
 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ครั้งท่ี 22/2560 

วันอังคารท่ี 7 พฤศจิกายน 2560 
ณ  ห้องประชุมนริศรานวุัดตวิงศ์ สํานักงานอธิการบด ี ตลิ่งชนั 

…………….……………….. 

ผู้มาประชุม 
1. ผศ.ดร.วันชัย สุทธะนันท ์ อธิการบดี ประธานกรรมการ 
2. ผศ.ดร.เชาวรีย์ อรรถลังรอง รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการ 
3. ศ.ดร.พรศักด์ิ  ศรีอมรศักด์ิ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย กรรมการ 

 และผู้รกัษาการแทนผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
4. รศ.ดร.ปานใจ   ธารทัศนวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ 
5. รศ.ดร.ชัยสิทธ์ิ  ด่านกิตติกุล คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กรรมการ 
6. ผศ.ชวลิต ขาวเขียว คณบดีคณะโบราณคดี กรรมการ 
7. อ.ดร.ธนาทร  เจียรกุล คณบดีคณะมณัฑนศิลป์ กรรมการ 
8. อ.ดําริห์   บรรณวิทยกิจ คณบดีคณะดุริยางคศาสตร์ กรรมการ 
9. ผศ.สมศักด์ิ ชาตินํ้าเพ็ชร คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ 

10. ผศ.ดร.สมพิศ   ขัตติยพิกุล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ กรรมการ 
11. ผศ.ฉัตรชัย  เผ่าทองจีน ผู้อํานวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ กรรมการ 
12. อ.ปัญจพล   เหล่าพูนพัฒน์  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กรรมการและเลขานุการ 
13. นางสาวอัปสร กิจเจริญค้า ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี ผู้ช่วยเลขานุการ 

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

  และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
9. อ.ดร.ภวพล คงชุม คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการ 

10. ผศ.ดร.พีรพัฒน์ ยางกลาง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
11. ผศ.ดร.ศักดิพันธ์ ตันวิมลรัตน์ ผู้อํานวยการสํานักหอสมุดกลาง กรรมการ 
12. อ.ดร.คุณัตว์   พิธพรชัยกุล ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน กรรมการ 
13. ผศ.ดร.ดิเรกฤทธ์ิ  บัวเวช ผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ กรรมการ 
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14. อ.ดร.นิรุทธ์  วัฒโนภาส ผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ กรรมการ 
15. นายกฤษดา   ไพรวรรณ์ ผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน กรรมการ 

ผู้เขา้ร่วมประชุม 
1. อ.ดร.สุภาพ  เกิดแสง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 
2. ผศ.ดร.อนิรุทธ์  สติมั่น ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
3. นางสุกัญญา   ต่อทรัพย์สิน ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่  
4. นายสหรัฐ   มณีจันทร ์ ผู้อํานวยการกองนิติการ 
5. นางสุมณฑา   เสรีวัตตนะ ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน 
6. นางสาวนลินรัตน์  ปัจฉิมพัทธพงษ์ หัวหน้างานการประชุม กองกลาง 
7. นางสาวธณิดา  มหาสวัสด์ิ ผู้รักษาการแทนหัวหน้างานบริหารงานบุคคล  

  กองการเจ้าหน้าที่  
8. นางนิรบล  ต้นวงศ์ หัวหน้างานนิติการ 2 กองนิติการ 

ผู้เขา้ร่วมประชุมผ่านระบบ VDO-Conference 
1. อ.ปวริส มินา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
2. อ.ดร.โสภณ ผู้มีจรรยา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. รศ.ดร.ดวงเดือน  ไกรลาศ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ติดราชการ 
2. ผศ.ดร.ไธพัตย์  ภูชิสส์ชวกรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและกิจการพิเศษ ติดราชการ 
3. ผศ.ดร.ปาเจรา    พัฒนถาบุตร รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร ์ ติดราชการ 
4. อ.ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท ์ ผู้อํานวยการหอศิลป์  ติดราชการ 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.  
เมื ่อกรรมการครบเป็นองค์ประชุมแล้ว  ประธานกล่าวเปิดประชุมและขอให้ที ่ประชุม

พิจารณาเรื่องต่างๆ ดังน้ี 
 
ระเบยีบวาระที่  1    เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบยีบวาระที่ 1.1     รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร     

ครั้งที่ 21/2560 เม่ือวันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2560  
  

สรุปเรื่อง 
 ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 21/2560 เมื่อวันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2560 
  
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
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ระเบยีบวาระที่ 1.2     รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร     
ครั้งที่ 21/2560 เม่ือวันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2560  (วาระลับ)  

  

สรุปเรื่อง 
 ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 21/2560 เมื่อวันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2560  (วาระลับ) 
   
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบยีบวาระที่  2     เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
ระเบยีบวาระที่ 2.1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ 
 
สรุปเรื่อง 

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ จํานวน 3 เรื่อง ดังน้ี 
1. มหาวิทยาลัยขอขอบคุณผู้บริหาร คณะวิชา/หน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องที่ได้

ดําเนินการพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจําปี พ.ศ. 2560 ณ พระอารามหลวงวัดไพรสณฑ์ศักดาราม 
ตําบลหล่มสัก อําเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ให้สําเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
และร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทานดังกล่าว ซึ่งในปีน้ียอดเงินสมทบร่วมทําบุญถวายเป็นจํานวน
เงินทั้งสิ้น 1,234,104 บาท (หน่ึงล้านสองแสนสามหมื่นสี่พันหน่ึงร้อยสี่บาทถ้วน)  

2. มหาวิทยาลัยศิลปากรเรียนเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมด้วย      
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณบดี ผู้อํานวยการศูนย์/สถาบัน/สํานัก และคณาจารย์ ร่วมชมพระเมรุมาศและ
นิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช    
บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ในวันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ภายหลังการประชุมสภามหาวิทยาลัย โดยมี    
นายก่อเกียรติ ทองผุด นายช่างศิลปกรรม สํานักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ผู้ออกแบบพระเมรุมาศ          
ให้การต้อนรับและนําชม ซึ่งคณะเดินทางจะเดินทางโดยรถตู้ของมหาวิทยาลัยออกจากมหาวิทยาลัยศิลปากร   
ไปยังโรงละครแห่งชาติ และต่อรถตู้ของกระทรวงวัฒนธรรมไปยังพระเมรุมาศ คณะกรรมการที่สนใจการเข้า
ร่วมชมพระเมรุมาศดังกล่าว หรือภายหลังจากการเย่ียมชมพระเมรุมาศแล้วประสงค์เดินทางกลับเอง ขอให้แจ้ง
ไปยังมหาวิทยาลัยเพ่ือจะได้เตรียมการต่อไป 

3. มหาวิทยาลัยได้มีคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 2320/2560 ลงวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.
2560 เรื่อง มอบหมายอํานาจหน้าที่ให้คณบดี ผู้อํานวยการสถาบัน ผู้อํานวยการสํานัก ผู้อํานวยการศูนย์ และ
หัวหน้าส่วนงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ปฏิบัติการแทนอธิการบดี เพ่ือให้การบริหารงานใน
คณะ สถาบัน สํานัก ศูนย์ และส่วนงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ซึ่งจัดต้ังตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยศิลปากรได้ดําเนินการไปด้วยความเหมาะสม รวดเร็ว และมีความคล่องตัวย่ิงขึ้น ตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซึ่งมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ 23 
สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ           
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ระเบยีบวาระที่ 2.2 รายงานการเขา้ใช้งานระบบสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์ (e-Document)      
  และสรปุผลการลดใช้ทรัพยากรกระดาษในการเวียนเอกสารผ่านระบบ           
  สารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์ (e-Document) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560    
  ประจําไตรมาสท่ี 4 
 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันอังคารที่ 27 มกราคม 2558 ได้เปลี่ยนแปลง
ความถี่ในการรายงานการเข้าใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) ของคณะวิชา/หน่วยงาน 
โดยมอบหมายให้งานสารบรรณจัดทํารายงานดังกล่าว เพ่ือเสนอที่ประชุมคณบดีทราบทุกรายไตรมาส        
และครั้งที่ 20/2558 เมื่อวันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2558 ได้มอบหมายให้งานสารบรรณสรุปผลการลดใช้
ทรัพยากรกระดาษและการลดค่าใช้จ่ายในการเวียนเอกสารผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) 
ประกอบการรายงานการเข้าใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) ประกอบกับที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ได้มอบหมาย
ให้งานสารบรรณทําหนังสือไปยังคณะวิชา/หน่วยงานท่ีมีการเข้าใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์                
(e-Document) น้อยกว่าร้อยละ 80 เพ่ือให้ช้ีแจงเหตุผลที่ไม่สามารถเข้าใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Document) ได้ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด น้ัน  

ในการน้ี  งานสารบรรณได้รายงานการเข้าใ ช้งานระบบสารบรรณอิ เล็กทรอนิกส์                
(e-Document) ของคณะวิชา/หน่วยงาน รวมทั้งสรุปผลการลดใช้ทรัพยากรกระดาษและการลดค่าใช้จ่ายใน
การเวียนเอกสารผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประจํา      
ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2560) โดยพิจารณาจากหน่วยงานที่มีการเวียนเอกสารผ่านระบบ
ดังกล่าว จํานวน 4 หน่วยงาน คือ งานสารบรรณ กองกลาง งานสารบรรณ กองงานวิทยาเขต กองการ
เจ้าหน้าที่ และกองนิติการ ซึ่งสามารถลดการใช้ทรัพยากรกระดาษ จํานวน 93,711 แผ่น คิดเป็นค่าใช้จ่ายที่
สามารถลดได้ จํานวนทั้งสิ้น 42,344.95 บาท (สี่หมื่นสองพันสามร้อยสี่สิบสี่บาทเก้าสิบห้าสตางค์) 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ           
 
ระเบยีบวาระที่ 2.3 การทําความเข้าใจเก่ียวกับการแต่งต้ังผู้รกัษาการแทนคณบดี                
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 
สรุปเรื่อง 

ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 1043/2560 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2560             
ได้อนุญาตให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาเจรา  พัฒนถาบุตร ลาออกจากตําแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ต้ังแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 และคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 1052/2560 
ลงวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ได้แต่งต้ังผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติพงศ์  โสภณพงศ์พิพัฒน์ เป็น            
ผู้รักษาการแทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ต้ังแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2560    
เป็นต้นไป จนกว่าการดําเนินการสรรหาจะแล้วเสร็จ และตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการ
รักษาการแทน การมอบอํานาจให้ปฏิบัติการแทน และการมอบอํานาจช่วงให้ปฏิบัติการแทนของผู้ดํารง
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ตําแหน่งต่างๆ ในมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2560 ข้อ 12  กําหนดให้แต่งต้ังผู้รักษาการแทนได้ไม่เกิน      
หน่ึงร้อยแปดสิบวัน ซึ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติพงศ์  โสภณพงศ์พิพัฒน์ จะดํารงตําแหน่งผู้รักษาการแทน
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมครบหน่ึงร้อยแปดสิบวัน ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 
2560 ประกอบกับการสรรหาผู้สมควรดํารงตําแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ยังไม่แล้วเสร็จ น้ัน   

ในการน้ี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้มีการเลือกต้ังกรรมการสรรหา 
ผู้สมควรดํารงตําแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยคณะกรรมการเลือกต้ังฯ มี
ความประสงค์รอการสรรหาหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าให้แล้วเสร็จ จึงจะประกาศรายช่ือตําแหน่งหัวหน้า
ภาควิชาของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วยช่ือของผู้ดํารงตําแหน่งดังกล่าวเป็น     
ผู้มีสิทธ์ิได้รับการเลือกต้ังฯ ตามความในข้อ 7 (5) วรรคหน่ึง ของระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกต้ังกรรมการสรรหาผู้สมควรดํารงตําแหน่งคณบดีประเภทคณาจารย์ประจํา และ
ประเภทหัวหน้าภาควิชา หัวหน้าสาขาวิชาหรือหัวหน้าหน่วยงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา
หรือสาขาวิชาของคณะ พ.ศ. 2560 กําหนดหน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการเลือกต้ังกรรมการสรรหา        
ผู้สมควรดํารงตําแหน่งคณบดี ประเภทคณาจารย์ประจํา  และประเภทหัวหน้าภาควิชาฯ โดยให้ประกาศรายช่ือ
ผู้ตอบรับการทาบทามซึ่งมีคุณสมบัติตามท่ีกําหนดไว้ในระเบียบน้ี และประกาศรายช่ือตําแหน่งหัวหน้าภาควิชา   
หัวหน้าสาขาวิชาหรือหัวหน้าหน่วยงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชาหรือสาขาวิชาของคณะ  
พร้อมด้วยช่ือของผู้ดํารงตําแหน่งดังกล่าว  ให้ทราบโดยทั่วกันก่อนวันเลือกต้ังไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน  

ทั้งน้ี กองนิติการได้ให้ความเห็นเก่ียวกับการดําเนินการในกรณีตําแหน่งหัวหน้าภาควิชาว่างลง
ว่า หากคณะกรรมการเลือกต้ังฯ จะดําเนินการตาม ข้อ 7 (5) วรรคหน่ึง กรณีการเลือกต้ังหัวหน้าภาควิชาฯ 
จะต้องครบองค์ประกอบ คือ มีรายช่ือตําแหน่งหัวหน้าภาควิชา หัวหน้าสาขาวิชาหรือหัวหน้าหน่วยงานที่
เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชาหรือสาขาวิชาของคณะ  และมีช่ือของผู้ดํารงตําแหน่งดังกล่าว  
  ในกรณีที่ตําแหน่งหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าว่างลงและไม่มีผู้รักษาการแทนในตําแหน่ง
น้ัน  คณะกรรมการเลือกต้ังฯ ก็ไม่สามารถดําเนินการตามข้อ 7 (5) วรรคหน่ึง ได้ เน่ืองจากไม่มีช่ือของ 
ผู้รักษาการแทนในตําแหน่งหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จึงไม่ครบองค์ประกอบตามที่ข้อ 7 (5) วรรคหน่ึง 
กําหนด 
  ส่วนในกรณีที่ตําแหน่งหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าว่างลงและมีผู้รักษาการแทนใน
ตําแหน่งน้ัน  คณะกรรมการเลือกต้ังฯ สามารถดําเนินการตามข้อ 7 (5) วรรคหน่ึง ได้ เน่ืองจากมีช่ือของ 
ผู้รักษาการแทนในตําแหน่งหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จึงครบองค์ประกอบตามท่ีข้อ 7 (5) วรรคหน่ึง 
กําหนด 

อน่ึง  กองการเจ้ าหน้าที่ ไ ด้ ติดตามการดําเนินการเลือกต้ังผู้ สมควรดํารงตําแหน่ง                 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยมหาวิทยาลัยได้มีคําสั่ง ที่ 2230/2560 ลงวันที่ 16 
ตุลาคม พ.ศ. 2560 แต่งต้ังหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และคณะกรรมการเลือกต้ังกรรมการสรรหาผู้
สมควรดํารงตําแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประเภทหัวหน้าภาควิชาของ         
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้กําหนดปฏิทินการเลือกต้ังไว้แลว้ 

สําหรับการรักษาการแทนคณบดีตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการรักษาการแทน 
การมอบอํานาจให้ปฏิบัติการแทน และการมอบอํานาจช่วงให้ปฏิบัติการแทนของผู้ดํารงตําแหน่งต่างๆ         
ในมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2560 ข้อ 12 ได้กําหนดให้แต่งต้ังผู้รักษาการแทนในตําแหน่งคณบดีได้ไม่เกิน
หน่ึงร้อยแปดสิบวัน และอาจแต่งต้ังให้รักษาการแทนใหม่อีกได้ 



 

 

6

ผู้ดํารงตําแหน่งอธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี รองคณบดี และหัวหน้า   
ส่วนงานหรือรองหัวหน้าส่วนงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ อาจได้รับแต่งต้ังให้ไปรักษาการ
แทนตําแหน่งดังกล่าวได้อีกเพียงหน่ึงตําแหน่ง แต่ต้องไม่เกินหน่ึงร้อยแปดสิบวันเพียงคร้ังเดียว 

ดังน้ัน กรณีของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เน่ืองจากไม่มีผู้ดํารง
ตําแหน่งคณบดี และผู้ที่รักษาการแทนไม่ได้มีตําแหน่งบริหาร หากจะให้รักษาการแทนต่อไปอีกสามารถทําได้ 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ           
 
ระเบยีบวาระที่ 2.4 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลใหดํ้ารง 
  ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 
 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ได้พิจารณากําหนด
หลักเกณฑ์การแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ใหม่ให้มี
ความเหมาะสม เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการออกข้อบังคับ ทั้งน้ี สภาสถาบันอุดมศึกษาอาจ
กําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือให้สอดคล้องและเหมาะสมกับพันธกิจและนโยบายการพัฒนาอาจารย์ของแต่ละ
สถาบันอุดมศึกษาได้ แต่ต้องไม่ตํ่ากว่ามาตรฐานกลางที่ ก.พ.อ. กําหนด น้ัน 

ในการน้ี กองนิติการจึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560     
ซึ่งมีผลใช้บังคับต้ังแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ และมอบหมายให้กองนิติการเวียนแจ้งไปยังคณะวิชาเพ่ือทราบต่อไป 
 
ระเบยีบวาระที่ 2.5 การกําหนดจัดสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (ภาค ค) ในการสอบ  
   แข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเปน็ข้าราชการหรอืพนักงานส่วนท้องถ่ิน 
 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 17/2560 เมื่อวันอังคารที่ 
29 สิงหาคม  2560 ได้ให้ความเห็นชอบการดําเนินงานศูนย์สอบการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเป็น
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจําปี 2560 เพ่ือดําเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป     
(ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสําหรับตําแหน่ง (ภาค ข) เมื่อวันที่  24  กันยายน  2560 ในกลุ่ม
ภาคกลาง เขต 3 รวม 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี 
สมุทรสงคราม สมุทรสาคร และจังหวัดสุพรรณบุรี น้ัน  

บัดน้ี คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รวมคะแนนสอบภาคความรู้
ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสําหรับตําแหน่ง (ภาค ข) เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
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พร้อมทั้งประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (ภาค ค) ในการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุ
บุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และระเบียบเกี่ยวกับการสอบตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับ
ปฏิบัติงาน  ตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ตําแหน่งครูผู้ช่วย และครูผู้ดูแลเด็ก โดยกําหนดวันสอบ
ในวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม อาคาร 50 ปี ช้ันล่าง ช้ัน 7 และช้ัน 
8 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 

ดังน้ัน เพ่ือให้การดําเนินงานจัดสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (ภาค ค) ในการ
สอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยจึง
ขอความอนุเคราะห์จากคณะวิชาและผู้เก่ียวข้องในการใช้อาคาร 50 ปี ช้ันล่าง ช้ัน 7-8 และดูแลการจราจร
ภายในมหาวิทยาลัยและบริเวณอาคาร 50 ปี ตลอดจนบุคลากรเป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์ โดยกรรมการ
สัมภาษณ์ต้องมีคุณสมบัติ ดังน้ี 

1.  เป็นข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยของรัฐ ซึ่งดํารงตําแหน่งบริหารไม่ตํ่ากว่า      
รองคณบดีหรือเทียบเท่าขึ้นไป (เช่น ผู้ช่วยอธิการบดี รองผู้อํานวยการ ผู้อํานวยการกอง หัวหน้าภาค เป็นต้น)  

2. เป็นข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยของรัฐที่ดํารงตําแหน่งต้ังแต่ผู้ช่วยศาสตราจารย์   
ขึ้นไป  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ           
 
ระเบยีบวาระที่ 2.6 การจัดสอบวิชาเฉพาะ โครงการ SU-TCAS ประจําปีการศึกษา 2561 
 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 
กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีข้อสรุปเก่ียวกับแนวทางในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งจะเริ่ม
ใช้ต้ังแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป โดยมีการเปิดรับสมัคร รวมทั้งสิ้นจํานวน 5 รอบ น้ัน 

เน่ืองจากได้รับเรื่องร้องเรียนในการสมัครสอบวิชาเฉพาะว่า มหาวิทยาลัยศิลปากรมีการเปิดรับ
สมัครสอบวิชาเฉพาะโดยไม่เป็นไปตามเง่ือนไขของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่ง                
กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบแล้วพบว่า การรับสมัครสอบวิชาเฉพาะดังกล่าวไม่มีความขัดแย้งตามเง่ือนไข
ของ สกอ. แต่อย่างใด  

ดังน้ัน เพ่ือให้การดําเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาบัณฑิต มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2561 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองบริการการศึกษาจึงแจ้งที่ประชุมทราบว่า 
เน้ือหาในการออกข้อสอบวิชาเฉพาะต้องไม่เป็น content ที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สมศ.) จัด
สอบอยู่แล้ว เช่น O-NET GAT-PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ           
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ระเบยีบวาระที่  3    เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน  
   ไม่ม ี
 

ระเบยีบวาระที่  4     เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
ระเบยีบวาระที่  4.1 การบริหารงานบุคคล 
ระเบยีบวาระที่  4.1.1 การสอบแข่งขนั / คัดเลือก 
  ไม่ม ี
   
ระเบยีบวาระที่  4.1.2 การขออนุมัติบรรจุบุคคล / การโอนย้าย 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.2.1 คณะดุริยางคศาสตร์ขออนุมัติจ้าง นายวรุตม์ ภาสุรกุล เพื่อบรรจุเป็น

พนักงานมหาวิทยาลัย ซ่ึงจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน (เงินรายได้
สมทบ) ตําแหน่งอาจารย์ 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่คณะดุริยางคศาสตร์มีอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณ
แผ่นดิน (เงินรายได้สมทบ) ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-3-27-378 น้ัน  

คณะฯ ได้ดําเนินการตามข้ันตอนแล้ว ผู้ ได้รับการคัดเลือกคือ นายวรุตม์ ภาสุรกุล              
วุฒิดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต (สังคีตวิจัยและพัฒนา) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีผลการสอบคะแนน
ภาษาอังกฤษ SEPT 71 คะแนน (เป็นไปตามมติที่ประชุม ก.บ.พ. ครั้งที่ 25/2558 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558 
กําหนดให้มีผลการสอบคะแนนภาษาอังกฤษ SEPT ไม่ตํ่ากว่า 60 คะแนน) คณะฯ จึงประสงค์ขออนุมัติจ้าง           
นายวรุตม์ ภาสุรกุล เพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน (เงินรายได้สมทบ) 
ดํารงตําแหน่งอาจารย์  ตําแหน่งเลขที่  1-3-27-378 อัตราเ งินเดือน  เ ดือนละ  26,250 บาท  สังกัด                 
คณะดุริยางคศาสตร์ พร้อมทั้งขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังน้ี 

1. คณบดีคณะดุริยางคศาสตร์  ประธานกรรมการ 
2. รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะดุริยางคศาสตร์  กรรมการ 
3. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะดุริยางคศาสตร์  กรรมการ 
4. รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ คณะดุริยางคศาสตร์  กรรมการ 
5. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ คณะดุริยางคศาสตร์  กรรมการ 
6. นางสาวลลวรรณ  เปรมประเสริฐ  เลขานุการ 
7. นางสาวรุ้งนภา  ด้วงทอง  ผู้ช่วยเลขานุการ 
ทั้งน้ี ที่ประชุม ก.บ.พ. ครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 ให้ดําเนินการตามมติของ

สภามหาวิทยาลัยศิลปากร คือ กลุ่มสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบให้ใช้วุฒิปริญญาไม่ตํ่ากว่าปริญญาโทหรือ
เทียบเท่า 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จ้าง นายวรุตม์ ภาสุรกุล เพ่ือบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน (เงินรายได้สมทบ) ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่           
1-3-27-378 อัตราเงินเดือน เดือนละ 26,250 บาท สังกัดคณะดุริยางคศาสตร์ ต้ังแต่วันที่  ก.บ.ม. อนุมัติ แต่ไม่
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ก่อนวันรายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน พร้อมทั้งอนุมัติให้แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน          
ในตําแหน่งดังกล่าวตามรายช่ือที่คณะฯ เสนอ ทั้งน้ี การจ้างคร้ังแรกให้จ้างเป็นพนักงานประจําสถานภาพ
ทดลองงาน มีระยะเวลาการจ้าง 1 ปี ต้ังแต่วันที่รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.2.2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ขออนุมัติจ้าง นางสาวเกศกนก นรสาร เพื่อบรรจุ

เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ซ่ึงจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน (เงินรายได้
สมทบ) ตําแหน่งนักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ 

 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณ
แผ่นดิน (เงินรายได้สมทบ) ตําแหน่งนักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-03-34 สังกัด               
สํานักงานคณบดี น้ัน  

คณะฯ ได้ดําเนินการตามข้ันตอนแล้ว ผู้ได้รับการคัดเลือกคือ นางสาวเกศกนก นรสาร              
วุฒิศิลปศาสตรบัณฑิต โปรแกรมวิชาภาษาไทย (การใช้ภาษาไทย) จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา คณะฯ จึงประสงค์ขออนุมัติจ้าง นางสาวเกศกนก นรสาร เพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย         
ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน (เงินรายได้สมทบ) ดํารงตําแหน่งนักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ          
ตํ าแหน่ ง เลขที่  2 -3 -03 -34  อั ต ร า เ งิ น เ ดื อน  เ ดื อนละ  1 9 ,5 0 0  บาท  สั ง กั ดสํ า นั กงานคณบดี                
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  พร้อมทั้งขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังน้ี 

1. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ประธานกรรมการ 
2. รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  กรรมการ 
3. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  กรรมการ 
4. หัวหน้างานคลังและพัสดุ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์  กรรมการ 
5. นางยุพา  เพ็ชรแก้ว  เลขานุการ 

 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จ้าง นางสาวเกศกนก นรสาร เพ่ือบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน (เงินรายได้สมทบ) ดํารงตําแหน่งนักบริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-03-34 อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท สังกัดสํานักงานคณบดี                
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ต้ังแต่วันที่  ก.บ.ม. อนุมัติ แต่ไม่ก่อนวันรายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน พร้อมทั้งอนุมัติให้
แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าวตามรายช่ือที่คณะฯ เสนอ ทั้งน้ี  
การจ้างคร้ังแรกให้จ้างเป็นพนักงานประจําสถานภาพทดลองงาน มีระยะเวลาการจ้าง 1 ปี ต้ังแต่วันที่          
รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน 
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ระเบียบวาระที่  4.1.3 การประเมินการปฏิบัติงาน  
ระเบยีบวาระที่  4.1.3.1 รายงานผลการประเมินทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 

3 ราย 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรได้มีคําสั่งบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยให้ทดลอง

ปฏิบัติงานในตําแหน่งเป็นเวลา 6 เดือน จํานวน 3 ราย คือ 
1. นายสุนทร สุวอเขียว วุฒิ Doctor of Philosophy (Chemistry) จากจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-07-848 อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท สังกัด
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ 18 เมษายน 2560 

2. นางสาวเก็จวิรัล ต้ังสิริวัสส์ วุฒิ Master of Teaching Chinese to Speakers of Other 
Languages จาก Qingdao University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 
1-3-05-408 อัตราเงินเดือน เดือนละ 22,500 บาท สังกัดภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร์ 
ต้ังแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 

3. นายเอกชัย  ยอดสุวรรณ  วุ ฒิ เกษตรศาสตรบัณฑิต  (ส่ง เส ริมการเกษตร )  จาก
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ดํารงตําแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-2-17-1222             
อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท สังกัดงานบํารุงรักษาสวนและสนาม กองบริการอาคาร สถานที่และ
ยานพาหนะ พระราชวังสนามจันทร์ สํานักงานอธิการบดี ต้ังแต่วันที่ 5 เมษายน 2560 

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

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบรายงานผลการประเมินทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัย จํานวน 3 ราย และให้ปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าวต่อไป  
 
ระเบยีบวาระที่  4.1.4 การขอเปลี่ยน / เพิ่มเง่ือนไขการบรรจุ 
  ไม่ม ี
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.5 การพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ ชํานาญงาน ชํานาญงานพิเศษ ชํานาญการ 

ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษฯ 
  ไม่ม ี
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ระเบียบวาระท่ี  4.1.6 เรื่องอ่ืนๆ 
ระเบยีบวาระที่  4.1.6.1 การขอปรบัเพิม่เงินเดือนตามวุฒิการศึกษาท่ีได้รับสูงขึ้น เฉพาะกรณีวุฒิ

การศึกษาที่ตรงตามสายงาน 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือนตาม

คุณวุฒิ  และการเพ่ิมวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติ พ.ศ.2553 ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน 2553 ข้อ 4 
และข้อ 5 กําหนดว่าการปรับเงินเดือนตามคุณวุฒิหรือการเพ่ิมคุณวุฒิไว้ในทะเบียนประวัติน้ัน ข้าราชการและ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ที่ได้รับคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นน้ันจะต้องเป็นคุณวุฒิที่ตรงกับลักษณะ      
การสอนของภาควิชา หรือของคณะหรือหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 

และสําหรับข้าราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายบริหารและปฏิบัติงานทั่วไป         
ที่ได้รับคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นน้ันจะต้องเป็นคุณวุฒิที่ตรงกับมาตรฐานกําหนดตําแหน่งซึ่งบุคคลน้ันดํารงตําแหน่งอยู่ 
ในขณะนั้น ส่วนการกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ ให้คํานึงถึงความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบ          
ความประพฤติ และความเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างย่ิงต้องพิจารณาถึงลักษณะงานที่ปฏิบัติ ผลประโยชน์           
ที่หน่วยงานจะได้รับเป็นสําคัญ 

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

เน่ืองจาก มหาวิทยาลัยได้มีคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 1479/2555 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 
2555 และที่ 1399/2559 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2559 สั่งอนุญาตให้ นางสาวศนิ ชาติอุดมเดช พนักงาน
มหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-06-58 สังกัดภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร์       
ลาศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวรรณคดีอังกฤษ ณ มหาวิทยาลัยวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา         
มีกําหนด 5 ปี 3 วัน ต้ังแต่วันที่ 12 กันยายน 2555 ถึงวันที่ 14 กันยายน 2560 และที่ 2220/2560 ลงวันที่ 
10 ตุลาคม 2560 สั่งอนุญาตให้ นางสาวศนิ ชาติอุดมเดช ซึ่งได้สําเร็จการศึกษาแล้ว และรายงานตัวกลับเข้า
ปฏิบัติงานที่คณะฯ ต้ังแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2560 (ระหว่างวันที่ 15 – 29 กันยายน 2560 ได้รับอนุญาตให้ลากิจ
ส่วนตัว ณ ต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 30 กันยายน – 1 ตุลาคม 2560 เป็นวันหยุดราชการ และวันที่           
2 ตุลาคม 2560 ได้รับอนุญาตให้ลาป่วย) และนางสาวศนิ ชาติอุดมเดช ได้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 
วุฒิ Doctor of Philosophy สาขาวิชา Arts and Sciences English จาก University of Washington 
ประเทศสหรัฐอเมริกา ต้ังแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2560  

คณะอักษรศาสตร์ประสงค์ขออนุมัติปรับเพ่ิมเงินเดือนตามวุฒิการศึกษาที่ได้รับสูงขึ้นเฉพาะ
กรณีวุฒิการศึกษาที่ตรงตามสายงาน แก่ นางสาวศนิ ชาติอุดมเดช พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ 
ตําแหน่งเลขที่ 1-2-06-58 อัตราเงินเดือน เดือนละ 28,860 บาท สังกัดภาควิชาภาษาอังกฤษ                
คณะอักษรศาสตร์ ซึ่งสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก วุฒิ Doctor of Philosophy สาขาวิชา Arts and 
Sciences English จาก University of Washington ประเทศสหรัฐอเมริกา ต้ังแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2560 
และได้ย่ืนเรื่องเพ่ือขอปรับเพ่ิมเงินเดือนตามวุฒิการศึกษาที่ได้รับสูงขึ้นเฉพาะกรณีวุฒิการศึกษาที่ตรงตามสาย



 

 

12

งาน โดยงานการเจ้าหน้าที่ของคณะฯ รับเรื่อง เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560 สมควรได้รับการปรับวุฒิและอัตรา
เงินเดือน จากตําแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท อัตราเงินเดือน เดือนละ 28,860 บาท เป็นตําแหน่งอาจารย์ 
วุฒิปริญญาเอก อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท ได้ต้ังแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2560 ซึ่งเป็นวันที่         
สําเร็จการศึกษา 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้ปรับเพ่ิมเงินเดือนตามวุฒิการศึกษาที่ได้รับสูงขึ้นเฉพาะ
กรณีวุฒิการศึกษาที่ตรงตามสายงาน ราย นางสาวศนิ ชาติอุดมเดช พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ 
ตําแหน่งเลขที่ 1-2-06-58 อัตราเงินเดือน เดือนละ 28,860 บาท สังกัดภาควิชาภาษาอังกฤษ                 
คณะอักษรศาสตร์ จาก วุฒิปริญญาโท อัตราเงินเดือน เดือนละ 28,860 บาท เป็น วุฒิปริญญาเอก           
อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท ได้ต้ังแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2560 ซึ่งเป็นวันที่สําเร็จการศึกษา 
 
ระเบยีบวาระที่  4.1.6.2 การขอเพิ่มวุฒิการศึกษาไว้ในทะเบียนประวัติ จํานวน 2 ราย 

 
สรุปเรื่อง 

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

และสําหรับข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายบริหารและปฏิบัติงานทั่วไป               
ที่ได้รับคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นน้ันจะต้องเป็นคุณวุฒิที่ตรงกับมาตรฐานกําหนดตําแหน่งซึ่งบุคคลน้ันดํารงตําแหน่งอยู่  
ในขณะนั้น ส่วนการกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ ให้คํานึงถึงความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบ     
ความประพฤติและความเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างย่ิงต้องพิจารณาถึงลักษณะงานที่ปฏิบัติ ผลประโยชน์         
ที่หน่วยงานจะได้รับเป็นสําคัญ   

นอกจากน้ี ที่ประชุม ก.บ.พ. มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 10/2551 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2551  
ได้วางแนวปฏิบัติว่า การเสนอขอกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิของผู้ได้รับอนุญาตให้ลาศึกษา หรือผู้ที่ได้รับ
วุฒิก่อนบรรจุแต่งต้ังจะต้องเสนอเรื่องให้หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ของคณะหรือมหาวิทยาลัย ภายใน 60 วัน นับแต่
วันรายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการ (กรณีได้รับวุฒิเพ่ิมขึ้นก่อนวันรายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการ) หรือ ภายใน 60 วัน     
นับแต่วันที่สําเร็จการศึกษา (กรณีรายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการก่อนวันที่มีหลักฐานว่าสําเร็จการศึกษา) หากเสนอ
เรื่องขอกําหนดภายหลังเวลาดังกล่าวให้กําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิได้ไม่ก่อนวันที่หน่วยงานการเจ้าหน้าที่
ของคณะหรือมหาวิทยาลัยได้รับเรื่อง 

คณะวิชาประสงค์ขออนุมัติเพ่ิมวุฒิการศึกษาไว้ในทะเบียนประวัติ จํานวน 2 ราย ดังน้ี 
1. นายทัศนา นาควัชระ พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขท่ี             

1-3-27-355 สังกัดคณะดุริยางคศาสตร์ ได้รับอนุญาตให้ลาศึกษานอกเวลาราชการในระดับปริญญาเอก 
สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ตะวันตก ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีกําหนด 4 ปี ต้ังแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2557 ถึง
วันที่ 10 สิงหาคม 2561 และได้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก วุฒิศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต         
จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต้ังแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2560 และยื่นเรื่องเสนอขอเพ่ิมวุฒิการศึกษาไว้ใน



 

 

13

ทะเบียนประวัติ ให้หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ของคณะฯ รับเรื่องเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 โดยให้มีผล           
ต้ังแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2560 ซึ่งเป็นวันที่งานการเจ้าหน้าที่ของคณะฯ รับเรื่อง เน่ืองจากย่ืนเรื่องเกินกว่า           
60 วัน นับแต่ที่สําเร็จการศึกษา (เน่ืองจากอัตราเงินเดือน เดือนละ 39,070 บาท เกินกว่าอัตราการบรรจุ
คุณวุฒิปริญญาเอก) 

2. นางสาววารุณี ดอกไม้งาม พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานท่ัวไป
ชํานาญการพิเศษ ตําแหน่งเลขที่ 2-2-28-1116 สังกัดงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ สํานักงาน
คณบดี คณะเภสัชศาสตร์ ได้รับอนุญาตให้ลาศึกษานอกเวลาราชการในระดับปริญญาโท สาขาวิชาภาษาไทย
เพ่ือการพัฒนาอาชีพ ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีกําหนด 2 ปี ต้ังแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2555 ถึงวันที่        
10 พฤษภาคม 2557 และได้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท วุฒิอักษรศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทยเพ่ือการ
พัฒนาอาชีพ) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ต้ังแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2560 และยื่นเรื่องเสนอขอเพ่ิมวุฒิการศึกษา
ไว้ในทะเบียนประวัติให้หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ของคณะฯ รับเรื่องเม่ือวันที่ 25 ตุลาคม 2560 โดยให้มีผล
ต้ังแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2560 ซึ่งเป็นวันที่งานการเจ้าหน้าที่ของคณะฯ รับเรื่อง เน่ืองจากย่ืนเรื่องเกินกว่า            
60 วัน นับแต่ที่สําเร็จการศึกษา (เน่ืองจากอัตราเงินเดือน เดือนละ 49,930 บาท เกินกว่าอัตราการบรรจุคุณวุฒิ
ปริญญาโท) 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้เพ่ิมวุฒิการศึกษาไว้ในทะเบียนประวัติพนักงาน
มหาวิทยาลัย จํานวน 2 ราย ตามท่ีเสนอ  
 
ระเบยีบวาระที่  4.1.6.3 ขออนุมัติจ่ายค่าประสบการณ์การทาํงานโดยไม่รวมเข้าในฐานเงินเดือน

พนักงานมหาวิทยาลัย ราย นายเกียรติกําจร มีขนอน เป็นกรณพีิเศษ         
เฉพาะราย 

 
สรุปเรื่อง  

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

วิทยาลัยนานาชาติในระยะเริ่มแรกการก่อต้ังสภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้จัดต้ังเป็นหน่วยงาน
ในกํากับ การบริหารงานของคณะอยู่ภายใต้ข้อบังและระเบียบดังกล่าวข้างต้น คณะฯ ได้อาศัยข้อบังคับและ
ระเบียบดังกล่าวในการออกประกาศวิทยาลัยนานาชาติ เรื่อง ค่าตอบแทน เงินสมนาคุณ และค่าใช้จ่ายใน           
การดําเนินงานของวิทยาลัยนานาชาติ ลงวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2547 ซึ่งตามข้อ 2 กําหนดว่า “นอกเหนือจาก
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เงินเดือนและค่าจ้างตามวรรคแรกแล้ว ให้จ่ายค่าตอบแทนเพ่ิมพิเศษตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึง
ประสบการณ์ ความสามารถและความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน ทั้งน้ี ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัยนานาชาติ” โดยเริ่มจ่ายต้ังแต่ปี พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา แต่การเบิกจ่ายเงินดังกล่าว คณะฯ ดําเนินการ
เองโดยไม่ได้เข้าระบบของมหาวิทยาลัย ซึ่งปัจจุบันเมื่อมหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ การจ่าย
เงินเดือนและค่าตอบแทนท่ีเก่ียวเน่ืองกับเงินเดือนจะต้องเบิกจ่ายผ่านระบบส่วนกลางของมหาวิทยาลัย          
จึงส่งผลให้คณะฯ  ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินดังกล่าวได้ 

ปัจจุบันเมื่อเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ต้ังแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2559 เป็นต้นมา 
มหาวิทยาลัยได้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 
2559 ตามความในข้อ 22  กําหนดให้ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งต้ังเป็นพนักงานประจําได้รับเงินเดือนแรกบรรจุ
ตามบัญชีเงินเดือนที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด ทั้งน้ี มหาวิทยาลัยโดยมติ ก.บ.ม. อาจบรรจุและแต่งต้ังบุคคลผู้มี
ความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ชํานาญงานเป็นพนักงานประจําโดยให้ได้รับเงินเดือนสูงกว่าอัตราเงินเดือน
แรกบรรจุก็ได้ หรือจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนเพ่ิมตามประสบการณ์แยกต่างหากจากเงินเดือนก็ได้ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.บ.ม. ประกาศกําหนด  

ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้มีคําสั่งบรรจุแต่งต้ัง นายเกียรติกําจร มีขนอน  ตําแหน่งอาจารย์          
วุฒิปริญญาเอก (Ph.D.) in Social Sciences จาก Wageningen University ประเทศเนเธอร์แลนด์ ตําแหน่งเลขที่       
1-3-26-220 อัตราเงินเดือน เดือนละ 27,550 บาท สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ ต้ังแต่วันที่ 7 มกราคม 2557 ซึ่งเป็น
วันที่รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน น้ัน  

เน่ืองจาก วิทยาลัยนานาชาติประสงค์ขออนุมัติจ่ายค่าประสบการณ์การทํางานโดยไม่รวม      
เข้าในฐานเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ราย นายเกียรติกําจร มีขนอน ในอัตราเดือนละ 20,250 บาท ต้ังแต่
วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย ทั้งน้ี วิทยาลัยนานาชาติได้ช้ีแจงเหตุผลและความจําเป็นใน
การขออนุมัติจ่ายค่าประสบการณ์การทํางานโดยไม่รวมเข้าในฐานเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ราย          
นายเกียรติกําจร มีขนอน ดังน้ี 

- นายเกียรติกําจร มีขนอน  เป็นผู้มีคุณวุฒิปริญญาเอก (Ph.D.) in Social Sciences จาก 
Wageningen University ประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อวิทยาลัยนานาชาติ  

- นายเกียรติกําจร มีขนอน เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน  ตามความข้อ 8 ของข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยคณะกรรมการประจําคณะ พ.ศ. 2559 กําหนดให้บุคลากรซึ่งมีประสบการณ์       
การทํางานหลังจากสําเร็จการศึกษาหรือประสบการณ์อ่ืนๆ ตามท่ีวิทยาลัยนานาชาติเห็นสมควร 

โดย นายเกียรติกําจร มีขนอน เคยมีประสบการณ์ในการทํางานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
(เง ินรายได้)  ตําแหน่งอาจารย์ 5  อัตราค่าเง ินเดือนละ 20,210 บาท สังกัดภาควิชาบริหารธุรกิจ          
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2547 - 31 มีนาคม 2549  
เป็นเวลา 1 ปี 7 เดือน 

ทั ้งนี ้ วิทยาลัยนานาชาติได ้แนบหลักฐานประกาศวิทยาลัยนานาชาติ เรื ่อง กําหนด
หลักเกณฑ์ และอัตราค่าตอบแทนประสบการณ์นอกเหนือจากเงินเดือน ฉบับลงวันที่ 3 ตุลาคม 2559           
ให้มหาวิทยาลัยเพ่ือใช้ประกอบการพิจารณา 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จ่ายค่าประสบการณ์โดยไม่รวมเข้าในฐานเงินเดือน
พนักงานมหาวิทยาลัย ราย นายเกียรติกําจร มีขนอน ในอัตราเดือนละ 20,250 บาท ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 
2559 เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย โดยให้จ่ายจากเงินรายได้ของวิทยาลัยนานาชาติ  
 ทั้งน้ี ในคราวต่อไปมหาวิทยาลัยจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์การจ่ายค่าประสบการณ์         
ที่มหาวิทยาลัยกําหนดเท่าน้ัน เพ่ือจะได้ดําเนินการให้เป็นไปตามระบบและระเบียบของมหาวิทยาลัย 
  
ระเบยีบวาระที่  4.2 แผนและการติดตามผลการดําเนินงานตามแผน 

 ไม่มี 
 

ระเบยีบวาระที่  4.3 ข้อบังคับ / ระเบียบ / ประกาศ  
  ไม่ม ี
 
ระเบียบวาระท่ี  4.4 โครงสร้างส่วนงานและหน่วยงานภายใน 
  ไม่มี 
 
ระเบยีบวาระที่  4.5 การบริหารการเงินและทรพัย์สิน 
ระเบยีบวาระที่  4.5.1 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลยัศิลปากร เรือ่ง อัตราค่าตอบแทนและคา่ใช้จ่าย

อ่ืนๆ ในการสอบคัดเลือกบคุคลเพื่อเข้าศกึษาในมหาวิทยาลยัศลิปากร    
รอบท่ี 1-5 (SU-TCAS) 

 
สรุปเรื่อง    

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 13/2560 เมื่อวันอังคารที่ 
4 กรกฎาคม 2560 ได้ให้ความเห็นชอบในหลักการของปฏิทินการดําเนินโครงการรับสมัคร SU-TCAS และ
เกณฑ์การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2561 ซึ่ง
กําหนดรับสมัครรวมทุกวิทยาเขต ได้แก่ วังท่าพระ กรุงเทพมหานคร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัด
นครปฐม วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี และสํานักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 
จํานวน 13 คณะวิชา และ 1 วิทยาลัย น้ัน 
  ในการนี้ เพ่ือให้การดําเนินการสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย            
กองบริการการศึกษาจึงเสนอที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง อัตราค่าตอบแทน
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ในการสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร รอบที่ 1-5 (SU-TCAS) 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง อัตรา
ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ในการสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร รอบที่ 1-5 
(SU-TCAS) และให้นําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใช้ต่อไป 
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ระเบียบวาระที่  4.6 เรื่องอ่ืนๆ ตามท่ีอธิการบดีปรึกษา 
ระเบยีบวาระที่  4.6.1 รายงานผลความก้าวหนา้ของการเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ ครั้งที่ 4                

ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันดี ญาณไพศาล คณะเภสัชศาสตร ์
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่มหาวิทยาลัยอนุมัติให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันดี ญาณไพศาล คณะเภสัชศาสตร์           
ไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ โดยมีกําหนดระยะเวลา 1 ปี ต้ังแต่วันที่  
1 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 น้ัน  

ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันดี ญาณไพศาล ได้ส่งรายงานผลความก้าวหน้าของการไป
ปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม - 31 กรกฎาคม 2560 ซึ่งผ่าน
ความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 17/2560 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 
2560  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบรายงานผลความก้าวหน้าของการเพ่ิมพูนความรู้
ทางวิชาการ ครั้งที่ 4 ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันดี ญาณไพศาล คณะเภสัชศาสตร์ 
 
ระเบยีบวาระที่  4.6.2 รายงานผลความก้าวหนา้ของการเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการขัน้สุดทา้ยของ                 

รองศาสตราจารย์อาชาไนย  บัวศรี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยอนุมัติให้รองศาสตราจารย์อาชาไนย  บัวศรี คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการเพ่ือเขียนเอกสารคําสอนประกอบการเรียน
การสอนในรายวิชา 611 302 การถ่ายเทความร้อน โดยมีกําหนดระยะเวลา 1 ปี ต้ังแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 
ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 น้ัน  

ในการน้ี รองศาสตราจารย์อาชาไนย  บัวศรี ได้ส่งรายงานผลความก้าวหน้าของการไป
ปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการขั้นสุดท้าย ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบรายงานผลความก้าวหน้าของการเพ่ิมพูนความรู้
ทางวิชาการข้ันสุดท้ายของรองศาสตราจารย์อาชาไนย บัวศรี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
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ระเบียบวาระที่  4.6.3 แนวทางการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 085 101 ศลิปากรสร้างสรรค ์
 
สรุปเรื่อง  

 ตามที่ได้มีการประชุมการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ครั้งที่ พิเศษ/2560 เมื่อวันที่ 17 
มีนาคม 2560 และวันที่ 1 มิถุนายน 2560 ประกอบกับที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ครั้งที่ 12/2560 เมื่อวันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2560 และที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 4 
กรกฎาคม 2560 ได้พิจารณาการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 085 101 ศิลปากรสร้างสรรค์ ในกลุ่มวิชา  
บูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับปี พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2559 ซึ่งเป็นวิชาบังคับ
เลือกของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2560 นักศึกษาทุกคนจะต้องลงทะเบียนเรียน ยกเว้น
นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะโบราณคดี คณะดุริยางคศาสตร์ และวิทยาลัยนานาชาติ โดยเริ่ม
ดําเนินการจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป น้ัน   

ที่ประชุมแนวทางการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 085 101 ศิลปากรสร้างสรรค์ ครั้งที่
พิเศษ/2560 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560 ได้กําหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนรายวิชาดังกล่าว สรุปได้
ดังน้ี 

1. การแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 085 101 ศิลปากร
สร้างสรรค์ ซึ่งมีคณะกรรมการ จํานวน 4 ชุด ดังน้ี 

1.1 คณะกรรมการบริหารรายวิชา 085 101 ศิลปากรสร้างสรรค์   
1.2 คณะอนุกรรมการฝ่ายประสานงานการสอนรายวิชา 085 101 ศิลปากรสร้างสรรค์   
1.3 คณะอนุกรรมการฝ่ายดําเนินการสอนรายวิชา 085 101 ศิลปากรสร้างสรรค์  
1.4 คณะอนุกรรมการฝ่ายประสานงานรายวิชา 085 101 ศิลปากรสร้างสรรค์  

2. การจัดการเรียนการสอนรายวิชา 085 101 ศิลปากรสร้างสรรค์  มีการกําหนดรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอน การลงทะเบียนวิชาเรียน และการประเมินผล 

3. งบประมาณการบริหารจัดการ ให้ดําเนินการจัดต้ังเป็นกองทุนรายวิชา 085 101 ศิลปากร
สร้างสรรค์ เพ่ือเป็นการสะสมเงินกองทุนสําหรับการบริหารจัดการ 

4. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ เช่น ควรจัดการเรียนการสอนรายวิชา 085 101 ศิลปากรสร้างสรรค์    
ในวันจันทร์-วันศุกร์ นอกเวลาราชการ  และให้จัดการประชุมการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 085 101 
ศิลปากรสร้างสรรค์ สําหรับอาจารย์ที่ปรึกษากลุ่มและผู้ช่วยอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือรับทราบนโยบายและ
ดําเนินการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังน้ี 

1. ให้ความเห็นชอบแนวทางการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 085 101 ศิลปากรสร้างสรรค์ 
2. เห็นชอบให้แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 085 101 

ศิลปากรสร้างสรรค์ จํานวน 4 ชุด ดังน้ี 
2.1 คณะกรรมการบริหารรายวิชา 085 101 ศิลปากรสร้างสรรค์   
2.2 คณะอนุกรรมการฝ่ายประสานงานการสอนรายวิชา 085 101 ศิลปากรสร้างสรรค์   
2.3 คณะอนุกรรมการฝ่ายดําเนินการสอนรายวิชา 085 101 ศิลปากรสร้างสรรค์  
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2.4 คณะอนุกรรมการฝ่ายประสานงานรายวิชา 085 101 ศิลปากรสร้างสรรค์ 
โดยขอความร่วมมือจากคณะวิชา/หน่วยงานในการส่ งราย ช่ือผู้ แทนร่วมเ ป็น

คณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ ทั้งน้ี คณะวิชาสามารถเพ่ิมเติมรายช่ืออาจารย์ผู้สอนได้ในภายหลัง หรือ
มหาวิทยาลัยอาจเชิญอาจารย์ของคณะวิชามาร่วมสอนได้เป็นกรณีไป 

3. เห็นชอบให้นํางบประมาณการดําเนินงานรายวิชา 085 101 ศิลปากรสร้างสรรค์ จัดต้ัง
เป็นกองทุนรายวิชา 085 101 ศิลปากรสร้างสรรค์ เพ่ือไม่ให้มีปัญหาเรื่องปีงบประมาณและสามารถบริหาร
จัดการได้โดยสะดวก โดยกําหนดรายละเอียดและอัตราค่าใช้จ่าย ดังน้ี 

3.1 งบประมาณสําหรับค่าตอบแทน แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 
3.1.1 อาจารย์ที่ปรึกษากลุ่ม กําหนดค่าตอบแทนอัตราคนละ 10,000 บาท          

(หน่ึงหมื่นบาทถ้วน) ต่อกลุ่มต่อภาคการศึกษา (ซึ่งอาจารย์ที่ปรึกษากลุ่ม 1 คน สามารถรับนักศึกษาได้ไม่เกิน   
2 กลุ่ม) 

3.1.2 ผู้ช่วยอาจารย์ กําหนดค่าตอบแทนอัตราคนละ 4,000 บาท (สี่พันบาทถ้วน) 
ต่อกลุ่มต่อภาคการศึกษา (ซึ่งผู้ช่วยอาจารย์ 1 คน สามารถช่วยงานอาจารย์ที่ปรึกษากลุ่มได้ไม่เกิน 4 กลุ่ม) 

3.2 งบประมาณสําหรับการดําเนินโครงการของนักศึกษา กําหนดให้จ่ายเงินในลักษณะ
แบบเหมาจ่าย โดยจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ในอัตราโครงการละ 20,000 บาท 
(สองหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งการจ่ายเงินส่วนน้ีจะต้องมีเอกสารโครงการประกอบการเบิกจ่าย  

3.3  งบประมาณอุดหนุนส่วนงานที่มีการสนับสนุนการเรียนการสอน กําหนดให้จ่ายเงินใน
ลักษณะแบบเหมาจ่ายไปยังส่วนงาน ในอัตราโครงการละ 10,000 บาท (หน่ึงหมื่นบาทถ้วน) โดยจะพิจารณา
จากสังกัดของอาจารย์ที่ปรึกษากลุ่ม 

ทั้งน้ี ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรฐานการประเมินผลและการวัดผลสัมฤทธ์ิของ
นักศึกษาตามประเภทของกิจกรรมทั้ง 8 กลุ่มกิจกรรม โดยมหาวิทยาลัยควรกําหนดการประเมินผลให้เป็น
แนวทางเดียวกัน 
 
ระเบยีบวาระที่  4.6.4 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยศลิปากร 

ประจําปีการศกึษา 2559 
 
สรุปเรื่อง  

ตามที่มหาวิทยาลัยได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2559 
เสร็จสิ้นแล้วและได้รับการแจ้งผลการประเมินดังกล่าวด้วยวาจา เมื่อวันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2560 น้ัน  

ในการน้ี สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษาได้เสนอที่ประชุมพิจารณารายงานผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2559 โดยในปีการศึกษา 2559     
มหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอน จํานวน 194 หลักสูตร จําแนกเป็นหลักสูตรปริญญาบัณฑิต จํานวน 85 
หลักสูตร ระดับปริญญามหาบัณฑิต จํานวน 72 หลักสูตร และระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต จํานวน 37 หลักสูตร 
ดําเนินการภายใต้คณะวิชา จํานวน 14 คณะวิชา และได้ดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาตามระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มีผลการประเมิน ดังน้ี 

ระดับหลักสูตร ระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม - 11 สิงหาคม 2560 พบว่า หลักสูตรเภสัชศาสตร
บัณฑิตผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรวิชาชีพ และอีกจํานวน 188 หลักสูตร ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร       
มีคะแนนเฉล่ียระหว่าง 0.35-4.09 โดยหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต ได้คะแนน
สูงสุด ขณะที่มี 5 หลักสูตร ที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรีบัณฑิต จํานวน 1 
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หลักสูตร คือ หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ หลักสูตรระดับปริญญามหาบัณฑิต จํานวน 2 
หลักสูตร คือ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเคมี และหลักสูตรระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต จํานวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาเคมีอินทรีย์ และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีชีวอนินทรีย์ 

ระดับคณะ ระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม - 8 กันยายน 2560 พบว่า มีผลการประเมินคุณภาพ
ระดับดี จํานวน 14 คณะวิชา โดยมีคะแนนเฉล่ียระหว่าง 3.62-4.49  

ระดับมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 30-31 ตุลาคม 2560 พบว่า มีผลการประเมินคุณภาพระดับ
ดี (คะแนนเฉลี่ย 4.06) ซึ่งมีคะแนนเท่ากับปีการศึกษา 2558 (คะแนนเฉล่ีย 4.06) เมื่อพิจารณาในภาพรวม
พบว่า ปัจจัยนําเข้ามีคุณภาพระดับพอใช้ (คะแนนเฉลี่ย 3.41) กระบวนการมีคุณภาพระดับดี (คะแนนเฉลี่ย 
4.43) และผลผลิตมีคุณภาพระดับดี (คะแนนเฉล่ีย 3.84) โดยผลการประเมินด้านการวิจัย การบริการวิชาการ
แก่สังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีคุณภาพระดับดีมาก ด้านการบริหารจัดการ มีคุณภาพ
ระดับดี   และด้านการผลิตบัณฑิต มีคุณภาพระดับพอใช้ 

ข้อสังเกตสําคัญของคณะกรรมการ คือ ผลการประเมินในบางหลักสูตรอาจไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์ที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กําหนด และไม่พบการกําหนดเป้าหมายของ 7 ตัวบ่งช้ี
ที่เป็นกระบวนการ (ตัวบ่งช้ี 3.1, 3.2, 4.1, 5.1, 5.2, 5.3 และ 6.1) ดังน้ัน คะแนนข้อ 1.1 ผลการบริหาร
จัดการหลักสูตรโดยรวมในระดับคณะน่าจะมีความคลาดเคลื่อนจากสภาพความเป็นจริง นอกจากน้ี ในการ
ประเมินระดับคณะอาจไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ สกอ. กําหนดเช่นกัน โดยพบว่า บางคณะไม่ได้ประเมินตัวบ่งช้ี 
1.4 และตัวบ่งช้ี 2.2 ตามแนวทางที่ สกอ. กําหนด ดังน้ัน ผลการประเมินคุณภาพในระดับคณะน่าจะมีความ
คลาดเคลื่อนจากสภาพความเป็นจริงด้วย 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2559 และให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 

ทั้งน้ี ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา ดังน้ี 
1. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาการนําทรัพยากรและผลงานทางศิลปะอันทรงคุณค่าของแต่ละ

หน่วยงานไปเผยแพร่ให้ประชาคมทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ช่ืนชม ซึ่งเป็นการสร้าง Value Added 
ให้แก่หน่วยงาน ศิลปิน หรือนักวิจัย ที่มีศักยภาพได้พัฒนาต่อยอดความสําเร็จไปสู่ระดับสากล โดยอาจมีการ
หารือร่วมกันระหว่างรองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและกิจการพิเศษและผู้อํานวยการหอศิลป์เพ่ือพิจารณา
แนวทางการดําเนินการดังกล่าว 

2. มหาวิทยาลัยควรมีระบบกลไกการกํากับติดตามการบริหารหลักสูตร รวมถึงระบบการ
บริหารความเสี่ยงเก่ียวกับความซ้ําซ้อนของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือกํากับติดตามให้ทุกหลักสูตรที่
เปิดดําเนินการ มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ สกอ. กําหนด 

3. การเปลี่ยนสถานภาพของมหาวิทยาลัยไปเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐอาจส่ง   
ผลกระทบต่อสถานภาพของบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งจําเป็นต้องเตรียมความพร้อมสําหรับการประเมินคุณภาพ
การศึกษาด้านการวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยอาจมอบหมาย
ผู้เก่ียวข้องให้ดําเนินการดังกล่าวไว้แต่เน่ินๆ 
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ระเบียบวาระที่  4.6.5 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจําปี พ.ศ. 2561 
(เพิ่มเติม) 

 
สรุปเรื่อง  

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 21/2560 เมื่อวันอังคารที่ 
24 ตุลาคม 2560  ได้ให้ความเห็นชอบการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจําปี พ.ศ. 2561 
ในช้ันตราต่างๆ ของคณะวิชา/หน่วยงาน รวมจํานวน 287 ราย น้ัน 

เนื่องจากมีคณะวิชา/หน่วยงานประสงค์เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (เพ่ิมเติม) 
จํานวน 3 ราย และขอเปลี่ยนช้ันตราเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ จํานวน 1 ราย ซึ่งได้เวียนขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพิจารณาการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจําปี พ.ศ. 2561 แล้ว  ดังน้ี    

1. คณะอักษรศาสตร์ เสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ช้ันประถมาภรณ์ช้างเผือก          
(ป.ช.) ให้แก่  รองศาสตราจารย์มลิวัลย์   แตงแก้วฟ้า  เป็นกรณีพิเศษตามคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด
คดีหมายเลขแดงที่ 951/2560 

2. คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์  เสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
ช้ันประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)  ให้แก่ ศาสตราจารย์ญาณวิทย์  กุญแจทอง  เป็นกรณีพิเศษ 
 3. สถาบันวิจัยและพัฒนาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้ันทวีติยาภรณ์
ช้างเผือก (ท.ช.) ให้แก่ นางอารีย์วรรณ นวมนาคะ 
 4. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเสนอขอเปลี่ยนช้ันตราการเสนอขอ
พระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระพีพันธ์  แก้วอ่อน จากช้ันจัตุรถาภรณ์ช้างเผือก 
(จ.ช.) เป็นช้ันตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.) เน่ืองจากได้รับการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าภาควิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
ประจําปี พ.ศ. 2561 (เพ่ิมเติม) ในช้ันตราต่างๆ ของคณะวิชา/หน่วยงาน จํานวน 3 ราย และการเปลี่ยนช้ันตรา
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ จํานวน 1 ราย ตามท่ีกองการเจ้าหน้าที่เสนอ 
 
ระเบยีบวาระที่  4.6.6 รายงานผลความก้าวหนา้ของการเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ ครั้งที่ 1 ของ          
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ฉาย  ทองปิ่น คณะวิศวกรรมศาสตร์และ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม       
    
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยอนุมัติให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ฉาย  ทองป่ิน คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการในสาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุ           
พอลิเมอร์ เพ่ือเขียนตํารา เร่ือง “สมบัติของพอลิเมอร์” โดยมีกําหนดระยะเวลา 8 เดือน ต้ังแต่วันที่ 1 
มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2561 น้ัน 
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ในการน้ี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ฉาย  ทองป่ิน ได้ส่งรายงานผลความก้าวหน้าของการไป
ปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน - 31 สิงหาคม 2560 ซึ่งผ่านความ
เห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 9/2560 เมื่อ
วันที่ 19 กันยายน 2560 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบรายงานผลความก้าวหน้าของการเพ่ิมพูนความรู้
ทางวิชาการ ครั้งที่ 1 ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ฉาย  ทองป่ิน คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
 
ระเบยีบวาระที่  4.6.7 รายงานผลความก้าวหนา้ของการเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ ครั้งที่ 1 ของ          
  รองศาสตราจารย์ลาวัลย์  ศรีพงษ์  คณะเภสัชศาสตร์         
  
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยอนุมัติให้รองศาสตราจารย์ลาวัลย์  ศรีพงษ์  คณะเภสัชศาสตร์ ไปปฏิบัติงาน
เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ น้ัน  

ในการน้ี รองศาสตราจารย์ลาวัลย์  ศรีพงษ์ ได้ส่งรายงานผลความก้าวหน้าของการไปปฏิบัติงาน
เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน - 31 สิงหาคม 2560 ซึ่งผ่านความเห็นชอบ
จากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 18/2560 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2560 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบรายงานผลความก้าวหน้าของการเพ่ิมพูนความรู้
ทางวิชาการ ครั้งที่ 1 ของรองศาสตราจารย์ลาวัลย์  ศรีพงษ์  คณะเภสัชศาสตร์ 
 
ระเบยีบวาระที่  4.6.8 การเพิ่มเติมบนัทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย

ศิลปากรกับ Lucerne University of Applied Sciences and Arts, 
Institute of Management and Regional Economics (IBR) 
สมาพนัธรัฐสวิส 

 
สรุปเรื่อง    

ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2557 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2557 ได้ให้ความ
เห็นชอบ (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ Institute of 
Management and Regional Economics (IBR), Lucerne University of Applied Sciences and Arts 
สมาพันธรัฐสวิส น้ัน 

ในการน้ี คณะวิทยาการจัดการประสงค์จะเพ่ิมเติมบันทึกข้อตกลงและบันทึกความเข้าใจ                
ความร่วมมือทางวิชาการกับ Lucerne University of Applied Sciences and Arts, Institute of 
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Management and Regional Economics (IBR) สมาพันธรัฐสวิส ซึ่งข้อตกลงดังกล่าวเป็นข้อตกลงระดับ
มหาวิทยาลัย ระดับของผู้ลงนามของมหาวิทยาลัยศิลปากร คือ อธิการบดี และคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
ระดับของผู้ลงนามของ Lucerne University of Applied Sciences and Arts, School of Business คือ
ผู้บริหารระดับสูงของ School of Business ข้อตกลงมีระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันลงนาม ทั้งน้ี ได้ผ่านการเวียน
ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 21/2560 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2560
จํานวน 2 ฉบับ ดังน้ี 

1. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOA) ระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ 
Lucerne University of Applied Sciences and Arts, School of Business ซึ่งได้รับการทําหน้าที่แทน 
Institute of Management and Regional Economics (IBR)  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือร่วมกันจัดทําหลักสูตร
บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต  

2. บันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ 
Lucerne University of Applied Sciences and Arts, School of Business ซึ่งได้รับการทําหน้าที่แทน 
Institute of Management and Regional Economics (IBR)  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือขยายความร่วมมือ
ไปสู่การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การแลกเปลี่ยนระดับปริญญาบัณฑิตและระดับมหาบัณฑิต            
ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจและวิชาที่เก่ียวข้อง  

โดยคณะวิทยาการจัดการได้เสนอเอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณา ดังน้ี  
1. สําเนาบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ 

Lucerne University of Applied Sciences and Arts, Institute of Management and Regional 
Economics (IBR) สมาพันธรัฐสวิส ซึ่งลงนามเมื่อเดือนตุลาคม 2557 ข้อตกลงมีระยะเวลา 5 ปี 

2. แบบเสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาการจัดทําข้อตกลงความร่วมมือกับต่างประเทศ 
(MOU และ MOA)  

3. (ร่าง) MOA เพ่ิมเติม ฉบับภาษาอังกฤษและฉบับแปลเป็นภาษาไทย โดยมีผู้รับรองการแปล 
4. (ร่าง) MOU เพ่ิมเติม ฉบับภาษาอังกฤษและฉบับแปลเป็นภาษาไทย โดยมีผู้รับรองการแปล 
5. สรุปกิจกรรมที่ผ่านมา และแผนการดําเนินกิจกรรมระยะเวลา 5 ปี 
6. ประวัติของ Lucerne University of Applied Sciences and Arts, School of 

Business สมาพันธรัฐสวิส 
ทั้งน้ี เน่ืองจากข้อตกลงดังกล่าวเป็นข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ 

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

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการเพ่ิมเติมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ Lucerne University of Applied Sciences and Arts, Institute 
of Management and Regional Economics (IBR) สมาพันธรัฐสวิส โดยให้ตัดข้อความใน (ร่าง) MOU     
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ฉบับเพ่ิมเติม ฉบับภาษาอังกฤษ หน้า 2 ย่อหน้าที่ 4 บรรทัดที่ 4 ดังข้อความต่อไปน้ี “The contact persons 
for this agreement at the Lucerne School of Business shall be the Head of the Institute of 
Business Administration and Regional Economics and the Head of International Relations, and 
for Silpakorn University shall be the Dean of the Faculty of Management Science, Silpakorn 
University (MSSU).” ออก ก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
ระเบยีบวาระที่  4.6.9 (ร่าง) บันทึกความเข้าใจโครงการ “Multifaceted Promotions Led by  
  Art and Culture Exchanges with the ASEAN Members” ระหว่าง 
  มหาวิทยาลัยศิลปากรกับ Tokyo University of the Arts ประเทศญี่ปุ่น 
 
สรุปเรื่อง    

ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2555 เมื่อวันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2555 ได้ให้
ความเห็นชอบการทําข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ Tokyo University 
of the Arts (TUA) ประเทศญี่ปุ่น ประกอบด้วย   

1. ข้อตกลงความร่วมมือในภาพรวม (Agreement for International Exchange)  
2. บันทึกความเข้าใจการแลกเปลี่ยน (Memorandum of Understanding for 

International Exchange)  
3. แผนดําเนินงานการแลกเปลี่ยนนักศึกษา (Implementation Plan of Student 

Exchange) ทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา  
โดยระยะเวลาที่ผ่านมา คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ คณะมัณฑนศิลป์       

และ Tokyo University of the Arts  ได้มีกิจกรรมแลกเปลี่ยน เช่น การแลกเปลี่ยนนักศึกษา  การจัดประชุม
เชิงปฏิบัติการ เป็นต้น น้ัน 

ในการน้ี Tokyo University of the Arts  ประสงค์จะทําบันทึกความเข้าใจโครงการ 
“Multifaceted Promotions Led by Art and Culture Exchanges with the ASEAN Members” 
ระหว่างเดือนธันวาคม 2560 - มีนาคม 2561  โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลญี่ปุ่น ซึ่งบันทึกความ
เข้าใจดังกล่าวเป็นบันทึกความเข้าใจระดับมหาวิทยาลัย ระดับของผู้ลงนามของทั้งสองฝ่าย คือ อธิการบดี โดย 
Tokyo University of the Arts ประสงค์จะให้มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจดังกล่าวภายในวันที่ 8 
พฤศจิกายน 2560 โดย (ร่าง) บันทึกความเข้าใจ มีสาระสําคัญดังน้ี 

1. ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบให้มีกิจกรรมความร่วมมือ ดังน้ี 
-  ผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษาของทั้งสองมหาวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการ 
- ผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงานระยะสั้น 
- การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารทางด้านศิลปะและศิลปะศึกษา 
- ส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาและงานวิจัย 
- ส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานโครงการ รวมทั้งศิลปะและวัฒนธรรมของญี่ปุ่นและไทย 
- กิจกรรมอ่ืนๆ ที่มหาวิทยาลัยทั้งสองเห็นชอบร่วมกัน 

2. แผนดําเนินการ กิจกรรม รายละเอียด และวิธีดําเนินการ  จะต้องผ่านความเห็นชอบของ
ทั้งสองฝ่าย  

3. ขอบเขตความรับผิดชอบและค่าใช้จ่ายจะต้องได้รับความเห็นชอบจากทั้งสองฝ่าย 
4. กิจกรรมที่เกิดขึ้น  ทั้งสองฝ่ายอาจจะหาแหล่งสนับสนุนงบประมาณจากภายนอกด้วย 
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5. บันทึกความเข้าใจกําหนดระยะเวลาถึงเดือนมีนาคม 2564 การปรับปรุงแก้ไขหรือการยุติ
อายุของข้อตกลงน้ีสามารถทําได้โดยความยินยอมของทั้งสองฝ่าย เว้นแต่ฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดจะบอกเลิกสัญญา     
ซึ่งต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าอย่างน้อย 6 เดือน 

6. บันทึกความเข้าใจฉบับน้ีเป็นภาษาอังกฤษ และจะสมบูรณ์ต่อเมื่อมีการลงนามโดยผู้แทน
ของทั้งสองฝ่าย โดยแต่ละฝ่ายจะเก็บต้นฉบับไว้ 

ทั้งน้ี ทั้งสองฝ่ายได้มีการติดต่อกันเก่ียวกับรายละเอียดโครงการน้ีเป็นการภายในแล้ว โดยมี       
ผู้ประสานในส่วนของมหาวิทยาลัยศิลปากร ดังน้ี  

- อาจารย์ดําริห์  บรรณวิทยกิจ  คณบดีคณะดุริยางคศาสตร์ 
- อาจารย์ชนิศา  สงัดเวช  หัวหน้าภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์  
   คณะมัณฑนศิลป์ 
อน่ึง งานวิเทศสัมพันธ์ได้เสนอเอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณา ดังน้ี  
1. (ร่าง) บันทึกความเข้าใจโครงการ “Multifaceted Promotions Led by Art and 

Culture Exchanges with the ASEAN Members” ระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ Tokyo University 
of the Arts ประเทศญี่ปุ่น 

2. สรุปความเป็นมาความร่วมมือกับ Tokyo University of the Arts 
3. สรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 11/2555 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 

2555 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติใ ห้ความเห็นชอบ  (ร่าง )  บันทึกความเข้าใจโครงการ 
“Multifaceted Promotions Led by Art and Culture Exchanges with the ASEAN Members” 
ระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ Tokyo University of the Arts ประเทศญี่ปุ่น และให้นําเสนออธิการบดี       
ลงนามใน (ร่าง) บันทึกความเข้าใจดังกล่าว ก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบต่อไป 
 
ระเบยีบวาระที่  4.6.10 โครงการคัดเลอืกนักเรียนเข้าเรียนชัน้อนบุาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561   
  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)            
  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ตามหลักสูตรส่งเสริมทักษะ 
  ภาษาอังกฤษ (ระดับปฐมวัย) (EP EDSU) และโครงการคัดเลือกนักเรยีนเขา้ 
  เรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 และชัน้ประถมศึกษา ปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561  
  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)            
  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่คณะศึกษาศาสตร์ได้ดําเนินโครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนช้ันอนุบาลปีที่ 1 และ    
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ต้ังแต่ปีการศึกษา 
2548 เพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับเด็กที่มีอายุในช่วง 3-7 ปี ตามเกณฑ์การจัดการศึกษาปฐมวัยและการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ อีกทั้งเป็นการเสริมศักยภาพของมหาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 
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และให้บริการชุมชนในฐานะของศูนย์การศึกษาปฐมวัย และคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเมื่อวันที่ 30 
กันยายน 2559 ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษ (ระดับปฐมวัย) (EP EDSU) และ
ประกาศให้ใช้หลักสูตรต้ังแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป เพ่ือเป็นการสร้างความพร้อมในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน ซึ่งผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร และเพ่ือเป็นการ
ดําเนินการสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มาตรฐานที่ 
15 การจัดกิจกรรมตามนโยบายจุดเน้นแนวทางปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับ
คุณภาพสูงขึ้นการจัดกิจกรรมตามนโยบาย (สพฐ:2554) ซึ่งตรงกับยุทธศาสตร์ของคณะศึกษาศาสตร์ปี 2558 
ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตรเชิงสร้างสรรค์ให้ได้มาตรฐานสากลเน้นให้ผู้เรียนบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนางานบริการวิชาการเพ่ือความเข้มแข็งของชุมชนนําไปสู่การ
พัฒนาสังคมอย่างย่ังยืน และยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนานักเรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีคุณธรรม
จริยธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม น้ัน 
 ในการนี้ คณะศึกษาศาสตร์จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาโครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน      
ซึ่งผ่านการเวียนขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์ เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 ดังน้ี 

1. โครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนช้ันอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ตามหลักสูตร
ส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษ (ระดับปฐมวัย) (EP EDSU) โดยกําหนดรับจํานวน 1 ห้องเรียน ห้องเรียนละ        
25 คน ดังน้ี 

1.1  ประเภทบุตรของบุคลากรของมหาวิทยาลัยศิลปากรและบุคคลทั่วไป จํานวน 15 คน 
1.2  ประเภทผู้มี อุปการคุณกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและ

ประถมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 10 คน 
2. โครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนช้ันอนุบาลปีที่ 1 และช้ันประถมศึกษาปีที่ 1              

ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยกําหนด
จํานวนรับเข้าศึกษา ดังน้ี 

2.1  ระดับช้ันอนุบาลปีที่ 1 จํานวน 54 คน ดังน้ี 
2.1.1  ประเภทบุตรของบุคลากรของมหาวิทยาลัยศิลปากรและบุคคลท่ัวไป จํานวน 

27 คน 
2.1.2  ประเภทผู้มีอุปการคุณกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและ

ประถมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร์ จํานวน 27 คน 
2.2  ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 จํานวน 2 ห้องเรียน ห้องเรียนละ 36 คน รวมจํานวน 

72 คน ดังน้ี 
2.2.1 ประเภทนักเรียนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและ

ประถมศึกษา) ระดับปฐมวัย จํานวน 52 คน 
2.2.2 ประเภทบุตรของบุคลากรของมหาวิทยาลัยศิลปากรและบุคคลท่ัวไป จํานวน 

15 คน 
2.2.3 ประเภทผู้มีอุปการคุณกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและ

ประถมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร์ จํานวน 5 คน 
ทั้งน้ี คณะศึกษาศาสตร์ได้กําหนดรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกเข้าศึกษาไว้แล้ว        

ซึ่งกองนิติการได้ตรวจสอบค่าใช้จ่ายในส่วนของอัตราค่าตอบแทนแล้วมีความเห็นว่า อัตราค่าตอบแทนต่างๆ      
ไม่เกินอัตราที่กําหนดไว้ตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
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พ.ศ. 2557 ข้อ 23 ซึ่งโครงการดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดีโดยความเห็นชอบของท่ีประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบโครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ตามที่ 
คณะศึกษาศาสตร์เสนอ จํานวน 2 โครงการ ดังน้ี 

1. โครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนช้ันอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ตามหลักสูตร
ส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษ (ระดับปฐมวัย) (EP EDSU)  

2. โครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนช้ันอนุบาลปีที่ 1 และช้ันประถมศึกษาปีที่ 1              
ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร   

และให้นําเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติโครงการต่อไป 
 
ระเบยีบวาระที่  4.6.11 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลยัศิลปากร เรือ่ง  เกณฑ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อ 
  ในสถาบนัอุดมศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติทั้งในและต่างประเทศ            
  และการเทียบวุฒิการศึกษาเท่ากับชัน้มัธยมศึกษาตอนปลายในระบบ        
  การคัดเลือกบคุคลเข้าศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา ประจําปีการศึกษา 2561 
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระดับปริญญาบัณฑิต รอบที่ 1-5 (SU-TCAS) ซึ่งกําหนดคุณสมบัติของผู้สมัครให้เป็นผู้ที่กําลังศึกษาอยู่ในช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเป็นผู้ที่กําลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน (สอบเทียบ) ในภาคการศึกษา
สุดท้ายของหลักสูตร หรือเป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2544 หรือหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 หรือประกาศนียบัตรอ่ืน     
ที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า น้ัน  

ในการน้ี เ พ่ือให้เกิดความชัดเจนในการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาจากหลักสูตรหรือ
ประกาศนียบัตรอ่ืนที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า ในกรณีของโรงเรียนนานาชาติทั้งในและต่างประเทศ      
และการเทียบวุฒิการศึกษาเท่ากับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายของต่างประเทศ กองบริการการศึกษาจึงเสนอ       
ที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง เกณฑ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อใน
สถาบันอุดมศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติทั้งในและต่างประเทศ และการเทียบวุฒิการศึกษาเท่ากับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลายในระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจําปีการศึกษา 2561 
ตามแนวทางที่กําหนดร่วมกันโดยที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 29 
ตุลาคม 2560 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง  
เกณฑ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติทั้งในและต่างประเทศ และการ
เทียบวุฒิการศึกษาเท่ากับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายในระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปีการศึกษา 2561 และให้นําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใช้ต่อไป 
 
เลิกประชุมเวลา 11.25 น.                                                                     
  
        
                                                                                                                              
 

                                                                                                                                        
                      

(นางสาวกันย์พินันท์  สิริปัญญาธร) 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 

                                                                  
(นางสาวสิริวัลลิ์  พฤกษาอุดมชัย) 

ผู้จดรายงานการประชุม 
 

                                                           

                                                              
(นางสาวเอมอร  ชีราวุฒธิพันธ์) 

ผู้จดรายงานการประชุม 
 
 
 

รายงานการประชุมฉบับน้ี 
ได้รับรองโดยไม่มีการแก้ไข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


