ
ดําเนินการรับทราบหลักสูตรที่ผ่านความเห็นชอบหรืออนุมัติจากสภาสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้เสนอขอหารือกับสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาในประเด็นเก่ียวกับ
การดําเนินการรับทราบหลักสูตรที่ สกอ. ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติของ สกอ. เป็นการดําเนินการที่มีกฎหมายใด
รองรับหรือไม่ อย่างไร น้ัน 

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 8) ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า เมื่อปัจจุบันคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาได้กําหนดเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ และเกณฑ์มาตรฐานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ดังน้ัน คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงมีอํานาจหน้าที่ในการ
ดําเนินการพิจารณาหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษาที่กําหนดได้ ทั้งน้ี เพ่ือให้การจัดการศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือเป็นการรักษามาตรฐานและคุณภาพของการจัด
การศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ส่วน สกอ. เป็นหน่วยงานที่ทําหน้าที่
รับผิดชอบงานเลขานุการของคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตามมาตรา 16 วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ประกอบกับข้อ 1 (5) และ (6) แห่งกฎกระทรวง       
แบ่งส่วนราชการสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 เท่าน้ัน 

ดังน้ัน หากความปรากฏต่อมาจากการติดตาม ตรวจสอบว่า หลักสูตรที่เปิดสอนน้ันไม่
สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด คณะกรรมการ
การอุดมศึกษาย่อมมีอํานาจแจ้งให้สถาบันอุดมศึกษาหรือสภาสถาบันอุดมศึกษาน้ันปรับปรุง แก้ไข หรือ
ดําเนินการอย่างหน่ึงอย่างใดเพ่ือให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาได้ 

สําหรับการรับทราบหลักสูตรที่เป็นปัญหาที่หารือในคร้ังน้ี เป็นเพียงแนวทางปฏิบัติเพ่ือให้
สถาบันอุดมศึกษาแจ้งให้ สกอ. ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่ทําหน้าที่รับผิดชอบงานเลขานุการของคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ตามมาตรา 16 วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ       
พ.ศ. 2546 ทราบถึงหลักสูตรที่สภาสถาบันอุดมศึกษาได้ให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติแล้ว เพ่ือประโยชน์แก่การ
พิจารณาดําเนินการของคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไปเท่าน้ัน การแจ้งให้ทราบของสถาบันอุดมศึกษา และ
การรับทราบของ สกอ. จึงเป็นการดําเนินการรับทราบข้อเท็จจริงน้ันแล้ว จึงไม่จําต้องมีการพิจารณาถึงการไม่
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รับทราบอีก การรับทราบของ สกอ. จึงไม่มีผลต่อหลักสูตรที่สภาสถาบันอุดมศึกษาได้ให้ความเห็นชอบหรือ
อนุมัติแต่อย่างใด เน่ืองจากการท่ี สกอ. รับทราบหลักสูตรที่สภาสถาบันอุดมศึกษาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติ
แล้วน้ี เป็นคนละประเด็นกับการพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษาโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

โดยเหตุผลดังกล่าว เมื่อการติดตาม การประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เป็นส่วน
หน่ึงของการกํากับติดตามสถานศึกษาของรัฐและเอกชน เพ่ือให้การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงอาจกําหนด
หลักเกณฑ์ให้สถาบันอุดมศึกษาส่งหลักสูตรที่ผ่านความเห็นชอบหรืออนุมัติจากสภาสถาบันอุดมศึกษามาท่ี 
สกอ. เพ่ือรับเรื่องเสนอให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาต่อไปได้ และหากคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่า หลักสูตรน้ันเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ก็สามารถแจ้ง
ให้สถาบันอุดมศึกษาที่เสนอหลักสูตรทราบว่า หลักสูตรน้ันเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
แทนการใช้คําว่า “รับทราบ” เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการดําเนินการ หรือหากคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เห็นว่า หลักสูตรใดที่ผ่านความเห็นชอบหรืออนุมัติจากสภาสถาบันอุดมศึกษาใดไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา คณะกรรมการการอุดมศึกษาก็อาจมีมติให้แจ้งให้สภาสถาบันอุดมศึกษานั้น
ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา หรือหากสภา
สถาบันอุดมศึกษาไม่ดําเนินการปรับปรุงแก้ไข คณะกรรมการการอุดมศึกษาอาจประกาศต่อสาธารณะว่า
หลักสูตรดังกล่าวไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาก็ได้ 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบยีบวาระที่  4.7.2 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
ระเบียบวาระท่ี  4.7.2.1 โครงการเปิดสอนในลักษณะโครงการพิเศษหลักสูตรเภสัชศาสตร -

มหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2556) 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการขอถอนเร่ือง 

 
ระเบียบวาระท่ี  4.7.2.2 การอนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาบัณฑิต 
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่กองบริการการศึกษาได้ประกาศให้ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ใน
หลักสูตรต่างๆ ของมหาวิทยาลัยในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2558 และภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 
2559 เป็นผู้สําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาบัณฑิต ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะวิชา น้ัน  

ในการน้ี เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 29 (5) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 
2559 กําหนดให้สภาวิชาการมีอํานาจหน้าที่เสนอการให้ปริญญา อนุปริญญา และประกาศนียบัตรช้ันหน่ึง       
ช้ันใดต่อสภามหาวิทยาลัย กองบริการการศึกษาจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาการอนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สําเร็จ
การศึกษา ระดับปริญญาบัณฑิต ตามรายช่ือนักศึกษาผู้มีสิทธ์ิสําเร็จการศึกษาต้ังแต่วันที่สําเร็จการศึกษา     
เป็นต้นไป จํานวนทั้งสิ้น 29 ราย ดังน้ี  
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 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา (ราย)   

คณะวิชา/ชื่อปริญญา เกียรตินิยม ระดับ รวม 

 อันดับ 1 อันดับ 2 อนุปริญญา ปริญญา  

คณะศึกษาศาสตร์ 
- ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต (การศึกษาตลอดชีวิต) 7 7 - 10 24 
- ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต  
  (การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ) 

 - 1 - 1 2 

- ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)  - - - 1 1 
- ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต (สังคมศึกษา)  - - - 1 1 

รวม 7 8 - 13 28 
คณะดุริยางคศาสตร์ 
- ปริญญาดุริยางคศาสตรบัณฑิต (ดนตรีแจ๊ส)     - - - 1 1 

รวม - - - 1 1 
รวมท้ังสิ้น 7 8 - 14 29 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการอนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สําเร็จการศึกษา ระดับ
ปริญญาบัณฑิต ของภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2558 และภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559 จํานวน
ทั้งสิ้น 29 ราย และให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.7.2.3 การขอเช่าพื้นที่บางสว่นของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ สําหรับ

จัดการเรียนการสอนของคณะดุริยางคศาสตร์ในภาคการศึกษาปลาย                
ปีการศึกษา 2559 

 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ อยู่ระหว่างการปรับปรุงพ้ืนที่ตามนโยบายปรับปรุง
มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ ในโครงการปรับปรุงมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ แขวงพระบรมมหาราชวัง 
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561 เพ่ือปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เป็น
ศูนย์กลางด้านศิลปะ ดนตรี วัฒนธรรมร่วมสมัยและการออกแบบสร้างสรรค์สู่ประชาคมอาเซียนและ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ของศิลปินแขนงต่างๆ ทําให้คณะโบราณคดีย้ายการจัดการเรียนการสอนบางส่วนไป
ยังศูนย์สันสกฤตศึกษา น้ัน 

เน่ืองจากคณะดุริยางคศาสตร์ได้จัดการเรียนการสอนบางส่วนที่ศูนย์สันสกฤตศึกษา ทําให้ใน
ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2559 คณะดุริยางคศาสตร์มีห้องเรียนไม่เพียงพอ ดังน้ัน คณะดุริยางคศาสตร์
จึงประสงค์ขอเช่าพ้ืนที่บางส่วนของคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 
สําหรับจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2559 จํานวน 7 รายวิชา โดยมีค่าธรรมเนียม
การใช้สถานที่ภาคการศึกษาละ 94,500 บาท และค่าจ้างเหมารถรับ-ส่ง ภาคการศึกษาละ 30,000 บาท รวม
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เป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น 124,500 บาท (หน่ึงแสนสองหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจาก           
ที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะดุริยางคศาสตร์ ครั้งที่ 10/2559 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการเช่าพ้ืนที่บางส่วนของมหาวิทยาลัย     
ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ สําหรับจัดการเรียนการสอนของคณะดุริยางคศาสตร์ในภาคการศึกษาปลาย           
ปีการศึกษา 2559 และจนกว่าการปรับปรุงพ้ืนที่มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ จะแล้วเสร็จ และมอบหมาย
ให้คณะดุริยางคศาสตร์ดําเนินการต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.7.2.4 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (5 ปี) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560) 
 
สรุปเรื่อง 

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์ได้เสนอหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ฟิสิกส์ (5 ปี) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560) โดยกําหนดเปิดสอนต้ังแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560             
เป็นต้นไป และกําหนดรับนักศึกษาปีละ 30 คน ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 18/2559 เมื่อวันที่ 22 
กันยายน 2559 และที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์     
ครั้งที่ 13/2559 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตร โดยมีข้อเสนอแนะให้
ปรับแก้ในบางประเด็น ทั้งน้ี คณะวิทยาศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์ได้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะแล้ว  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์     
(5 ปี) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560) และให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.7.2.5 การปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ฉบับปี 

พ.ศ. 2559 ที่ไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร 
 
สรุปเรื่อง 

ด้วยคณะอักษรศาสตร์ประสงค์ขอปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ ฉบับปี พ.ศ. 2559 โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไข ดังน้ี 

1. ขอตัดรายวิชาโทสหสาขาวิชา จํานวน 1 รายวิชา คือ รายวิชา 412 246 การแปลไทยเป็น
อังกฤษระดับสูง                

2. ขอเปลี่ยนแปลงวิชาบังคับก่อนในหมวดรายวิชาเลือกเอก-โท กลุ่มวิชาภาษา จํานวน 1 
รายวิชา คือ รายวิชา 412 248 หลักการแปลไทยเป็นอังกฤษ  

โดยเริ่มใช้ต้ังแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการ ครั้งที่ 23/2559 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และการปรับปรุงครั้งน้ี
ไม่กระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร  
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ฉบับปี พ.ศ. 2559 ที่ไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร และให้นําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.7.2.6 การปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ฉบับปี 

พ.ศ. 2554 ที่ไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร 
 
สรุปเรื่อง 

ด้วยคณะโบราณคดีประสงค์ขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
ฉบับปี พ.ศ. 2554 โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไข คือ ขอเพ่ิมรายวิชาเอกเลือก จํานวน 17 รายวิชา ดังนี้ 

1. รายวิชา 340 209   การเรียนภาษาอังกฤษในพ้ืนที่สื่อดิจิทัล 
2. รายวิชา 340 327   การฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการทดสอบมาตรฐาน 
3. รายวิชา 340 328   การอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือการทดสอบมาตรฐาน 
4. รายวิชา 340 329   การเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการทดสอบมาตรฐาน 
5. รายวิชา 340 335   การแปลวรรณกรรมและสื่อโสตทัศน์ 
6. รายวิชา 340 337   การสื่อสารภาษาอังกฤษในธุรกิจสายการบิน 
7. รายวิชา 340 338   การสื่อสารภาษาอังกฤษในธุรกิจการโรงแรม 
8. รายวิชา 340 357   ภาษาและการสื่อสารดิจิทัล 
9. รายวิชา 340 358   การสอนภาษาอังกฤษเบ้ืองต้น 

10. รายวิชา 340 359   การออกแบบสื่อการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ 
11. รายวิชา 340 382   การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมในธุรกิจและองค์กร 
12. รายวิชา 340 389   วรรณกรรมและภาพยนตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
13. รายวิชา 340 390   งานเขียนแนวหลังอาณานิคม 
14. รายวิชา 340 391   การเขียนภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์ 
15. รายวิชา 340 392   เพศสภาพและเพศวิถีในบันเทิงคดี 
16. รายวิชา 340 393   บทคัดสรรเก่ียวกับการท่องเที่ยว 
17. รายวิชา 340 394   วรรณกรรมกับสิ่งแวดล้อม 
หมายเหตุ รายวิชาที่เพ่ิมเป็นรายวิชาที่มีอยู่ในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

โดยเริ่มใช้ต้ังแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการ ครั้งที่ 23/2559 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และการปรับปรุงคร้ังน้ี
ไม่กระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ฉบับปี พ.ศ. 2554 ที่ไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร และให้นําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.7.2.7 การปรับปรุงหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเคร่ืองประดับ 

ฉบับปี พ.ศ. 2559 ที่ไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร 
 
สรุปเรื่อง 

ด้วยคณะมัณฑนศิลป์ประสงค์ขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ
เครื่องประดับ ฉบับปี พ.ศ. 2559 โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายช่ืออาจารย์ประจํา
หลักสูตร ดังน้ี 

หมายเหตุ :  สัญลักษณ์  *   หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
โดยเริ่มใช้ต้ังแต่เดือนธันวาคม 2559 เป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 

23/2559 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และการปรับปรุงครั้งน้ีไม่กระทบต่อ
โครงสร้างหลักสูตร  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ ฉบับปี พ.ศ. 2559 ที่ไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร และให้
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.7.2.8 การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร ฉบับปี 

พ.ศ. 2557 ที่ไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร 
 
สรุปเรื่อง 

ด้วยคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรประสงค์ขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร ฉบับปี พ.ศ. 2557 โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายช่ือ
อาจารย์ประจําหลักสูตร ดังน้ี 

 
 
 

 อาจารย์ประจําหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจําหลักสูตร (ใหม่) 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวี ศิรินคราภรณ์* 1. รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวี ศิรินคราภรณ์* 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรวัฒน์ สิริเวสมาศ* 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรวัฒน์ สิริเวสมาศ* 
3. อาจารย์ ดร.ปฐมาภรณ์ ประพิศพงศ์วานิช* 3. อาจารย์ ดร.ปฐมาภรณ์ ประพิศพงศ์วานิช* 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญสิร ิชาตินิยม 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญสิร ิชาตินิยม 
5. อาจารย์ ดร.ยอดขวัญ สวัสดี 5. อาจารย์วินิตา คงประดิษฐ ์
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หมายเหตุ :  สัญลักษณ์  *   หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
โดยเริ่มใช้ต้ังแต่เดือนสิงหาคม 2559 เป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 

23/2559 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และการปรับปรุงครั้งน้ีไม่กระทบต่อ
โครงสร้างหลักสูตร  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร ฉบับปี พ.ศ. 2557 ที่ไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร และให้นําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.7.2.9 การปรับปรุงหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2560) ที่มีผลกระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร 
 
สรุปเรื่อง 

ด้วยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้เสนอหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
นิเทศศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดยกําหนดเปิดสอนต้ังแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560 
เป็นต้นไป และกําหนดรับนักศึกษาปีละ 300 คน ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 22/2558 เมื่อวันที่ 17 
ธันวาคม 2558 และที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์    
ครั้งที่ 12/2559 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2559 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตร โดยมีข้อเสนอแนะให้ปรับแก้
ในบางประเด็น ทั้งน้ี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะแล้ว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติมอบหมายให้คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
พิจารณาทบทวนเพ่ิมเติมรายละเอียดรายวิชาด้านศิลปะและการออกแบบในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความโดดเด่นของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ซึ่งมีความแตกต่างจากหลักสูตรเดียวกันที่เปิดสอนในสถาบันการศึกษาอ่ืน แล้วให้นําเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร (ทําหน้าที่แทนสภาวิชาการ) พิจารณาอีกครั้ง ก่อนนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 

 อาจารย์ประจําหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจําหลักสูตร (ใหม่) 
1. อาจารย์มธุรดา กีฬา* 1. อาจารย์มธุรดา กีฬา* 
2. อาจารย์ธนาวรรณ บุทธิจักร* 2. อาจารย์ธนาวรรณ บุทธิจักร* 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรวัฒน์ ชลอสันติสกุล 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรวัฒน์ ชลอสันติสกุล 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทราพร ภุมรินทร์ 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทราพร ภุมรินทร์ 
5. อาจารย์ ดร.สรารัตน์ มนต์ขลัง 5. อาจารย์ศรณัย์พงษ์ ทองเรือง 
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ระเบียบวาระท่ี  4.7.2.10 การปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ฉบับปี  
พ.ศ. 2559 ที่ไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร 

 
สรุปเรื่อง 

ด้วยคณะวิทยาการจัดการประสงค์ขอปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา          
การจัดการ ฉบับปี พ.ศ. 2559 โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไข คือ ขอเปลี่ยนแปลงคําอธิบายรายวิชาใน
หลักสูตรแบบ 2.1 ก. รายวิชาบังคับ จํานวน 1 รายวิชา คือ รายวิชา 761 826 สัมมนาการวิจัยการจัดการ 

โดยเริ่มใช้ต้ังแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการ ครั้งที่ 24/2559 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และการปรับปรุง          
ครั้งน้ีไม่กระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการ ฉบับปี พ.ศ. 2559 ที่ไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร และให้นําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.7.2.11 การปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. 2556 ที่ไม่มี

ผลกระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร 
 
สรุปเรื่อง 

ด้วยคณะวิทยาการจัดการประสงค์ขอปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. 
2556 โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไข คือ ขอเปลี่ยนแปลงรายช่ืออาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังน้ี 

หมายเหตุ :  สัญลักษณ์  *   หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
  ** หมายถึง ปรับตําแหน่งทางวิชาการ 

โดยเริ่มใช้ต้ังแต่เดือนตุลาคม 2559 เป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 
24/2559 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และการปรับปรุงครั้งน้ีไม่กระทบต่อ
โครงสร้างหลักสูตร  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  

 อาจารย์ประจําหลักสูตร (เดิม) อาจารย์ประจําหลักสูตร (ใหม่) 
1. อาจารย์ ดร.กฤษฎา พรประภา* 1. อาจารย์ ดร.กฤษฎา พรประภา* 
2. อาจารย์ ดร.มัลทิกา ศิริพิศ* 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัลทิกา ศิริพิศ*,** 
3. อาจารย์ ดร.อัฏฐมา นิลนพคุณ* 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรินทร์ เทวตา* 
4. อาจารย์ ดร.เกริกฤทธ์ิ อัมพะวัต 4. อาจารย์ ดร.เกริกฤทธ์ิ อัมพะวัต 
5. อาจารย์ ดร.ชวนช่ืน อัคคะวณิชชา 5. อาจารย์ ดร.ชวนช่ืน อัคคะวณิชชา 
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มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
ฉบับปี พ.ศ. 2556 ที่ไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร และให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติต่อไป 
 
เลิกประชุมเวลา 12.45 น. 
 
 
 

(นางสาวกันย์พินันท์  สิริปัญญาธร) 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 
 

(นางสาวสิริวัลลิ์  พฤกษาอุดมชัย) 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 
 

(นางสาวเอมอร  ชีราวุฒธิพันธ์) 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 
 

รายงานการประชุมฉบับน้ี 
ได้รับรองตามที่ได้แก้ไขแล้ว 


