
รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ครั้งท่ี 23/2560 

วันอังคารท่ี 21 พฤศจิกายน 2560 
ณ  ห้องประชุมสํานักงานอธิการบดี  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 

…………….……………….. 

ผู้มาประชุม 

1. ผศ.ดร.วันชัย สุทธะนันท ์ อธิการบดี ประธานกรรมการ 
2. ผศ.ดร.เชาวรีย์ อรรถลังรอง รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการ 
3. รศ.ดร.ดวงเดือน  ไกรลาศ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา กรรมการ 
4. ผศ.ดร.ไธพัตย์  ภูชิสส์ชวกรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและกิจการพิเศษ กรรมการ 
5. รศ.ดร.ประสพชัย  พสุนนท ์ รองอธิการบดี เพชรบุรี กรรมการ 
6. ผศ.ดร.ปาเจรา    พัฒนถาบุตร รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร ์ กรรมการ 
7. ศ.ดร.พรศักด์ิ  ศรีอมรศักด์ิ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย กรรมการ 

 และผู้รกัษาการแทนผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
8. รศ.ดร.พิทักษ์ ศิริวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กรรมการ 
9. ศ.ญาณวิทย์   กุญแจทอง  คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ กรรมการ 

10. รศ.ดร.ชัยสิทธ์ิ  ด่านกิตติกุล คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กรรมการ 
11. ผศ.ชวลิต ขาวเขียว ผู้รักษาการแทนคณบดีคณะโบราณคดี กรรมการ 
12. อ.ดร.ยอดขวัญ  สวัสดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ 

  รักษาการแทนคณบดีคณะมณัฑนศิลป์ 
13. ผศ.ดร.วรางคณา นิพัทธ์สุขกิจ คณบดีคณะอักษรศาสตร ์ กรรมการ 
14. ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธ์ุ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กรรมการ 
15. ผศ.ดร.นรงค์  ฉิมพาล ี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 
16. รศ.ดร.ธนะเศรษฐ ์ ง้าวหิรัญพัฒน์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กรรมการ 
17. ผศ.ดร.นิติพงศ์ โสภณพงศ์พิพัฒน์ ผู้รักษาการแทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ 

  และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
18. อ.ดําริห์   บรรณวิทยกิจ คณบดีคณะดุริยางคศาสตร์ กรรมการ 
19. ผศ.สมศักด์ิ ชาตินํ้าเพ็ชร คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ 
20. อ.จอมภัค  คลังระหัด รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ กรรมการ 

  รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 
21. ผศ.ดร.ศักดิพันธ์ ตันวิมลรัตน์ ผู้อํานวยการสํานักหอสมุดกลาง กรรมการ 
22. ผศ.ฉัตรชัย  เผ่าทองจีน ผู้อํานวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ กรรมการ 
23. อ.ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท ์ ผู้อํานวยการหอศิลป์ กรรมการ 
24. อ.ดร.คุณัตว์   พิธพรชัยกุล ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน กรรมการ 
25. ผศ.ดร.ดิเรกฤทธ์ิ  บัวเวช ผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ กรรมการ 
26. อ.ดร.นิรุทธ์  วัฒโนภาส ผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ กรรมการ 
27. นายกฤษดา   ไพรวรรณ์ ผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน กรรมการ 
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28. อ.ปัญจพล   เหล่าพูนพัฒน์  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กรรมการและเลขานุการ 
29. นางสาวอัปสร กิจเจริญค้า ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้มาประชุมผา่นระบบ VDO-Conference 

1. ผศ.ดร.อมรินทร์ เทวตา รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย (เพชรบุรี)  กรรมการ 
 รักษาการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

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

ผู้เขา้ร่วมประชุม 

1. ผศ.ดร.กําไลทิพย์  ปัตตะพงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 
2. ผศ.ดร.ธีระศักด์ิ  หุดากร ผู้ช่วยอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร ์
3. อ.นภดล  วิรุฬห์ชาตะพันธ์ ผู้ช่วยอธิการบดี วังท่าพระ 
4. ผศ.ดร.อนิรุทธ์  สติมั่น ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
5. นางสุกัญญา   ต่อทรัพย์สิน ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่  
6. นายสหรัฐ   มณีจันทร ์ ผู้อํานวยการกองนิติการ 
7. นางสุมณฑา   เสรีวัตตนะ ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน 
8. นางสาวนลินรัตน์  ปัจฉิมพัทธพงษ์ หัวหน้างานการประชุม กองกลาง 
9. นางสาวธณิดา  มหาสวัสด์ิ ผู้รักษาการแทนหัวหน้างานบริหารงานบุคคล  

  กองการเจ้าหน้าที่  
10. นางมุจลินท์  สังข์จุ้ย หัวหน้างานนิติการ 3 กองนิติการ 

ผู้ไม่มาประชุม 

1. รศ.ดร.ปานใจ   ธารทัศนวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ติดราชการ 
2. อ.ดร.ธนาทร  เจียรกุล คณบดีคณะมณัฑนศิลป์ ไปราชการต่างประเทศ 
3. ผศ.ดร.สมพิศ   ขัตติยพิกุล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ติดราชการ 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 

เมื่อกรรมการครบเป็นองค์ประชุมแล้ว ประธานกล่าวเปิดประชุมและขอให้ที่ประชุมพิจารณา
เรื่องต่างๆ ดังน้ี 
 

ระเบยีบวาระที่  1    เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี 1.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร           

ครั้งที่ 22/2560 เม่ือวันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2560 
 

สรุปเรื่อง 
 ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ครั้งที่ 22/2560 เมื่อวันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2560 
 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
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ระเบยีบวาระที่  2     เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
ระเบยีบวาระที่ 2.1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ 

ไม่มี 
 
ระเบยีบวาระที่ 2.2 สถิติการให้บรกิารทางวิชาการ สาํนักหอสมุดกลาง ประจําเดือนกันยายน 2560 
 
สรุปเรื่อง 

ด้วยสํานักหอสมุดกลางได้จัดทําสรุปสถิติการให้บริการทางวิชาการ สํานักหอสมุดกลาง     
เป็นรายเดือน โดยได้รายงานสถิติประจําเดือนกันยายน 2560 ในหัวข้อประเภทผู้ใช้บริการ จํานวนผู้ใช้บริการ 
ยืมคืน (แยกตามประเภทผู้ใช้) จํานวนทรัพยากรสารสนเทศ การใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศ การใช้บริการ
ทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ และการยืมทรัพยากรสารสนเทศ (แยกตามคณะวิชา) เพ่ือนําข้อมูลไปใช้
ประโยชน์ในการบริหารจัดการ 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2.3 หลักเกณฑ์การลงทะเบียนเรียนรายวิชาข้ามสถาบันของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 16/2560 เมื่อวันที่ 18 
กันยายน 2560 ได้ให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์การลงทะเบียนเรียนรายวิชาข้ามสถาบันอุดมศึกษาของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่หลากหลายใน
สถา บัน อุดมศึกษา อ่ืนมากขึ้ น  และเ ป็นราย วิชาที่ มี คุณภาพตามการ จัดการ เ รียนการสอนของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ น้ัน  

ในการน้ี ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) จึงแจ้งให้มหาวิทยาลัยรับทราบ
หลักเกณฑ์การลงทะเบียนเรียนรายวิชาข้ามสถาบันอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดังน้ี 

1. สถาบันที่นักศึกษาประสงค์จะลงทะเบียนเรียนรายวิชา ต้องเป็นสมาชิกของ ทปอ. และ
ต้องมิใช่สถาบันอุดมศึกษาประเภทไม่จํากัดจํานวนรับนักศึกษา 

2. กรณีวิชาบังคับ ต้องเป็นรายวิชาที่มีเน้ือหาเทียบเคียงได้ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชา
ตามข้อกําหนดหลักสูตร และมีหลักเกณฑ์อย่างหน่ึงอย่างใด ดังน้ี 

2.1 เป็นนักศึกษาที่อยู่ในฐานะช้ันปีสุดท้ายของหลักสูตร และคาดว่าจะสําเรจ็การศึกษาใน
ปีการศึกษานั้น หรือ 

2.2 เป็นรายวิชาที่นักศึกษาเคยลงทะเบียนเรียนที่คณะต้นสังกัดแล้ว แต่ยังสอบไม่ผ่าน
ตามเง่ือนไขของหลักสูตร หรือเป็นวิชาพ้ืนความรู้/วิชาบังคับก่อนของวิชาช้ันปีสุดท้ายของหลักสูตร หรือ 

2.3 เป็นรายวิชาที่คณะต้นสังกัดไม่เปิดสอนหรือมีเวลาเรียนทับซ้อนกับวิชาอ่ืน 
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3. กรณีวิชาเลือกหรือวิชาเลือกเสรี มีหลักเกณฑ์ดังน้ี 
3.1 ต้องเป็นรายวิชาที่มีเน้ือหาเทียบเคียงได้ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชาตาม

ข้อกําหนดหลักสูตร 
3.2 เป็นนักศึกษาที่อยู่ในฐานะช้ันปีสุดท้ายของหลักสูตร และคาดว่าจะสําเร็จการศึกษาใน

ปีการศึกษานั้น 
3.3 ในแต่ละภาคการศึกษานักศึกษามีสิทธ์ิลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกินจํานวนหน่วยกิตตาม

ที่คณะกําหนดไว้ในหลักสูตร 
4. ภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอน มีหลักเกณฑ์ดังน้ี 

4.1 นักศึกษาหลักสูตรภาษาไทยไปลงทะเบียนเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ หรือหลักสูตร
นานาชาติ หรือหลักสูตรทวิภาษาได้ 

4.2 นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษ หรือหลักสูตรนานาชาติ ต้องลงทะเบียนเรียนใน
หลักสูตรภาษาอังกฤษ หรือหลักสูตรนานาชาติ หรือหลักสูตรทวิภาษาเฉพาะในรายวิชาที่สอนเป็น
ภาษาต่างประเทศ 

4.3 นักศึกษาหลักสูตรทวิภาษาไปลงทะเบียนเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ หรือหลักสูตร
นานาชาติ หรือหลักสูตรภาษาไทยได้ 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 
ระเบยีบวาระที่ 2.4 สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจําปี พ.ศ. 2560 ณ สิ้นไตรมาสท่ี 4 
 
สรุปเรื่อง 

ด้วยงานงบประมาณได้สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจําปี พ.ศ. 2560  ของ
มหาวิทยาลัยสะสม ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 ในช่วงระหว่างเดือนตุลาคม 2559 - กันยายน 2560  ดังน้ี   

1. งบประมาณประจําปี พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจาก     
สํานักงบประมาณ ครั้งที่ 0001-0003 จํานวนเงิน 1,511,923,800 บาท และได้รับโอนงบกลาง รายการ
เ งินเ ดือนและเ งินปรับ วุฒิข้ าราชการ  จํานวนเ งิน  40 ,191,564.48 บาท  รวมจํานวนเ งินทั้ งสิ้ น
1,552,115,364.48 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของงบประมาณที่ได้รับ เมื่อสิ้นไตรมาสที่ 4 สามารถเบิกจ่ายได้
ทั้งสิ้น 1,551,218,975.10 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.94 ของงบประมาณทั้งสิ้น   

2. งบลงทุนของมหาวิทยาลัย ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 319,985,500 บาท ซึ่งได้รับจัดสรร
งบประมาณจากสํานักงบประมาณ จํานวนเงิน 319,985,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของงบลงทุนทั้งหมด  
เมื่อสิ้นไตรมาสที่ 4 สามารถเบิกจ่ายได้ทั้งสิ้น 319,985,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของงบลงทุนทั้งหมด 
โดยมีความคืบหน้าของงบลงทุน (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ดังน้ี 
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2.1 สิ่งก่อสร้าง / รายการปรับปรุง 1 ปี 
- กองงานวิทยาเขต รายการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในมหาวิทยาลัย 

ตําบลพระปฐมเจดีย์ อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม จํานวนเงิน 4,179,000 บาท ลงนามในสัญญาจ้าง
เลขที่ 32/2559 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559 ในวงเงินก่อสร้าง 3,300,000 บาท ระยะเวลาในการก่อสร้าง 
150 วัน สัญญาสิ้นสุดวันที่ 28 มิถุนายน 2560 มีทั้งหมด 3 งวดงาน ส่งมอบงานแล้วทั้ง 3 งวดงาน เบิกจ่าย
ครบทุกงวดงานแล้ว 

- คณะวิทยาศาสตร์ รายการอาคารนิทรรศการธรรมชาติวิทยา ตําบลพระปฐมเจดีย์  
อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม จํานวนเงิน 28,198,000 บาท ลงนามในสัญญาจ้างเลขที่ 17/2560   
เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560  ในวงเงินก่อสร้าง 28,520,000 บาท (เงินรายได้นอกสมทบ จํานวนเงิน 322,000 
บาท)  ระยะเวลาในการก่อสร้าง 300 วัน สัญญาสิ้นสุดวันที่ 29 เมษายน 2561 มีทั้งหมด 9 งวดงาน ผู้รับจ้าง
เข้าดําเนินการในวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 เบิกจ่ายงานงวดที่ 1 แล้ว จํานวนเงิน 855,600 บาท 

- กองบริการการศึกษา นครปฐม รายการปรับปรุงอาคารอธิการ 2 สํานักงาน
อธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์ ตําบลพระปฐมเจดีย์ อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม จํานวนเงิน 
15,000,000 บาท ลงนามในสัญญาจ้างเลขที่ 15/2560 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560 ในวงเงินก่อสร้าง 
13,600,000 บาท ระยะเวลาในการก่อสร้าง 210 วัน สิ้นสุดสัญญาวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 มีทั้งหมด 6 งวดงาน  
ผู้รับจ้างเข้าดําเนินการก่อสร้างแล้ว โดยจะมีการประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างและตรวจรับงานงวดที่ 1  
ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560    

2.2 สิ่งก่อสร้างผูกพันเดิม 
- ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรวมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี 60 พรรษา จํานวนเงิน 55,541,700 บาท มีการก่อสร้างอย่างต่อเน่ือง โดยมีงวดงาน 
ทั้งหมด 25 งวดงาน เบิกจ่ายถึงงวดงานที่ 19 

- โครงการปรับปรุงมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ แขวงพระบรมมหาราชวัง    
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร จํานวนเงิน 124,311,500 บาท เบิกจ่ายถึงงวดงานที่ 1 (เบิกจ่ายงบประมาณปี 
พ.ศ. 2559) ได้ดําเนินการบอกเลิกสัญญา ซึ่งในขณะน้ีอยู่ระหว่างดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-Bidding 

- อาคารอเนกประสงค์  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อําเภอเมืองนครปฐม 
จังหวัดนครปฐม จํานวนเงิน 49,629,200 บาท มีการก่อสร้างอย่างต่อเน่ือง โดยมีงวดงานทั้งหมด 20 งวดงาน 
เบิกจ่ายถึงงวดงานที่ 9 

3. รัฐบาลกําหนดแผนการเบิกจ่ายงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ สิ้น          
ไตรมาสที่ 4 ดังน้ี 

3.1 รายจ่ายลงทุน รัฐบาลกําหนดแผนการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 ร้อยละ 87 
มหาวิทยาลัยศิลปากรสามารถเบิกจ่ายได้ ร้อยละ 100 ซึ่งสูงกว่าแผนการเบิกจ่ายที่รัฐบาลกําหนด ร้อยละ 13 

3.2 รายจ่ายประจํา รัฐบาลกําหนดแผนการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 ร้อยละ 98  
มหาวิทยาลัยศิลปากรสามารถเบิกจ่ายได้ ร้อยละ 99.93 ซึ่งสูงกว่าแผนการเบิกจ่ายที่รัฐบาลกําหนด ร้อยละ 1.93 

3.3 รายจ่ายภาพรวม รัฐบาลกําหนดแผนการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 ร้อยละ 96   
มหาวิทยาลยัศิลปากรสามารถเบิกจ่ายได้ ร้อยละ 99.94 ซึ่งสูงกว่าแผนการเบิกจ่ายที่รัฐบาลกําหนด ร้อยละ 3.94 
และตํ่ากว่าแผนการเบิกจ่ายของมหาวิทยาลัยศิลปากร ร้อยละ 0.06 (แผนการเบิกจ่ายมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ร้อยละ 100)        

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
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มติ ที่ประชุมรับทราบ และให้นําเสนอคณะกรรมการท่ีปรึกษาเก่ียวกับการเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัยเพ่ือทราบต่อไป ทั้งน้ี ขอให้คณะวิชาที่ประสงค์จะเบิกจ่ายงบลงทุน (สิ่งก่อสร้าง) ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 เร่งดําเนินการผูกพันสัญญาให้ทันภายในไตรมาสที่ 1 เพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการ
ของบประมาณในปีถัดไป 
 
ระเบยีบวาระที่  3    เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน  
ระเบยีบวาระที่ 3.1 การเปลี่ยนแปลงช่วงระยะเวลาการเปิด-ปดิภาคการศึกษาของมหาวิทยาลยั

ศิลปากร 
 
สรุปเรื่อง 

สืบเน่ืองจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 21/2560 เมื่อวัน
อังคารที่ 24 ตุลาคม 2560 ได้มีมติ  

1. ขอให้คณบดีคณะวิชาพิจารณาผลการสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับผลกระทบการเลื่อน
เปิด-ปิดภาคการศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร พร้อมทั้งศึกษาผลกระทบเกี่ยวกับการรับนักศึกษา/จํานวน
นักศึกษาของคณะวิชาให้ละเอียดถี่ถ้วน 

2. มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยนําผลการสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับ
ผลกระทบการเลื่อนเปิด-ปิดภาคการศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากรเสนอที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 
(ทปอ.) ในวันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2560 พร้อมทั้งพิจารณาจัดทําแนวทางการเลื่อนเปิด-ปิดภาคการศึกษา พร้อม
ผลกระทบ จํานวน 2 แนวทาง คือ การเปลี่ยนแปลงช่วงระยะเวลาการเปิด-ปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษาละ 
20-30 วัน ตามแนวทางของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และการเปลี่ยนแปลงช่วงระยะเวลาการเปิด-ปิด              
ภาคการศึกษาให้เป็นไปตามเดิมในทันที  

และให้นําความเห็น/ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม ทปอ. พร้อมทั้งแนวทางการเลื่อนเปิด-ปิด         
ภาคการศึกษา และผลกระทบดังกล่าวเสนอที่ประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 23/2560 วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2560 
เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจสําหรับการเลื่อนเปิด-ปิดภาคการศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยใช้
วิธีการลงคะแนนเสียงของที่ประชุม น้ัน 

ในการน้ี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพ่ิมเติมว่า ที่ประชุม ทปอ. 
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2560 ยังไม่รับรองรายงานผลการวิจัยเก่ียวกับผลกระทบของการเลื่อนเปิด-ปิด          
ภาคการศึกษา และกองบริการการศึกษาได้จัดทําข้อมูลการรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับ
ปริญญาบัณฑิต ประจําปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1/1 รวมจํานวนทั้งสิ้น 3,879 คน ข้อมูล ณ วันที่ 21 
พฤศจิกายน 2560 มาประกอบด้วยแล้ว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
ประธานจึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติโดยเสียงข้างมาก (20:7 และงดออกเสียง 2) ให้เปลี่ยนแปลง
ช่วงระยะเวลาการเปิด-ปิดภาคการศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากรให้เป็นไปตามเดิม คือ ประมาณเดือน
พฤษภาคม-มิถุนายน และให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้ดําเนินการต่อไป 
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ระเบยีบวาระที่  4     เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
ระเบยีบวาระที่  4.1 การบริหารงานบุคคล 
ระเบยีบวาระที่  4.1.1 การสอบแข่งขนั / คัดเลือก 
  ไม่ม ี
   
ระเบยีบวาระที่  4.1.2 การขออนุมัติบรรจุบุคคล / การโอนย้าย  
ระเบียบวาระท่ี  4.1.2.1 คณะดุริยางคศาสตร์ขออนุมัติจ้าง นางสาวธนาภรณ์ มาศวรรณา เพื่อบรรจุ

เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่คณะดุริยางคศาสตร์มีอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งนักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-27-396 น้ัน  

คณะฯ ได้ดําเนินการตามข้ันตอนแล้ว ผู้ได้รับการคัดเลือกคือ นางสาวธนาภรณ์ มาศวรรณา              
วุฒิ Master of Science (Environmental Chemistry) จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง (โดยขออนุมัติเรียก ลําดับที่ 3 จากประกาศคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ผล
การสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งนักวิชาการศึกษา ลงวันที่ 16 ตุลาคม 
2560 ทั้งน้ี ลําดับที่ 1 ขอสละสิทธ์ิ และลําดับที่ 2 ได้รับการบรรจุแต่งต้ังแล้ว) คณะฯ จึงประสงค์ขออนุมัติจ้าง           
นางสาวธนาภรณ์ มาศวรรณา เพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ดํารงตําแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
ตําแหน่งเลขที่ 2-3-27-396 อัตราเงินเดือน เดือนละ 22,750 บาท สังกัดคณะดุริยางคศาสตร์ พร้อมทั้งขออนุมัติ
แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังน้ี 

1. คณบดีคณะดุริยางคศาสตร์     ประธานกรรมการ 
2. รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะดุริยางคศาสตร์   กรรมการ 
3. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะดุริยางคศาสตร์   กรรมการ 
4. รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ คณะดุริยางคศาสตร์   กรรมการ 
5. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ คณะดุริยางคศาสตร์  กรรมการ 
6. นางสาวลลวรรณ เปรมประเสริฐ    กรรมการ 
7. นางสาวรุ้งนภา ด้วงทอง     เลขานุการ 

 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จ้าง นางสาวธนาภรณ์ มาศวรรณา เพ่ือบรรจุเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย ดํารงตําแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-27-396 อัตราเงินเดือน 
เดือนละ 22,750 บาท สังกัดคณะดุริยางคศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ ก.บ.ม. อนุมัติ แต่ไม่ก่อนวันรายงานตัว          
เข้าปฏิบัติงาน พร้อมทั้งอนุมัติให้แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าว
ตามรายช่ือที่คณะฯ เสนอ ทั้งน้ี การจ้างครั้งแรกให้จ้างเป็นพนักงานประจําสถานภาพทดลองงาน มีระยะเวลา
การจ้าง 1 ปี ต้ังแต่วันที่รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน 
 
 
 



 8

ระเบียบวาระท่ี  4.1.2.2 คณะมัณฑนศิลป์ขออนุมัติจ้าง นางสาวศิรัมภา จุลนวล เพื่อบรรจุเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่คณะมัณฑนศิลป์มีอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่         
1-2-04-833 สังกัดภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผา น้ัน  

คณะฯ ได้ดําเนินการตามข้ันตอนแล้ว ผู้ได้รับการคัดเลือกคือ นางสาวศิรัมภา จุลนวล              
วุฒิศิลปมหาบัณฑิต (การออกแบบผลิตภัณฑ์) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีผลการทดสอบความสามารถ
ภาษาอังกฤษ 65 คะแนน เป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย  

คณะฯ จึงประสงค์ขออนุมัติจ้าง นางสาวศิรัมภา จุลนวล เพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-04-833  อัตราเงินเดือน เดือนละ 26,250 บาท สังกัดภาควิชา            
เครื่องเคลือบดินเผา คณะมัณฑนศิลป์ พร้อมทั้งขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังน้ี 

1. คณบดีคณะมณัฑนศิลป์     ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภกา  ปาลเปรม    กรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรธนา  กองสุข    กรรมการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สืบพงศ์  เผ่าไทย    กรรมการ 
5. นายศุภฤกษ์  ทับเสน      เลขานุการ 
ทั้งน้ี ที่ประชุม ก.บ.พ. ครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 ให้ดําเนินการตามมติของ

สภามหาวิทยาลัยศิลปากร คือ กลุ่มสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบให้ใช้วุฒิปริญญาไม่ตํ่ากว่าปริญญาโทหรือ
เทียบเท่า 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จ้าง นางสาวศิรัมภา จุลนวล เพ่ือบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-04-833  อัตราเงินเดือน เดือนละ 26,250 บาท             
สังกัดภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผา คณะมัณฑนศิลป์ ต้ังแต่วันที่ ก.บ.ม. อนุมัติ แต่ไม่ก่อนวันรายงานตัว          
เข้าปฏิบัติงาน พร้อมทั้งอนุมัติให้แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าว
ตามรายช่ือที่คณะฯ เสนอ ทั้งน้ี การจ้างครั้งแรกให้จ้างเป็นพนักงานประจําสถานภาพทดลองงาน มีระยะเวลา
การจ้าง 1 ปี ต้ังแต่วันที่รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.2.3 สํานักงานอธิการบดีขออนุมัติจ้างบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

จํานวน 3 ราย 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่สํานักงานอธิการบดีมีอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งนักการเงินและบัญชี

ปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-03-11 ตําแหน่งเลขที่ 2-3-03-12 และ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-03-244 น้ัน 
  เพ่ือให้การดําเนินงานภายในสํานักงานอธิการบดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สํานักงาน
อธิการบดีจึงประสงค์ขออนุมัติจ้างบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 3 ราย ให้ปฏิบัติงาน
รองรับระบบบริหารทรัพยากรองค์การ (ERP) ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ตามโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี



 9

สารสนเทศ ระยะที่ 1: การจัดหาระบบบริหารทรัพยากรองค์กรและการพัฒนาระบบ กลไก และวิธีทํางาน  
ด้านงานงบประมาณ การพัสดุ การเงิน การบัญชี และระบบควบคุมภายใน ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย      
โดยสังกัดงานบัญชี กองคลัง สํานักงานอธิการบดี ดังน้ี 

1. นายวรเมธ จุมจวง วุฒิบัญชีบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตําแหน่งนักการเงินและบัญชี
ปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-03-11 อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท  

2. นายโอภาส พานิชการ วุฒิบัญชีบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
ตําแหน่งนักการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-03-12 อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท                  

3. นางสุธาทิพย์ อรรถชีพ วุฒิบัญชีบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยรังสิต ตําแหน่งนักการเงินและบัญชี
ปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-03-244 อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท  

พร้อมทั้งขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน จํานวน 3 ราย ดังน้ี 
1. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร     ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลัง     กรรมการ 
3. ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี    กรรมการ 
4. ผู้อํานวยการกองคลัง      กรรมการ 
5. หัวหน้างานบัญชี กองคลัง     กรรมการ 
6. นางสาวกัลย์สุดา  เรืองจินดา     เลขานุการ 

 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมั ติให้จ้างบุคคล ทั้ง 3 ราย เ พ่ือบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ต้ังแต่วันที่ ก.บ.ม. อนุมัติ แต่ไม่ก่อนวันรายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน พร้อมทั้งอนุมัติให้แต่งต้ัง
คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าวตามรายช่ือที่หน่วยงานเสนอ ทั้งน้ี การจ้าง
ครั้งแรกให้จ้างเป็นพนักงานประจําสถานภาพทดลองงาน มีระยะเวลาการจ้าง 1 ปี ต้ังแต่วันที่รายงานตัว          
เข้าปฏิบัติงาน 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.2.4 คณะวิทยาการจัดการขออนุ มั ติ จ้างบุคคลเพื่ อบรรจุ เป็นพนักงาน

มหาวิทยาลัย จํานวน 2 ราย 
 

สรุปเรื่อง 
ตามท่ีคณะวิทยาการจัดการมีอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งผู้ช่วยสอนปฏิบัติการ 

ตําแหน่งเลขที่ 2-3-23-732 และตําแหน่งเลขที่ 2-3-23-736 น้ัน 
  เพ่ือให้การดําเนินงานภายในคณะฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะฯ จึงประสงค์ ดังน้ี 

1. ขออนุมั ติจ้างบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาว ิทยาล ัย  ราย นายศรัณย์ ตรีคุณ             
วุฒิศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาศาสตร์) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดํารงตําแหน่งผู้ ช่วยสอนปฏิบัติการ          
ตําแหน่งเลขที่ 2-3-23-732 อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท สังกัดคณะวิทยาการจัดการ 

2. ขออนุมัติจ้างบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ราย นายดนัยกานต์ ศรีสุข           
วุฒิบริหารธุรกิจบัณฑิต (ธุรกิจโรงแรมและที่พัก) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยสอนปฏิบัติการ           
ตําแหน่งเลขที่ 2-3-23-736 อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท สังกัดคณะวิทยาการจัดการ 
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พร้อมทั้งขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังน้ี 
คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ราย นายศรัณย์ ตรีคุณ 
1. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ     ประธานกรรมการ 
2. อาจารย์ ดร.ณัฎฐนา  ลีฬหรตันรักษ์    กรรมการ 
3. อาจารย์เอกกฤต  เลิศวิทยาประดิษฐ์    กรรมการ 
4. อาจารย์ศุภลักษณ์  ศรีสําอางค์     กรรมการ 
5. นางสาวศรีสกุล  พิทักษานุรตัน์     กรรมการ 
6. นางสาววันเพ็ญ  แสงพลู     เลขานุการ 
คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ราย นายดนัยกานต์ ศรีสุข 
1. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ     ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัลทกิา  ศิริพิศ    กรรมการ 
3. อาจารย์ชิษณุพงศ์  ศิริโชตินิศากร    กรรมการ 
4. อาจารย์บุษริน  วงศ์วิวัฒนา     กรรมการ 
5. นางสาวศรีสกุล  พิทักษานุรตัน์     กรรมการ 
6. นางสาววันเพ็ญ  แสงพูล     เลขานุการ 

 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมั ติให้จ้างบุคคล ทั้ง 2 ราย เ พ่ือบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ต้ังแต่วันที่ ก.บ.ม. อนุมัติ แต่ไม่ก่อนวันรายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน พร้อมทั้งอนุมัติให้แต่งต้ัง
คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าวตามรายช่ือที่คณะฯ เสนอ ทั้งน้ี การจ้าง
ครั้งแรกให้จ้างเป็นพนักงานประจําสถานภาพทดลองงาน มีระยะเวลาการจ้าง 1 ปี ต้ังแต่วันที่รายงานตัว          
เข้าปฏิบัติงาน 
 
ระเบยีบวาระที่  4.1.2.5 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขออนุมัติย้ายพนักงานมหาวิทยาลัย 

ราย นางสาวพรศรี แหยมอุบล 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ดําเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือรับ

โอน/ย้ายพนักงานมหาวิทยาลัย มาดํารงตําแหน่งนักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ ซึ่งผู้ที่ผ่านการคัดเลือก           
คือ นางสาวพรศรี แหยมอุบล วุฒิศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาชุมชน) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร                
แต่เน่ืองจากปัจจุบัน นางสาวพรศรี แหยมอุบล เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ดังน้ัน 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ ส่ือสารจึงประสงค์ขออนุมั ติ ย้ายพนักงานมหาวิทยาลัย  ราย                  
นางสาวพรศรี แหยมอุบล จากตําแหน่งนักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-23-687               
อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,470 บาท สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ไปดํารงตําแหน่งนักบริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-25-694 อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,470 บาท สังกัดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร โดยให้นับระยะเวลาปฏิบัติงานต่อเน่ืองกัน และผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดของ นางสาวพรศรี        
แหยมอุบล ได้ยินยอมแล้ว ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 3 มกราคม 2561 พร้อมทั้งขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังน ี้ 
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1. คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ประธานกรรมการ 
2. อาจารย์นฤชร  สังขจันทร ์    กรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มัทนา  เจริญวงศ์   กรรมการ 
4. อาจารย์ ดร.สังกมา  สารวัตร    กรรมการ 
5. นางสาววันเพ็ญ  แสงพูล    เลขานุการ 

 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้ย้ายพนักงานมหาวิทยาลัย ราย  นางสาวพรศรี แหยมอุบล 
จากตําแหน่งนักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-23-687 อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,470 บาท 
สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ไปดํารงตําแหน่งนักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-25-694          
อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,470 บาท สังกัดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยให้นับระยะเวลา
การปฏิบัติงานต่อเนื่องกัน ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 3 มกราคม 2561 พร้อมทั้งอนุมัติให้แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผล
การปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าว ตามรายช่ือที่คณะฯ เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.2.6 ขออนุมัติกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ และขออนุมัติ

บรรจุ นายภาณุพันธ์ จันทร์เฟื่อง นักเรียนทุนฯ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
ตําแหน่งอาจารย์ 

 
สรุปเรื่อง  

ตามท่ี นายภาณุพันธ์ จันทร์เฟ่ือง  นักเรียนทุนรัฐบาลสาธารณรัฐฝร่ังเศส ซึ่งได้รับทุนการศึกษา
ในระดับปริญญาโท สาขา French Linguistic ณ University of Grenoble 3 ประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศส          
ได้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท วุฒิ Master ARTS, LETTRES, LANGUES สาขาวิชา SCIENCES DU 
LANGAGE วิชาเอก type Linguistique จาก Université Gernoble Alpes ประเทศสาธารณรัฐฝร่ังเศส แล้ว 
และประสงค์จะเข้าปฏิบัติงานเพ่ือชดใช้ทุนฯ ณ คณะอักษรศาสตร์ โดยคณะอักษรศาสตร์ได้รับแจ้ง          
จากหน่วยงานเจ้าของทุนให้เป็นหน่วยงานต้นสังกัดในการรับนักเรียนทุนดังกล่าวเข้าปฏิบัติงานชดใช้ทุน           
แต่เน่ืองจาก คณะอักษรศาสตร์ไม่มีกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยเพ่ือรองรับการปฏิบัติงานชดใช้ทุนของ 
นายภาณุพันธ์ จันทร์เฟ่ือง  นักเรียนทุนฯ ประกอบกับคณะฯ ยังไม่มีคําขอจัดต้ังงบประมาณเพ่ือรองรับ            
กรอบอัตราพนักงานฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะฯ จึงประสงค์ขออนุมัติ ดังน้ี 
 1. ขออนุมัติกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน  1 อัตรา 
เพ่ือรองรับนักเรียนทุนฯ  ราย  นายภาณุพันธ์ จันทร์เฟ่ือง ตําแหน่งอาจารย์  สังกัดภาควิชาภาษาฝร่ังเศส            
คณะอักษรศาสตร์ 
 2. ขออนุมัติเปลี่ยนเง่ือนไขบรรจุกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย เพ่ือบรรจุนักเรียนทุนฯ 
รายดังกล่าว ตําแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาภาษาฝร่ังเศส คณะอักษรศาสตร์ จากเง่ือนไขการบรรจุ          
วุฒิปริญญาเอก เป็น เง่ือนไขการบรรจุวุฒิปริญญาโท  
 3. ขออนุมัติจ้าง นายภาณุพันธ์ จันทร์เฟ่ือง ด้วยวุฒิ วุฒิ Master ARTS, LETTRES, LANGUES 
สาขาวิชา SCIENCES DU LANGAGE วิชาเอก type Linguistique จาก Université Gernoble Alpes 
ประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศส ดํารงตําแหน่งอาจารย์ อัตราเงินเดือน เดือนละ 26,250 บาท สังกัดภาควิชา          
ภาษาฝร่ังเศส คณะอักษรศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2560 ซึ่งเป็นวันที่รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน โดยมีผล          
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การสอบคะแนนภาษาอังกฤษ TOEIC 690 คะแนน (เป็นไปตามมติที่ประชุม ก.บ.พ. ครั้งที่ 25/2558 เมื่อวันที่ 
29 ธันวาคม 2558 กําหนดให้มีผลการสอบคะแนนภาษาอังกฤษ TOEIC ไม่ตํ่ากว่า 625 คะแนน)  
 4 ขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังน้ี 
 1. คณบดีคณะอักษรศาสตร ์     ประธานกรรมการ 
 2. หัวหน้าภาควิชาภาษาฝร่ังเศส คณะอักษรศาสตร์  กรรมการ 
 3. รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา  วรรณเชษฐ ์   กรรมการ 
 4. อาจารย์สุรศักด์ิ  ประดับถ้อย    กรรมการ 
 5. นางสาวประภาพร  ถึกกวย     เลขานุการ 

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

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังน้ี 
 1. อนุมัติกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณพ.ศ. 2561 จํานวน 1 อัตรา 
ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-06-1382 เพ่ือรองรับนักเรียนทุนฯ ราย นายภาณุพันธ์ จันทร์เฟ่ือง นักเรียน
ทุนฯ ทั้งน้ี ให้คณะฯ ต้ังคําของบประมาณเพ่ือรองรับ นายภาณุพันธ์ จันทร์เฟ่ือง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เพ่ือทดแทนอัตราคืนให้ส่วนกลาง 
 2. อนุมัติให้เปลี่ยนเง่ือนไขบรรจุกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย เพ่ือบรรจุนักเรียนทุนฯ 
รายดังกล่าว ตําแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาภาษาฝรั่งเศส คณะอักษรศาสตร์ จากเง่ือนไขการบรรจุวุฒิ
ปริญญาเอก เป็น เง่ือนไขการบรรจุวุฒิปริญญาโท 
 3. อนุมั ติให้บรรจุ นายภาณุพันธ์ จันทร์เฟ่ือง ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่             
1-2-06-1382 อัตราเงินเดือน เดือนละ 26,250 บาท สังกัดภาควิชาภาษาฝร่ังเศส คณะอักษรศาสตร์ ต้ังแต่วันที่  
2 ตุลาคม 2560 ซึ่งเป็นวันที่รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน พร้อมทั้งอนุมัติให้แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผล         
การทดลองปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าวตามรายช่ือที่คณะฯ เสนอ ทั้งน้ี การจ้างคร้ังแรกให้จ้างเป็นพนักงาน
ประจําสถานภาพทดลองงานมีระยะเวลาการจ้าง 1 ปี ต้ังแต่วันที่รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.2.7 สํานักงานสภามหาวิทยาลัยขออนุมัติจ้าง นางสาวจิตติญาดา พุกกะมาน 

เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งนักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ 
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่สํานักงานสภามหาวิทยาลัยมีอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งนักบริหารงาน
ทั่วไปปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-2-02-1219 น้ัน  

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยได้ ดําเนินการตามข้ันตอนแล้ว ผู้ ได้รับการคัดเลือกคือ               
นางสาวจิตติญาดา  พุกกะมาน  วุ ฒิ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  (สถิ ติประยุกต์ )  จากสถาบันบัณฑิต                 
พัฒนบริหารศาสตร์ สํานักงานสภามหาวิทยาลัยจึงประสงค์ขออนุมัติจ้าง นางสาวจิตติญาดา พุกกะมาน         
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เพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ดํารงตําแหน่งนักบริหารงานท่ัวไปปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-2-02-1219  
อัตราเงินเดือน เดือนละ 22,750 บาท สังกัดสํานักงานสภามหาวิทยาลัย พร้อมทั้งขออนุมัติแต่งต้ัง
คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังน้ี 

1. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ประธานกรรมการ 
2. ผู้อํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย กรรมการ 
3. นางประไพพรรณ  ขําภาษ ี กรรมการ 
4. นางเบ็ญจพร  โรจนวิภาต เลขานุการ 

 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จ้าง นางสาวจิตติญาดา  พุกกะมาน เพ่ือบรรจุเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย ดํารงตําแหน่งนักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-2-02-1219  อัตรา
เงินเดือน เดือนละ 22,750 บาท สังกัดสํานักงานสภามหาวิทยาลัย ต้ังแต่วันที่  ก.บ.ม. อนุมัติ แต่ไม่ก่อน        
วันรายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน พร้อมทั้งอนุมัติให้แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน              
ในตําแหน่งดังกล่าวตามรายช่ือที่หน่วยงานเสนอ ทั้งน้ี การจ้างครั้งแรกให้จ้างเป็นพนักงานประจําสถานภาพ
ทดลองงาน มีระยะเวลาการจ้าง 1 ปี ต้ังแต่วันที่รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.2.8 วิทยาลัยนานาชาติขออนุมัติจ้าง นายสารกาจ พสุภา เพื่อบรรจุเป็นพนักงาน

มหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ 
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่วิทยาลัยนานาชาติมีอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่         
1-3-26-219 น้ัน  

วิทยาลัยนานาชาติได้ดําเนินการตามข้ันตอนแล้ว ผู้ได้รับการคัดเลือกคือ นายสารกาจ พสุภา 
วุฒิ Doctor of Philosophy จาก Loughborough University ประเทศสหราชอาณาจักร โดยขอยกเว้น
เกณฑ์ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ เนื่องจากได้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยของประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ
ในการส่ือสาร ตามมติ ก.บ.พ. ครั้งที่ 25/2558 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558  วิทยาลัยนานาชาติจึงประสงค์           
ขออนุมัติจ้าง นายสารกาจ พสุภา เพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่  
1-3-26-219 อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ พร้อมทั้งขออนุมัติแต่งต้ัง
คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังน้ี 

1. คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ประธานกรรมการ 
2. รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ กรรมการ 
3. รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติฝ่ายกิจการนักศึกษา กรรมการ 
4. นางสาวโกลัญญา  สุขประสม เลขานุการ 

 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จ้าง นายสารกาจ พสุภา เพ่ือบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่  1-3-26-219 อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท สังกัด
วิทยาลัยนานาชาติ ต้ังแต่วันที่ ก.บ.ม. อนุมัติ แต่ไม่ก่อนวันรายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน พร้อมทั้งอนุมัติให้แต่งต้ัง
คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าวตามรายช่ือที่หน่วยงานเสนอ ทั้งน้ี การจ้าง
ครั้งแรกให้จ้างเป็นพนักงานประจําสถานภาพทดลองงาน มีระยะเวลาการจ้าง 1 ปี ต้ังแต่วันที่รายงานตัว        
เข้าปฏิบัติงาน 
 
ระเบยีบวาระที่  4.1.3 การประเมินการปฏิบัติงาน  
ระเบยีบวาระที่  4.1.3.1 รายงานผลการประเมินทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 

6 ราย 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรได้มีคําสั่งบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยให้ทดลอง

ปฏิบัติงานในตําแหน่งเป็นเวลา 6 เดือน จํานวน 6 ราย คือ 
1. นางสาวทิพวรรณ กําศิริมงคล วุฒิ Doctor degree of Law จาก Renmin University 

of China ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-3-23-144 อัตราเงินเดือน 
เดือนละ 22,500 บาท สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ต้ังแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 

2. นางสาวมัลลิกา กาญจนครุฑ วุฒิบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี จากมหาวิทยาลัย                   
ราชภัฏนครปฐม ตําแหน่งนักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-20-548 อัตราเงินเดือน เดือนละ 
19,500 บาท สังกัดงานธุรการ กองกิจการนักศึกษา สํานักงานอธิการบดี ต้ังแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 

3. นายณัฐพล อาบสีนาค วุฒิ วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์ ) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร               
ตําแหน่งนักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-20-549 อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท 
สังกัดงานธุรการ กองกิจการนักศึกษา สํานักงานอธิการบดี ต้ังแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 

4. นางสาวแสงระวี ชุนถนอม วุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิต (จุลชีววิทยา) เกียรตินิยมอันดับสอง 
จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ดํารงตําแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-2-19-819 อัตรา
เงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท สังกัดงานบริการการสอน วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ กองบริการการศึกษา 
สํานักงานอธิการบดี ต้ังแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 

5. นางสาววิภาวรรณ มะลิวรรณ์ วุฒิศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการชุมชน) มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ดํารงตําแหน่งนักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-2-19-1217 อัตราเงินเดือน เดือนละ 
19,500 บาท สังกัดกองบริการการศึกษา สํานักงานอธิการบดี ต้ังแต่วันที่ 22 มีนาคม 2560 

6. นางสาวจิระประไพ  พุทธมนต์  วุ ฒิ บัญชีบัณฑิต  จากมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต               
ดํารงตําแหน่งนักการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-2-16-1218 อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท 
สังกัดงานบัญชี กองคลัง สํานักงานอธิการบดี ต้ังแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 

บัดน้ี คณะกรรมการประเมินฯ ได้ดําเนินการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาว ิทยาล ัยดังกล่าวแล้ว เห็นว่าพนักงานมหาว ิทยาล ัย  ทั้ง 6 ราย เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ             
ความรับผิดชอบและความประพฤติเหมาะสม เห็นควรให้ปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าวต่อไป 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบรายงานผลการประเมินทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัย จํานวน 6 ราย และให้ปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าวต่อไป  
 
ระเบยีบวาระที่  4.1.4 การขอเปลี่ยน / เพิ่มเง่ือนไขการบรรจุ 
  ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.5 การพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ ชํานาญงาน ชํานาญงานพิเศษ ชํานาญการ 

ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษฯ 
  ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6 เรื่องอ่ืนๆ  
ระเบยีบวาระที่  4.1.6.1 การขอเพิ่มวุฒิการศึกษาไว้ในทะเบียนประวัติ  

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือน        
ตามคุณวุฒิ  และการเพ่ิมวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติ พ.ศ.2553 ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน 2553  
ข้อ 4 และข้อ 5 กําหนดว่าการปรับเงินเดือนตามคุณวุฒิหรือการเพ่ิมคุณวุฒิไว้ในทะเบียนประวัติน้ัน ข้าราชการ
และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 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 หรือ 
ผู้ที่ได้รับวุฒิก่อนบรรจุแต่งต้ัง จะต้องเสนอเรื่องให้หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ของคณะหรือมหาวิทยาลัย ภายใน        
60 วัน นับแต่วันรายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการ (กรณีได้รับวุฒิเพ่ิมขึ้นก่อนวันรายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการ) หรือ 
ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่สําเร็จการศึกษา (กรณีรายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการก่อนวันที่มีหลักฐานว่าสําเร็จ
การศึกษา) หากเสนอเร่ืองขอกําหนดภายหลังเวลาดังกล่าวให้กําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิได้ไม่ก่อนวันที่
หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ของคณะหรือมหาวิทยาลัยได้รับเรื่อง 

เน่ืองจาก มหาวิทยาลัยได้อนุญาตให้ นางสาวชลธิชา บุณยเลขา พนักงานมหาวิทยาลัย 
ตําแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-11-803 สังกัดงานส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ 
สํานักงานคณบดี บัณฑิตวิทยาลัย ลาศึกษานอกเวลาราชการในระดับปริญญาโท สาขาวิชาสนเทศศาสตร์เพ่ือ
การศึกษา ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีกําหนด 3 ปี ต้ังแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2561 
และนางสาวชลธิชา บุณยเลขา ได้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท วุฒิศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สนเทศศาสตร์
เพ่ือการศึกษา) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ต้ังแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2560 โดยยื่นเรื่องเสนอขอเพ่ิมวุฒิ
การศึกษาไว้ในทะเบียนประวัติให้หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ของคณะฯ รับเรื่องเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 
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บัณฑิตวิทยาลัยจึงประสงค์ขออนุมั ติให้เพ่ิมวุฒิการศึกษาไว้ในทะเบียนประวั ติ ราย        
นางสาวชลธิชา บุณยเลขา พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่              
2-3-11-803 อัตราเงินเดือน เดือนละ 24,680 บาท สังกัดงานส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ สํานักงานคณบดี     
บัณฑิตวิทยาลัย ได้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท วุฒิศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สนเทศศาสตร์เพ่ือการศึกษา)         
จากมหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ิมขึ้น  โดยให้มีผลต้ังแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งเป็นวันที่งานการเจ้าหน้าที่
ของคณะฯ รับเรื่อง เน่ืองจากยื่นเรื่องเกินกว่า 60 วัน นับแต่ที่สําเร็จการศึกษา (เน่ืองจากอัตราเงินเดือน  
เดือนละ 24,680 บาท เกินกว่าอัตราการบรรจุคุณวุฒิปริญญาโท) 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้เพ่ิมวุฒิการศึกษาไว้ในทะเบียนประวัติพนักงาน
มหาวิทยาลัย ราย นางสาวชลธิชา บุณยเลขา พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
ตําแหน่งเลขท่ี 2-3-11-803 อัตราเงินเดือน เดือนละ 24,680 บาท สังกัดงานส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ 
สํานักงานคณบดี บัณฑิตวิทยาลัย ได้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท วุฒิศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สนเทศศาสตร์
เพ่ือการศึกษา) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ิมขึ้น  โดยให้มีผลต้ังแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งเป็นวันที่ 
งานการเจ้าหน้าที่ของคณะฯ รับเรื่อง 
 
ระเบยีบวาระที่  4.1.6.2 ขออนุมัติเปลี่ยนชื่อตําแหน่งกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย  

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่ศูนย์คอมพิวเตอร์มีกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งนักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-12-504 อัตราเงินเดือน เดือนละ 25,500 บาท สังกัดฝ่ายวิชาการ น้ัน 
 เพ่ือให้การดําเนินการของศูนย์คอมพิวเตอร์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ศูนย์คอมพิวเตอร์         
จึงประสงค์ขออนุมัติเปลี่ยนช่ือตําแหน่งกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งเลขที่ 2-3-12-504  จาก 
ตําแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ เป็น ตําแหน่งนักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน เดือนละ              
25,500  บาท สังกัดฝ่ายวิชาการ ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนช่ือตําแหน่งกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย 
ตําแหน่งเลขที่ 2-3-12-504  จาก ตําแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ เป็น ตําแหน่งนักบริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน เดือนละ 25,500 บาท สังกัดฝ่ายวิชาการ ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
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ระเบียบวาระที่  4.1.6.3 ขออนุมัติเปลี่ยนชื่อตําแหน่งและเง่ือนไขการบรรจุกรอบอัตราว่างพนักงาน
มหาวิทยาลัย  

 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีคณะศึกษาศาสตร์มีกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ชํานาญงาน ตําแหน่งเลขที่ 2-2-26-1245 อัตราเงินเดือน เดือนละ 47,586 บาท สังกัดงานสํานักงานโรงเรียน
สาธิต สํานักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร์ โดยมีเง่ือนไขการบรรจุประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง น้ัน 
 เพ่ือให้การดําเนินการของคณะศึกษาศาสตร์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะฯ จึงประสงค์       
ขออนุมัติเปลี่ยนช่ือตําแหน่งและเง่ือนไขการบรรจุกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย จาก ตําแหน่ง
ผู้ปฏิบัติงานบริหารชํานาญงาน ตําแหน่งเลขที่ 2-2-26-1245 อัตราเงินเดือน เดือนละ 47,586 บาท สังกัด         
งานสํานักงานโรงเรียนสาธิต สํานักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร์ เง่ือนไขการบรรจุประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
เป็น ตําแหน่งนักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-2-26-1245  อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท 
สังกัดงานสํานักงานโรงเรียนสาธิต สํานักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร์ เง่ือนไขการบรรจุวุฒิปริญญาตรี 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนช่ือตําแหน่งและเง่ือนไขการบรรจุกรอบอัตราว่าง
พนักงานมหาวิทยาลัย จาก ตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหารชํานาญงาน ตําแหน่งเลขที่ 2-2-26-1245 อัตราเงินเดือน 
เดือนละ 47,586 บาท สังกัดงานสํานักงานโรงเรียนสาธิต สํานักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร์ เง่ือนไขการบรรจุ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง เป็น ตําแหน่งนักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-2-26-1245          
อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท สังกัดงานสํานักงานโรงเรียนสาธิต สํานักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร์ 
เง่ือนไขการบรรจุวุฒิปริญญาตรี 
 
ระเบยีบวาระที่  4.1.6.4 การแต่งต้ังผู้ชว่ยผู้อํานวยการฝา่ยยุทธศาสตร์ สาํนักหอสมุดกลาง 

 
สรุปเรื่อง 

ด้วยสํานักหอสมุดกลางประสงค์เสนอแต่งต้ัง นายสมภพ สุขดี ข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ ตําแหน่งเลขที่ 1202 สังกัดงานวางแผน
และประชาสัมพันธ์ สํานักงานสํานักหอสมุดกลาง สํานักหอสมุดกลาง (ปัจจุบันดํารงตําแหน่งหัวหน้างาน
วางแผนและประชาสัมพันธ์) ให้ดํารงตําแหน่งผู้ ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายยุทธศาสตร์ สํานักหอสมุดกลาง            
อีกตําแหน่งหน่ึง ต้ังแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป 
 เน่ืองจาก พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 ไม่ได้กําหนดคุณสมบัติของ         
ผู้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยคณบดีหรือผู้ช่วยหัวหน้าส่วนงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ และข้อ 23 ของข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยส่วนงานและหน่วยงานภายใน การบริหารงานและการกําหนดตําแหน่ง พ.ศ. 2559 
กําหนดให้อธิการบดีแต่งต้ังผู้ช่วยคณบดีหรือผู้ช่วยหัวหน้าส่วนงานท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ โดยคําแนะนําของ
คณบดีหรือหัวหน้าส่วนงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ทั้งน้ี คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งต้ัง 
และการพ้นจากตําแหน่ง ให้เป็นไปตามที่ ก.บ.ม. กําหนด และประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยศิลปากร             
เรื่องกําหนดตําแหน่งผู้ทํางานบริหาร อัตราจ่ายและการจ่ายเงินค่าตอบแทน ผู้ทํางานบริหาร ข้อ 6.2 
กําหนดให้ผู้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยคณบดี ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ               
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รองหัวหน้าภาควิชา รองหัวหน้าสาขาวิชา และรองหัวหน้าส่วนงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่า
ภาควิชา ให้ได้รับค่าตอบแทนในอัตราเดือนละไม่เกิน 8,000 บาท ทั้งน้ี หากเป็นผู้ที่ได้รับเงินประจําตําแหน่ง
ทางวิชาการ หรือเงินประจําตําแหน่งวิชาชีพระดับเช่ียวชาญขึ้นไปด้วย ให้ได้รับค่าตอบแทนในอัตราเดือนละ         
ไม่เกิน 4,000 บาท และข้อ 6.3 ได้กําหนดให้ผู้ที่ตําแหน่งหัวหน้างาน หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืน
ที่มีฐานะเทียบเท่างาน ทั้งผู้ที่มีตําแหน่งวิชาชีพและผู้ที่ไม่มีตําแหน่งวิชาชีพ ให้ได้รับค่าตอบแทนในอัตรา        
เดือนละไม่เกิน 4,000 บาท 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้ นายสมภพ สุขดี ข้าราชการพลเรือนในสถาบัน 
อุดมศึกษา ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ ตําแหน่งเลขที่ 1202 สังกัดงานวางแผนและ
ประชาสัมพันธ์ สํานักงานสํานักหอสมุดกลาง สํานักหอสมุดกลาง ดํารงตําแหน่งผู้ ช่วยผู้ อํานวยการ            
ฝ่ายยุทธศาสตร์ สํานักหอสมุดกลาง โดยให้พ้นจากตําแหน่ง หัวหน้างานวางแผนและประชาสัมพันธ์               
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.5 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์และอัตรา         

ร้อยละของฐานในการคํานวณเพ่ือเลื่อนค่าจ้างสําหรับลูกจ้างมหาวิทยาลัย 
สําหรับรอบการประเมินครึ่งปีหลัง (1 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 
2560) เพื่อการเลื่อนค่าจ้าง ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560 และข้อมูลการ          
เลื่อนค่าจ้างลูกจ้างมหาวิทยาลัย รอบครึ่งปีหลัง ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560 

 
สรุปเรื่อง 

ตามข้อ 7 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการบริหารงานบุคคลลูกจ้างมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2559 และข้อ 6 ข้อ 7 ข้อ 8 ข้อ 9 และข้อ 18 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเง่ือนไขการเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขการ
เลื่อนค่าจ้างลูกจ้างมหาวิทยาลัย น้ัน   

ดังน้ัน เพ่ือให้การดําเนินการเป็นไปตามข้อบังคับดังกล่าวข้างต้น กองการเจ้าหน้าที่ สํานักงาน
อธิการบดี จึงได้ดําเนินการดังน้ี 

1. จัดทํา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์และอัตราร้อยละของ
ฐานการคํานวณเพ่ือเลื่อนค่าจ้างสําหรับลูกจ้างมหาวิทยาลัย สําหรับรอบการประเมินครึ่งปีหลัง (1 เมษายน 
2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560) เพ่ือการเลื่อนค่าจ้าง ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560  

2. จัดทําข้อมูลลูกจ้างมหาวิทยาลัย ประเภทลูกจ้างประจํา และลูกจ้างมหาวิทยาลัย ประเภท
ลูกจ้างช่ัวคราว ที่มีตัวครอง ณ วันที่ 1 กันยายน 2560 เพ่ือคํานวณวงเงินร้อยละ 3 ในการเลื่อนค่าจ้างลูกจ้าง
มหาวิทยาลัย สําหรับรอบคร่ึงปีหลัง (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2560 - 30 กันยายน 2560) ณ วันที่                
1 ตุลาคม 2560 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังน้ี  
1. เห็นชอบ(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์และอัตราร้อยละ

ของฐานการคํานวณเพื่อเลื่อนค่าจ้างสําหรับลูกจ้างมหาวิทยาลัย สําหรับรอบการประเมินครึ่งปีหลัง          
(1 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560) เพ่ือการเลื่อนค่าจ้าง ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560 

2. เห็นชอบข้อมูลลูกจ้างมหาวิทยาลัย ประเภทลูกจ้างประจํา และลูกจ้างมหาวิทยาลัย 
ประเภทลูกจ้างช่ัวคราว ที่มีตัวครอง ณ วันที่ 1 กันยายน 2560 เพ่ือคํานวณวงเงินร้อยละ 3 ในการเลื่อนค่าจ้าง
ลูกจ้างมหาวิทยาลัย สําหรับรอบคร่ึงปีหลัง (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2560 - 30 กันยายน 2560) ณ วันที่            
1 ตุลาคม 2560 
 
ระเบยีบวาระที่  4.2 แผนและการติดตามผลการดําเนินงานตามแผน 
ระเบียบวาระท่ี  4.2.1 การจัดทําข้อมูลเพื่อประกอบการดําเนินงานตามนโยบายการปรับยุทธศาสตร์

อุดมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (Reprofiling) มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยคณะอนุกรรมการปรับยุทธศาสตร์

(Reprofiling) มหาวิทยาลัยกลุ่มใหม่ ได้จัดทํากรอบนโยบายการปรับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยกลุ่มใหม่ (Policy 
Guideline) และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษาแล้ว จึงได้กําหนดแบบฟอร์มและขอ
ความร่วมมือสถาบันอุดมศึกษาจัดทําข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ข้อเสนอการปรับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
แต่ละแห่ง น้ัน  

ในการนี้ กองแผนงานได้จัดทําข้อมูลเพ่ือประกอบการดําเนินงานตามนโยบายการปรับ
ยุทธศาสตร์อุดมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (Reprofiling) มหาวิทยาลัยศิลปากร พร้อมประมวลและวิเคราะห์เพ่ือ
จัดทําข้อมูลภาพรวมของมหาวิทยาลัย ตามแบบฟอร์มที่ สกอ. กําหนด โดยมีสาระสําคัญ 3 ส่วน ดังน้ี 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพ้ืนฐาน ประกอบด้วย 
1. ช่ือสถาบัน : มหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn University) 
2. ประเภทสถาบัน : สถาบันอุดมศึกษาในกํากับของรัฐ 
3. สถานที่หรอืพ้ืนที่ต้ัง : จังหวัดกรุงเทพมหานคร นครปฐม เพชรบุรี นนทบุรี 

3.1 สถานที่/พ้ืนทีห่ลัก : มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ 
3.2 พ้ืนที่จัดการศึกษาอ่ืนๆ :  

- พ้ืนที่พระราชวังสนามจันทร์    
- พ้ืนที่วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี   
- พ้ืนที่ตลิ่งชัน 
- อาคาร กสท.โทรคมนาคม บางรัก 
- พ้ืนที่เมืองทองธานี 

4. ปรัชญา : ศิลป์และศาสตร์ สรา้งสรรค์ชาติย่ังยืน 
5. ปณิธาน : สร้างสรรค์ศิลปะ วิทยาการ และภูมิปัญญาเพ่ือสังคม 
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6. โครงสร้างองค์กร : 
 

สภามหาวิทยาลัย 
 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
  

 

 

 

สํานักงานสภา
มหาวิทยาลัย  

สํานักงานอธิการบดี 
 

คณะ 
 

ส่วนงานเทียบเท่าคณะ 

  กองกลาง   บัณฑิตวิทยาลัย   สถาบันวิจัยและพัฒนา 

  กองการเจ้าหน้าท่ี  คณะจิตรกรรม    สํานักหอสมุดกลาง 

  กองกิจการนักศึกษา     ประติมากรรมและภาพพิมพ์   ศูนย์คอมพิวเตอร์ 

  กองคลัง   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  หอศิลป์  

  กองงานวิทยาเขต  คณะโบราณคดี 

กองนิติการ    คณะมัณฑนศิลป ์

 กองบริการการศึกษา  คณะอักษรศาสตร์ 

กองบริการอาคาร สถานท่ี   คณะศึกษาศาสตร์ 

    และยานพาหนะ พระราชวัง  คณะวิทยาศาสตร์ 

    สนามจันทร์   คณะเภสัชศาสตร์ 

กองแผนงาน   คณะวิศวกรรมศาสตร์และ 

 สํานักงานตรวจสอบภายใน      เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 สํานักงานประกันคุณภาพ   คณะดุริยางคศาสตร์  

     การศึกษา    คณะสัตวศาสตร์และ 

  สํานักงานวิทยาเขต     เทคโนโลยีการเกษตร 

    สารสนเทศเพชรบุรี   คณะวิทยาการจัดการ  

  งานนักศึกษาเก่าสัมพันธ์   คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  ศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและ     และการสื่อสาร  

    ฝึกอบรม   วิทยาลัยนานาชาติ  

  ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัย 

     ศิลปากร 

  สํานักบริการวิชาการ 

 
หมายเหตุ  โครงสร้างตามประกาศ เร่ือง การจัดต้ังส่วนงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 และประกาศ เร่ือง การแบ่ง 
    หน่วยงานภายในส่วนงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 
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7. โครงสร้างการบริหารงาน : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ส่วนที่ 2 ข้อมลูที่เก่ียวข้องกับการ Reprofile สถาบันอุดมศึกษา 
1. เหตุผล/ความจําเป็นในการ Reprofile : มหาวิทยาลัยต้องการปรับเปลี่ยนบทบาทของตน 

ในการผลิตและพัฒนากําลังคน เพ่ือยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและสนองตอบความต้องการพัฒนา
ของประเทศ โดยคํานึงถึงศักยภาพ ความเป็นเลิศของสถาบัน ให้สามารถผลิตบัณฑิตสร้างองค์ความรู้ งานวิจัย 
สร้างสรรค์ผลงานและนวัตกรรม ตลอดจนนําองค์ความรู้ไปสู่ชุมชนและสังคม เพ่ือรองรับความท้าทายและการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต   

2. ลักษณะการตอบสนองเพ่ือผลักดันนโยบายการ Reprofile ในภาพรวมของสถาบัน โดย
เรียงความสําคัญ 3 ลําดับแรก ได้แก่ 

1) Project Based  

2) Global/International Based   
3) Area Based  

  

ผู้อํานวยการ 
สํานักงานสภามหาวิทยาลัย 

สภามหาวิทยาลัยศิลปากร 
(นายกสภามหาวิทยาลัย) 

คณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลยั 
 คณะกรรมการกล่ันกรองหลักสูตรฯ 
 คณะกรรมการตรวจสอบประจาํมหาวิทยาลัยศิลปากร 
 คณะกรรมการท่ีปรึกษาเกี่ยวกบันโยบายทางการเงนิ 
 คณะกรรมการกล่ันกรองด้านกฎหมายของสภา    
    มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 คณะกรรมการส่งเสรมิกจิการมหาวิทยาลัย 
 คณะกรรมการพิจารณานโยบายและการบรหิารงาน 
   เพื่อการปรับเปลี่ยนสถานะของมหาวิทยาลัยเป็น 
   มหาวิทยาลัยในกํากบัของรัฐ 
 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองข้อกฎหมายเพ่ือการ 
   ปรับเปลี่ยนสถานะของมหาวิทยาลัยเป็นมหาวทิยาลัย 
   ในกํากบัของรัฐ 
 

อธิการบดี 

สภาคณาจารย์และพนักงาน 

คณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย 

สภาวิชาการ 

ผู้อํานวยการ 
สํานักงาน

ตรวจสอบภายใน 

รองอธกิารบดี/ 
ผู้ช่วยอธิการบด ี

คณบด ี

รองคณบด/ี
ผู้ช่วยคณบดี 

หัวหน้า
ภาควิชา/ 
สาขาวิชา 

เลขานุการ
คณะ 

คณะกรรมการ
ประจําคณะ 

ผู้อํานวยการ 
สํานักงานอธิการบดี 

ผู้อํานวยการกอง 

คณะกรรมการ
บริหาร 

สํานักงานอธิการบดี 

ผู้อํานวยการ 
ศูนย์/สถาบัน/สาํนัก 

คณะกรรมการประจํา
ศูนย์/สถาบัน/สาํนัก 

รองผู้อาํนวยการ 
ศูนย์/สถาบัน/สาํนัก 
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3. การให้บริการทางวิชาการต่อพ้ืนที่ชุมชน/จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ที่สถาบันอุดมศึกษาต้องการ
ลงไปช่วยพัฒนา และเรื่องที่ต้องการพัฒนา 

 

เรื่องท่ีสถาบันอุดมศึกษาต้องการลงไปช่วยพัฒนา 
ให้กับพ้ืนท่ีชุมชน/จังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

ความต้องการของพ้ืนท่ีชุมชน/จังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
ท่ีต้องการให้สถาบันอุดมศึกษาลงไปช่วยพัฒนา 

1. การจัดการทรัพยากรพ้ืน ถ่ินเ พ่ือเป็นตัวขับเค ล่ือน
เกษตรกรรม 

2. การพัฒนานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์เพ่ือสังคม
และชุมชน 

3. การสร้างสรรค์แนวทางการอนุรักษ์วัฒนธรรมและมรดก
ท้องถ่ิน เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวท่ีย่ังยืน 

4. การพัฒนาท่ีอยู่อาศัยและการพัฒนาเมืองเพื่อรองรับ
สังคมผู้สูงอายุ 

5. การพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ (creative products) 
และการบริการท่ีมีมูลค่าสูง (high value services)  
โดยอาศัยการบูรณาการระหว่างภู มิปัญญาชุมชน 
นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และการออกแบบ 

6. การพัฒนาศูนย์ข้อมูลด้านโบราณคดีสู่การเป็นแหล่ง
เรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม 

7. การบูรณาการศักยภาพความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย
ด้านศิลปศาสตร์ สังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์เพ่ือ
พัฒนาประเทศ 

8. การพัฒนาหลักสูตรเพื่ อความเป็นเลิศในการผลิต
ทรัพยากรมนุษย์ ตามกรอบทิศทางแผนการศึกษา
แห่งชาติ 

1. การส่ง เสริมด้านศิลปวัฒนธรรม โบราณคดี ดนตรี และ  
อัตลักษณ์ของชุมชน เพ่ือการถ่ายทอด สืบสาน สร้างสรรค์ 
อนุรักษ์ ไปสู่ชนรุ่นหลัง และนําไปต่อยอดในเชิงคุณค่า สร้างมูลค่า 
รายได้ให้แก่ชุมชน สังคมการอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมไทย 
โดยผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือสร้างมูลค่าในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
อย่างย่ังยืน 

2. การพัฒนาศักยภาพด้านการเกษตรในพ้ืนท่ีเพ่ือการเพิ่มมูลค่า
และคุณภาพมาตรฐาน (ข้าว โค การแปรรูปสินค้าเกษตร  
พืชเศรษฐกิจของชุมชน) 

3. การส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวจากอัตลักษณ์ ศิลปะ วัฒนธรรม
ของชุมชน 

4. การนําองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ไปถ่ายทอดให้แก่ชุมชนได้ใช้
ประโยชน์ (การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ การตรวจวิเคราะห์ทาง
วิทยาศาสตร์) 

5. การนําความรู้และเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
วิทยาศาสตร์สุขภาพ  เภสัชศาสตร์ ไปพัฒนาหรือต่อยอดสินค้า
ด้านอาหาร เคร่ืองสําอาง สมุนไพร และผลิตภัณฑ์สุขภาพอ่ืน ๆ 

6. ส่งเสริมการจัดการศึกษาในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน ตอบสนองต่อการพัฒนาการเรียนรู้ 
(การอ่าน ทักษะภาษา การเรียนการสอนแบบ STEM) 

   

4. กําหนดจุดเด่นหรือความเช่ียวชาญของสถาบันอุดมศึกษา 
 

Profile (ปัจจุบัน พ.ศ. 2559) หลัง Reprofile (พ.ศ. 2574) 
ด้านการเรียนการสอน 

1. มีหลักสูตรสาขาวิชาเฉพาะทาง (โบราณคดี ประวัติศาสตร์
ศิลปะ และประวัติศาสตร์ท้องถ่ิน) 

2. คณาจารย์มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน 
3. มีความเป็นเลิศในการสร้างสรรค์ศาสตร์และศิลป์ 
4. มีกระบวนการบริหารจัดการการเรียนการสอนท่ีดึงศักยภาพ

ความสามารถด้านการสร้างสรรค์และงานออกแบบของ
อาจารย์นํามาบูรณาการเรียนการสอน ประยุกต์สู่ผู้เรียนระดับ
บุคคล จนมีผลงานสร้างสรรค์และงานออกแบบเผยแพร่สู่
สังคม 

5. หลักสูตรในลักษณะบูรณาการและพหุวิทยาการ 

1. การผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ เพ่ือพัฒนากําลังคนในระดับสูง
ให้กับสังคม ประเทศชาติ 

2. มหาวิทยาลัยสมบูรณ์ (Comprehensive University) มี
จุดเด่นในการบูรณาการศาสตร์และศิลป์ และมีความเป็นเลิศ
ด้านศิลปวัฒนธรรม 

3. เพ่ิมประสบการณ์เรียนรู้ คุณภาพชีวิตในมหาวิทยาลัย และ
ความรับผิดชอบต่อสังคมของนักศึกษาด้วยนวัตกรรม
การศึกษา เทคโนโลยี และกิจกรรม 

4. หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนมีมาตรฐานในระดับ
สากล 

5. ขยายกลุ่มเป้าหมายการจัดการเรียนการสอนสู่กลุ่มผู้เรียนท่ี
หลากหลาย มุ่งสู่ผู้เรียนในระดับนานาชาติ กลุ่มผู้เรียนนอก
วัยเรียนท้ังผู้สูงอายุ และผู้ทํางาน 
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Profile (ปัจจุบัน พ.ศ. 2559) หลัง Reprofile (พ.ศ. 2574) 
ด้านการวิจัย 

1. ผลิตองค์ความรู้ด้านเภสัชศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ติด
อันดับ 1 ใน 5 ของประเทศ 

2. มีวารสารทางวิชาการ "หน้าจั่ว" ได้รับการจัดอันดับอยู่ใน Tier 
1 และสามารถสืบค้นได้ในระบบฐานข้อมูลวารสารวิชาทาง
ออนไลน์ TCI-Thaijo 

3. สร้างองค์ความรู้ทางมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ศิลปะ 
และวัฒนธรรมของชาติ 

 

1. ศูนย์กลางความเป็นเลิศด้านศิลปวัฒนธรรมในภูมิภาค 
ASEAN 

2. งานวิจัยและงานสร้างสรรค์มีคุณภาพเป็นท่ียอมรับในระดับ
สากล 

3. การวิจัย และการสร้างสรรค์สามารถช่วยแก้ปัญหา/พัฒนา
ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

4. มีผลิตภาพของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์สูงกว่าค่าเฉลี่ย
ของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศ 

5. งบประมาณเพ่ือการวิจัยต่ออาจารย์มีค่าสูงกว่าค่าเฉล่ียของ
ประเทศ 

ด้านการบริการวิชาการ 
1. ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม โดยใช้องค์ความรู้ท้ังศาสตร์

และศิลป์ในสาขาวิชาต่างๆ ท่ีมหาวิทยาลัยมีความเชี่ยวชาญ 
เพ่ือช่วยเหลือ สนับสนุน แก้ไขปัญหาแก่ชุมชน สังคม ท้ังภาครัฐ
และเอกชน 

2. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการตรวจวิเคราะห์ทางยาและ
เคร่ืองสําอาง 

3. เป็นแหล่งถ่ายทอดความรู้ด้านทัศนศิลปแ์ก่ชุมชนและสังคม 
4. ศูนย์การตรวจวิเคราะห์หมวกนิรภัยเพ่ือการขับข่ีรถจักรยานยนต์

ของสถาบันหมวกนิรภัย 
5. การตรวจวิเคราะห์คุณภาพยาและเคร่ืองสําอาง และมี

ห้องปฏิบัติการท่ีได้มาตรฐานสากล 

1. มีศูนย์ความเป็นเลิศในการให้คําปรึกษา และบริการวิชาการ
ท่ีได้รับการยอมรับในระดับประเทศอยู่ในท้ัง 3 ศาสตร์ คือ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ และ
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 

2. บูรณาการการวิจัย การจัดการเรียนการสอนและการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม ในการบริการวิชาการเพ่ือแก้ปัญหา
ของชุมชน สังคม และประเทศ 

3. ขยายขอบข่ายการบริการวิชาการมุ่งสู่กลุ่มเป้าหมายใน
ระดับเอเชีย 

4. รายได้จากการบริการวิชาการมีมูลค่าสูงกว่าร้อยละ 20 ของ
รายได้รวมของมหาวิทยาลัย 

ด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
1. เป็นผู้นําด้านศิลปวัฒนธรรม 
2. เป็นศูนย์เผยแพร่องค์ความรู้และให้บริการวิชาการทางด้าน

สถาปัตยกรรมไทย ผ่านสถาบันศิลปสถาปัตยกรรมไทยเฉลิม
พระเกียรติ 

3. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมท่ีสร้างคุณค่าแก่ประเทศชาติ 
ด้วยองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัย 

4. สร้างองค์ความรู้ทางมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ศิลปะ 
และวัฒนธรรมของชาติ 

5. การอนุรักษ์และสืบสานดนตรีพ้ืนบ้านอาเซียน 
6. การบูรณาการศิลปวัฒนธรรมไทยและดนตรีไทย เข้ากับดนตรี

ร่วมสมัย 
7. การอนุรักษ์และเผยแพร่ภูมิปัญญาการใช้สมุนไพร 

1. มีศูน ย์ความเป็น เลิศทาง ด้านศิลปวัฒนธรรมเ พ่ือใ ห้
คําปรึกษา และบริการวิชาการ กับกลุ่มเป้าหมายในระดับ
ภูมิภาค 

2. บูรณาการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับศาสตร์
อ่ืนเพ่ือใช้ในการการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

3. ใ ห้ความ รู้  และส ร้ า งความตระหนั ก ถึ งคุณค่ าของ
ศิลปวัฒนธรรม มรดกทางวัฒนธรรมและการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมและมรดกทางวัฒนธรรมของไทยให้กับ
สาธารณะชน ชุมชน และสังคม 

4. มีบทบาทในการกําหนดนโยบายด้านศิลปวัฒนธรรมของ
ประเทศ 
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5. ข้อมูลที่เก่ียวข้องของสถาบันอุดมศึกษา Profile ปัจจุบัน (พ.ศ. 2559) และหลัง Reprofile 
(พ.ศ. 2574) 

5.1 ข้อมูลทั่วไป 

หัวข้อ Profile ปัจจุบัน (พ.ศ. 2559) หลัง Reprofile (พ.ศ. 2574) 

วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยชั้นนําแห่งการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยชั้นนําแห่งการสร้างสรรค์ 

 
(Leading creative university) (Leading creative university) 

พันธกิจ 1. พัฒนาและถ่ายทอดความรู้ เพ่ือเสริมสร้างบุคคล
ให้มีความรู้ในวิชาชีพชั้นสูง มีสติปัญญา ความคิด 
และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

2. ค้นคว้า วิจัย และสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ
และวิชาชีพ  เพ่ือประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ 

3. นําองค์ความรู้  ผลงานวิจัยและสร้างสรรค์
ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม เพ่ือเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน และพัฒนาศักยภาพใน
การแข่งขัน 

4. ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงามท้ังใน
ระดับท้องถ่ินและระดับชาติ 

1. พัฒนาและถ่ายทอดความรู้ เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มี  
อัตลักษณ์ มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ และเป็น
พลเมืองท่ีมีคุณค่าของประเทศและของโลก 

2. ค้นคว้า วิจัย และสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการและ
วิชาชีพและนําผลไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการสร้าง
องค์ความรู้และพัฒนาประเทศ 

3. นําองค์ความรู้ ท้ังศาสตร์และศิลป์ให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคม เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่
สังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 

4. เ ป็ น ศู น ย์ ก ล า ง อ ง ค์ ค ว า ม รู้  แ ล ะ ทํ า นุ บํ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรมของชาติทุกระดับ ท้ังระดับท้องถ่ิน 
ระดับชาติ และนานาชาติ 

เป้าประสงค ์ 1. มีหลักสูตรบูรณาการระหว่างศาสตร์และศิลป์ท่ี
สามารถผลิตบัณฑิตให้มีความคิดสร้างสรรค์ 

2. นักศึกษามีความรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ คุณธรรม 
จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม 

3. มหาวิทยาลัยมีสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
และกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ 

เป้าหมายท่ี 1 : เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนําท่ีมีมาตรฐานสากล 
    นโยบาย 1.1 พัฒนานวัตกรรมจัดการศึกษาเพ่ือผลิต
บัณฑิตในศตวรรษท่ี 21 
    นโยบาย 1.2 พัฒนาความเป็นสากลของมหาวิทยาลัย 
    นโยบาย 1.3 พัฒนาประสบการณ์และคุณภาพชีวิตใน
มหาวิทยาลัยของนักศึกษา 

 4. เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยเชิงสร้างสรรค์ 
5. เป็นแหล่งถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ชุมชนและสังคม 
6. เป็นผู้นําในการอนุรักษ์และประยุกต์ใช้ศิลปะและ

วัฒนธรรมเพื่อเพ่ิมคุณค่าและมูลค่าในระดับชาติ
และนานาชาติ 

 

เป้าหมายท่ี 2 : การเป็นท่ีพ่ึงของชุมชน สังคมและ
ประเทศชาติ 
    นโยบาย 2.1 พัฒนาด้านการวิจัยและการสร้างสรรค์ 
และการบูรณาการกับบริการวิชาการ 
    นโยบาย 2.2 พัฒนาด้านการบริการวิชาการและทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
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 7. มีโครงสร้างการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ
และคล่องตัวรองรับการเปลี่ยนแปลง 

8. บุคลากรมีทักษะและขีดความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน 

9. มีระบบสารสนเทศท่ีมีคุณภาพและครอบคลุมใน
การบริหารจัดการทรัพยากรและการดําเนินการ
ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 

10. มี ระบบโครงส ร้ า ง พ้ืนฐาน ด้าน เทคโน โล ยี
สารสนเทศที่รองรับการดําเนินการตามพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัย                       

11. ระบบการเงินงบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพ   
12. มหาวิทยาลัยมีสาขาวิชาท่ีได้รับการจัดอันดับ 1 

ใน 5 ของประเทศ 

เป้าหมายที่ 3 : การบริหารจัดการ (ให้เป็นมหาวิทยาลัย
ท่ีพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง) 
    นโยบาย 3.1 พัฒนาระบบ กลไกและเครื่องมือในการ
บริหารจัดการ 
    นโยบาย 3.2 พัฒนาบุคลากรรองรับการเปลี่ยนแปลง 
    นโยบาย 3.3 จัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยท่ีสําคัญ 

ยุทธศาสตร์ 1. การพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนโดย
เน้นให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ 

2. พัฒนานักศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ 
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบ
ต่อสังคม 

3. การพัฒนาสภาพแวดล้อมทางการศึกษาท่ีเอ้ือให้
เกิดการเรียนรู้ และความคิดสร้างสรรค์ 

4. พัฒนาการวิจัย และการสร้างสรรค์ เพ่ือก้าวสู่การ
เป็นมหาวิทยาลัยท่ีได้รับการยอมรับระดับชาติ
และนานาชาติ 

5. การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน และสังคมโดย
การให้บริการทางวิชาการอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง 

6. การอนุรักษ์และส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปะและ
วัฒนธรรมของชาติรวมท้ังการประยุกต์ใช้เพ่ือ
รักษาคุณค่าและเพิ่มมูลค่าในระดับชาติและ
นานาชาติ 

7. การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือ
การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์ 

8. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
จัดการตามพันธกิจให้มีประสิทธิภาพ 

9. ปรับปรุงระบบการเงินงบประมาณอย่าง มี
ประสิทธิภาพ 
 

- 
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10. การพัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือพัฒนาสู่ความเป็น
นานาชาติ 

อัตลักษณ์ ชาวศิลปากรเป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์ ชาวศิลปากรเป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์ 

จุดเน้น/ 
ความเชี่ยวชาญ 

มีความเป็นเลิศทางศิลปะและสร้างสรรค ์ 1. ผู้นําด้านศิลปวัฒนธรรม 
2. มีสาขาวิชาเฉพาะทางและมีคุณค่าต่อสังคม 
3. มีองค์ความรู้ท่ีหลากหลาย 

พ้ืนท่ีให้บริการ ภาคกลางตอนลา่ง กรุงเทพมหานคร และภาคกลาง 

 
5.2 จํานวนหลักสูตรที่เปลี่ยนแปลงในช่วงปีการศึกษา 2560–2574 

5.2.1 หลักสูตรใหม่ทีค่าดว่าจะเปิดดําเนินการ จํานวน 67 หลักสูตร สรุปได้ ดังน้ี 
 ปีการศึกษาที่จะเปิด / ประเภทหลักสตูร 

กลุ่มสาขา 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2560-2565 
 ไทย ตปท ไทย ตปท ไทย ตปท ไทย ตปท ไทย ตปท ไทย ตปท ไทย ตปท รวม 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 17 2 16 4 15 2 4 1  1 5  57 10 67 
   ปริญญาตรี 2 2 3 1 5  2      12 3 15 
   ประกาศนียบัตร 1            1 0 1 
   ปริญญาโท 7 1 9  6 1 2 1  1 3  27 3 30 
   ปริญญาเอก 7 1 4 3 4 1     2  17 4 21 
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร ์ 9 2 8 3 9 1 2      28 6 34 
   ปริญญาตรี 1 2 1 1 3        5 3 8 
   ปริญญาโท 4  5  4 1 2      15 1 16 
   ปริญญาเอก 4  2 2 2        8 2 10 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6  2 1 6  2 1  1 5  21 3 24 
   ปริญญาตรี 1  1  2  2      6 0 6 
   ปริญญาโท 3  1  2   1  1 3  9 2 11 
   ปริญญาเอก 2   1 2      2  6 1 7 
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 2  6   1       8 1 9 
   ปริญญาตรี   1          1 0 1 
   ประกาศนียบัตร 1            1 0 1 
   ปริญญาโท   3          3 0 3 
   ปริญญาเอก 1  2   1       3 1 4 

จากข้อมูลจะเห็นว่า มหาวิทยาลัยศิลปากรโดยคณะวิชาได้วางแผนที่จะเปิดหลักสูตร
ใหม่ จํานวนทั้งสิ้น 67 หลักสูตร ในช่วงเวลาอันใกล้ปีการศึกษา 2560–2565 เท่าน้ัน ยังไม่มีการวางแผนระยะ
ยาวไปจนถึงปี 2574 จําแนกเป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี จํานวน 15 หลักสูตร (ร้อยละ 22.39) หลักสูตร
ระดับประกาศนียบัตร จํานวน 1 หลักสูตร (ร้อยละ 1.49)  และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 51 
หลักสูตร (ร้อยละ 76.12) เมื่อพิจารณาตามประเภทของหลักสูตรที่จะเปิดใหม่ในทุกระดับการศึกษา พบว่าเป็น
หลักสูตรไทย จํานวน 57 หลักสูตร (ร้อยละ 85.07) และหลักสูตรต่างประเทศ/นานาชาติ จํานวน 10 หลักสูตร 
(ร้อยละ 14.93) ทั้งน้ี พบว่าหลักสูตรที่จะเปิดใหม่น้ัน เปิดในปีการศึกษา 2561 มากที่สุด จํานวน 20 หลักสูตร 
(ร้อยละ 29.85) รองลงมาคือปี 2560 จํานวน 19 หลักสูตร (ร้อยละ 28.36) และปี 2562 จํานวน 17 หลักสูตร 
(ร้อยละ 25.37) 
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หากพิจารณาตามกลุ่มสาขาที่เปิดพบว่า มีแผนการเปิดหลักสูตรใหม่ทุกระดับ
การศึกษา ในกลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มากที่สุด จํานวน 34 หลักสูตร (ร้อยละ 50.75)  
รองลงมาคือ กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จํานวน 24 หลักสูตร (ร้อยละ 35.82) และกลุ่มสาขา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ จํานวน 9 หลักสูตร (ร้อยละ 13.43)   

ทั้งน้ี เมื่อพิจารณาสัดส่วนของหลักสูตรที่จะเปิดใหม่ระดับปริญญาตรี : บัณฑิตศึกษา 
เป็น 22.39 : 77.61 โดยกลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มีสัดส่วนหลักสูตรระดับปริญญาตรี : 
บัณฑิตศึกษา เป็น 23.53 : 76.47 กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็น 25 : 75 และกลุ่มสาขา
วิทยาศาสตร์สุขภาพเป็น 11.11 : 88.89 

5.2.2 หลักสูตรที่คาดว่าจะยุบเลิก/ปิด จํานวน 9 หลักสูตร สรุปได้ ดังน้ี 
 ปีการศึกษาที่จะปิด / ประเภทหลักสูตร 

กลุ่มสาขา 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2560-2565 
 ไทย ตปท ไทย ตปท ไทย ตปท ไทย ตปท ไทย ตปท ไทย ตปท ไทย ตปท รวม 

มหาวิทยาลัยศิลปากร  1   2    5  1  8 1 9 
   ปริญญาตรี             0 0 0 
   ปริญญาโท     2    5  1  8 0 8 
   ปริญญาเอก  1           0 1 1 
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์      1    4    5 0 5 
   ปริญญาตรี             0 0 0 
   ปริญญาโท     1    4    5 0 5 
   ปริญญาเอก             0 0 0 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   1       1    1 1 2 
   ปริญญาตรี             0 0 0 
   ปริญญาโท         1    1 0 1 
   ปริญญาเอก  1           0 1 1 
วิทยาศาสตร์สุขภาพ      1      1  2 0 2 
   ปริญญาตรี             0 0 0 
   ปริญญาโท     1      1  2 0 2 
   ปริญญาเอก             0 0 0 

จากข้อมูลจะเห็นว่า มหาวิทยาลัยศิลปากรมีความจําเป็นต้องปิดหลักสูตร จํานวน
ทั้งสิ้น 9 หลักสูตร ซึ่งเป็นหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทั้งหมด จําแนกเป็นหลักสูตรระดับปริญญาโท (หลักสูตร
ไทย) จํานวน 8 หลักสูตร (ร้อยละ 88.89) และหลักสูตรระดับปริญญาเอก (หลักสูตรนานาชาติ) จํานวน 1 
หลักสูตร (ร้อยละ 11.11) ทั้งน้ี พบว่าหลักสูตรที่จะปิดน้ัน ปิดในปีการศึกษา 2564 มากที่สุด จํานวน 5 
หลักสูตร (ร้อยละ 55.56)  รองลงมาคือปี 2562 จํานวน 2 หลักสูตร (ร้อยละ 22.22) ปี 2560 จํานวน 1 
หลักสูตร (ร้อยละ 11.11) และปี 2565 จํานวน 1 หลักสูตร (ร้อยละ 11.11) 

หากพิจารณาตามกลุ่มสาขาที่จะปิดหลักสูตรพบว่า มีแผนการปิดหลักสูตรในกลุ่ม
สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มากที่สุด จํานวน 5 หลักสูตร (ร้อยละ 55.56) รองลงมาคือ กลุ่มสาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จํานวน 2 หลักสูตร (ร้อยละ 22.22) และกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จํานวน 2 
หลักสูตร (ร้อยละ 22.22)   

ทั้งน้ี เหตุผลที่สําคัญในการปิดหลักสูตร คือ จํานวนนักศึกษาลดลงอย่างต่อเน่ือง      
มีแนวโน้มคุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์ สกอ. พ.ศ. 2558 และรวบเป็นหลักสูตร
บูรณาการ 
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5.2.3 จํานวนหลักสูตรปัจจุบัน (ปีการศึกษา 2559) เทียบกับเป้าหมายการเปิด
หลักสูตรในอีก 15 ปีข้างหน้า (ปีการศึกษา 2574) สรุปได้ ดังน้ี 

กลุ่มสาขา 
Profile ปัจจบุัน (พ.ศ. 2559) หลัง Reprofile (พ.ศ. 2574) จํานวนท่ีเพิ่ม / ลด  
ไทย ตปท รวม ไทย ตปท รวม ไทย ตปท รวม 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 179 15 194 227 25 252 48 10 58 
   ปรญิญาตร ี 82 3 85 92 8 100 10 5 15 
   ประกาศนียบัตร    1 0 1 1 0 1 
   ปรญิญาโท 68 4 72 87 7 94 19 3 22 
   ปรญิญาเอก 29 8 37 47 10 57 18 2 20 
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 110 9 119 132 16 148 22 7 29 
   ปรญิญาตร ี 54 3 57 57 8 65 3 5 8 
   ปรญิญาโท 40 3 43 50 4 54 10 1 11 
   ปรญิญาเอก 16 3 19 25 4 29 9 1 10 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 59 5 64 79 7 86 20 2 22 
   ปรญิญาตร ี 27  27 33   33 6 0 6 
   ปรญิญาโท 22 1 23 30 3 33 8 2 10 
   ปรญิญาเอก 10 4 14 16 4 20 6 0 6 
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 10 1 11 16 2 18 6 1 7 
   ปรญิญาตร ี 1  1 2   2 1   1 
   ประกาศนียบัตร    1   1 1 0 1 
   ปรญิญาโท 6  6 7   7 1 0 1 
   ปรญิญาเอก 3 1 4 6 2 8 3 1 4 

ในปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยศิลปากร มีหลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนทั้งสิ้น 
จํานวน 194 หลักสูตร จําแนกเป็นระดับปริญญาตรี จํานวน 85 หลักสูตร (ร้อยละ 43.81) ระดับบัณฑิตศึกษา 
จํานวน 109  หลักสูตร (ร้อยละ 56.19)  เมื่อพิจารณาตามประเภทของหลักสูตรพบว่า เป็นหลักสูตรไทย 
จํานวน 179 หลักสูตร (ร้อยละ 92.27) หลักสูตรต่างประเทศ/นานาชาติ  จํานวน 15 หลักสูตร (ร้อยละ 7.73)  
และหากพิจารณาตามกลุ่มสาขาพบว่า เป็นหลักสูตรในกลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จํานวน 119 
หลักสูตร (ร้อยละ 61.34) กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จํานวน 64 หลักสูตร (ร้อยละ 32.99) และ
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จํานวน 11 หลักสูตร (ร้อยละ 5.67) 

ในระยะ 15 ปีข้างหน้า ปีการศึกษา 2574 มหาวิทยาลัยคาดว่าจะมีหลักสูตรที่เปิด
การเรียนการสอนท้ังสิ้น จํานวน 252 หลักสูตร เพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษา 2559 จํานวน 58 หลักสูตร (ร้อยละ 
29.90) จําแนกเป็นระดับปริญญาตรี จํานวน 100 หลักสูตร (ร้อยละ 39.68) เพ่ิมขึ้นจํานวน 15 หลักสูตร  
(ร้อยละ 17.65) ระดับบัณฑิตศึกษา (รวมประกาศนียบัตร) จํานวน 152 หลักสูตร (ร้อยละ 60.32) เพ่ิมขึ้น 
จํานวน 43 หลักสูตร (ร้อยละ 39.45) เมื่อพิจารณาตามประเภทของหลักสูตร พบว่า เป็นหลักสูตรไทย จํานวน 
227 หลักสูตร (ร้อยละ 90.08) เพ่ิมขึ้นจํานวน 48 หลักสูตร (ร้อยละ 26.82) หลักสูตรต่างประเทศ/นานาชาติ 
จํานวน 25 หลักสูตร (ร้อยละ 9.92) เพ่ิมขึ้น จํานวน 10 หลักสูตร (ร้อยละ 66.67) และหากพิจารณาตามกลุ่ม
สาขา พบว่า เป็นหลักสูตรในกลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จํานวน 148 หลักสูตร (ร้อยละ 58.73) 
เพ่ิมขึ้น จํานวน 29 หลักสูตร (ร้อยละ 24.37) กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จํานวน 86 หลักสูตร 
(ร้อยละ 34.13) เพ่ิมขึ้นจํานวน 22 หลักสูตร (ร้อยละ 34.38) และกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จํานวน 18 
หลักสูตร (ร้อยละ 7.14) เพ่ิมขึ้น จํานวน 7 หลักสูตร (ร้อยละ 63.64) 
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5.3 จํานวนอาจารย์ประจํา 

คณะ 
คุณวุฒิ / ตําแหนง่ทางวิชาการ 

ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม รวม
ท้ังสิ้น อ. ผศ. รศ. ศ. อ. ผศ. รศ. ศ. อ. ผศ. รศ. ศ. อ. ผศ. รศ. ศ. 

1. จิตรกรรมฯ 1    33 14 4 5 4 1 1  38 15 5 5 63 
2. สถาปัตยกรรมศาสตร ์     25 6 10 1 10 17 3 2 35 23 13 3 74 
3. โบราณคด ี 1    23 6 1  13 16 7 1 37 22 8 1 68 
4. มัณฑนศิลป ์ 3 2 1  40 19 5 1 10 9 3  53 30 9 1 93 
5. อักษรศาสตร์ 14    56 21 4 3 24 15 3 1 94 36 7 4 141 
6. ศึกษาศาสตร์     23  4  43 25 8  66 25 12  103 
7. วิทยาศาสตร์     12 4 1  81 39 16 4 93 43 17 4 157 
8. เภสัชศาสตร์     13 3 2  22 35 25 1 35 38 27 1 101 
9. วิศวกรรมศาสตร์ฯ 3    13 10 2  35 50 3  51 60 5  116 
10. ดุริยางคศาสตร์ 1    18 1   5 3   24 4   28 
11. สัตวศาสตร์ฯ     20 4 2  17 7 1  37 11 3  51 
12. วิทยาการจดัการ     50 5   21 17 3  71 22 3  96 
13. เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 3    37 6   3 1   43 7   50 
14. วิทยาลัยนานาชาติ     7    6    13    13 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
26 2 1  370 99 35 10 294 235 73 9 690 336 109 19 1154 

29 514 611 1,154  

มหาวิทยาลัยศิลปากรมีอาจารย์ประจําทั้งสิ้น จํานวน 1,154 คน จําแนกตามคุณวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 29 คน (ร้อยละ 2.51) ปริญญาโท จํานวน 514 คน (ร้อยละ 44.54) และ
ปริญญาเอก จํานวน 611 คน (ร้อยละ 52.95)  เมื่อพิจารณาตามตําแหน่งทางวิชาการ พบว่า มีตําแหน่ง
อาจารย์ จํานวน 690 คน (ร้อยละ 59.79) ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ จํานวน 336 คน (ร้อยละ 29.12)                 
รองศาสตราจารย์ จํานวน 109 คน (ร้อยละ 9.45)  และศาสตราจารย์ จํานวน 19 คน (ร้อยละ 1.65)   

5.4 จํานวนนักศึกษาปัจจุบัน (ปีการศึกษา 2559) เทียบกับเป้าหมายการรับนักศึกษาใน
อีก 15 ปีข้างหน้า (ปีการศึกษา 2574) จําแนกตามพ้ืนที่จัดการศึกษา 

สถานท่ีตั้ง Profile ปัจจบุัน (พ.ศ. 2559) หลัง Reprofile (พ.ศ. 2574) จํานวนท่ีเพิ่ม / ลด 
ไทย ต่างชาต ิ รวม ไทย ต่างชาต ิ รวม ไทย ต่างชาต ิ รวม 

1. พื้นท่ีวังท่าพระ 3,369 4 3,373 3,878 278 4,156 509 274 783 
2. พื้นท่ีพระราชวงัสนามจันทร ์ 12,018 12 12,030 15,580 17 15,597 3,562 5 3,567 
3. พื้นท่ีวทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุร ี 5,915 10 5,925 8,550 13 8,563 2,635 3 2,638 
4. พื้นท่ี ตลิ่งชัน 835 8 843    -835 -8 -843 
5. อาคาร กสท.โทรคมนาคม บางรัก 588 0 588    -588 0 -588 
6. พื้นท่ีเมืองทองธาน ี    3,586 4 3,590 3,586 4 3,590 

รวมทั้งสิ้น 22,725 34 22,759 31,594 312 31,906 8,869 278 9,147 

ในปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยศิลปากร มีนักศึกษาทั้งสิ้น จํานวน 22,759 คน  
จําแนกตามพ้ืนที่จัดการศึกษา ได้แก่ พ้ืนที่วังท่าพระ จํานวน 3,373 คน (ร้อยละ 14.82) พ้ืนที่พระราชวัง 
สนามจันทร์ จํานวน 12,030 คน (ร้อยละ 52.86)  พ้ืนที่วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จํานวน 5,925 คน            



 30

(ร้อยละ 26.03) พ้ืนที่ตลิ่งชัน จํานวน 843 คน (ร้อยละ 3.70) และอาคาร กสท.โทรคมนาคม บางรัก จํานวน 
588 คน (ร้อยละ 2.58) เมื่อพิจารณาตามประเภทนักศึกษาพบว่า เป็นนักศึกษาไทย จํานวน 22,725 คน  
(ร้อยละ 99.85) นักศึกษาต่างชาติ จํานวน 34 คน (ร้อยละ 0.15)   

สําหรับแนวโน้มในระยะ 15 ปีข้างหน้า (ปีการศึกษา 2574)  มหาวิทยาลัยคาดว่าจะมี
นักศึกษาทั้งสิ้น จํานวน 31,906 คน เพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษา 2559 จํานวน 9,147 คน (ร้อยละ 40.19) จําแนก
ตามพ้ืนที่จัดการศึกษา ได้แก่  

- พ้ืนที่วังท่าพระ จํานวน 4,156 คน (ร้อยละ 13.03) เพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษา 2559 
จํานวน 783 คน (ร้อยละ 23.31)   

- พ้ืนที่พระราชวังสนามจันทร์ จํานวน 15,597 คน (ร้อยละ 48.88) เพ่ิมขึ้นจาก                 
ปีการศึกษา 2559 จํานวน 3,567 คน (ร้อยละ 29.65)   

- พ้ืนที่วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จํานวน 8,563 คน (ร้อยละ 26.84) เพ่ิมขึ้นจาก            
ปีการศึกษา 2559 จํานวน 2,638 คน (ร้อยละ 44.52)   

- พ้ืนที่เมืองทองธานี จํานวน 3,590 คน (ร้อยละ 11.25) เพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษา 2559 
จํานวน 3,590 คน (ร้อยละ 100) เน่ืองจากเป็นการขยายพ้ืนที่จัดการศึกษารองรับการจัดการเรียนการสอนของ
คณะที่อยู่พ้ืนที่ตลิ่งชัน และอาคาร กสท.โทรคมนาคม บางรัก 

เมื่อพิจารณาตามประเภทนักศึกษา พบว่า ในปีการศึกษา 2574 มีนักศึกษาไทย จํานวน 
31,594 คน (ร้อยละ 99.02) เพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษา 2559 จํานวน 8,869 คน (ร้อยละ 39.03) และนักศึกษา
ต่างชาติ จํานวน 312 คน (ร้อยละ 0.98) เพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษา 2559 จํานวน 278 คน (ร้อยละ 817.65)  

ทั้งน้ี เมื่อพิจารณารายละเอียดจะพบว่า นักศึกษาต่างชาติที่มีจํานวนเพ่ิมขึ้นน้ัน เพ่ิมขึ้นใน
หลักสูตรเดิมซึ่งมีการปรับปรุงหลักสูตรและปรับการรับนักศึกษาต่างชาติมากขึ้น ประกอบด้วย หลักสูตร
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาสถาปัตยกรรม หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น  
สาขาการจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรมกับการท่องเที่ยว และสาขาสันสกฤตศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น สาขาการจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรมกับการท่องเที่ยว และสาขาสันสกฤตศึกษา 

5.5 สัดส่วนเงินงบแผ่นดิน : เงินรายได้ 
 

พันธกิจ 

Profile ปัจจุบัน (พ.ศ.2559) หลัง Reprofile (พ.ศ.2574) 

งบแผ่นดิน เงินรายได้ รวม  
สัดส่วน 

งบแผ่นดิน  
: รายได้ 

งบแผ่นดิน เงินรายได้ รวม  
สัดส่วน 

งบแผ่นดิน 
 : รายได้ 

1. ผลิตบัณฑิต 1,399,434,400 1,998,342,225 3,397,776,625 41.19 : 58.81 2,788,800,000 3,279,180,000 6,067,980,000 45.96 : 54.04 

2. วิจัย 49,904,400 101,388,075 151,292,475 32.99 : 67.01 99,600,000 176,300,000 275,900,000 36.10 : 63.90 

3. บริการ
วิชาการ 

29,424,900 34,113,800 63,538,700 46.31 : 53.69 58,500,000 45,838,000 104,338,000 56.07 : 43.93 

4. ทํานุบํารุง    
ศิลปวัฒนธรรม 

26,608,100 15,211,600 41,819,700 63.63 : 36.37 53,100,000 24,682,000 77,782,000 68.27 : 31.73 

รวม 1,505,371,800  2,149,055,700  3,654,427,500  41.19 : 58.81 3,000,000,000 3,526,000,000 6,526,000,000 45.97 : 54.03 

 
 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยศิลปากร มีงบประมาณสําหรับการดําเนินการ
ตามพันธกิจต่างๆ ทั้งสิ้นจํานวน 3,654,427,500 บาท ประกอบด้วย งบประมาณแผ่นดิน จํานวน 
1,505,371,800 บาท (ร้อยละ 41.19) และงบประมาณเงินรายได้ จํานวน 2,149,055,700 บาท (ร้อยละ 
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58.81) จําแนกตามพันธกิจ ได้แก่ ด้านการผลิตบัณฑิต จํานวน 3,397,776,625 บาท (ร้อยละ 92.98) ด้านการ
วิจัย จํานวน 151,292,475 บาท (ร้อยละ 4.14) ด้านการบริการวิชาการ จํานวน 63,538,700 บาท (ร้อยละ 
1.74) และด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม จํานวน 41,819,700 บาท (ร้อยละ 1.14)     

สําหรับแนวโน้มในระยะ 15 ปีข้างหน้า (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2575)  มหาวิทยาลัยคาดว่า
จะมีงบประมาณสําหรับการดําเนินการตามพันธกิจต่างๆ ทั้งสิ้นจํานวน 6,526,000,000 บาท ประกอบด้วย 
งบประมาณแผ่นดิน จํานวน 3,000,000,000 บาท (ร้อยละ 45.97) และงบประมาณเงินรายได้ จํานวน 
3,526,000,000 บาท (ร้อยละ 54.03) จําแนกตามพันธกิจ ได้แก่ ด้านการผลิตบัณฑิต จํานวน 6,067,980,000 
บาท (ร้อยละ 92.98) ด้านการวิจัย จํานวน 275,900,000 บาท (ร้อยละ 4.23) ด้านการบริการวิชาการ จํานวน 
104,338,000 บาท (ร้อยละ 1.60) และด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม จํานวน 77,782,000 บาท (ร้อยละ 
1.19)     

ทั้งน้ี เมื่อพิจารณารายละเอียดของงบประมาณคาดการณ์ในระยะ 15 ปีข้างหน้า ในส่วน
ของงบประมาณแผ่นดินที่คาดว่าจะได้รับเพ่ิมขึ้นน้ัน เพ่ิมในส่วนของงบบุคลากร ดังน้ัน การดําเนินงานตาม 
พันธกิจด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยในอนาคตจึงต้องพ่ึงพางบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเป็นหลัก   
ซึ่งมหาวิทยาลัยต้องเตรียมความพร้อมและวางแผนในการหารายได้ 

5.6 สัดส่วนผลงานวิจัยเชิงพาณิชย์ : งานวิจัยเชิงสาธารณะหรือสายรับใช้สังคม : งานวิจัย
พ้ืนฐาน 

ประเภทงานวิจัย 
Profile ปัจจุบัน (พ.ศ. 2559) หลัง Reprofile (พ.ศ. 2574) 

กลุ่ม SSH กลุ่ม ST กลุ่ม HS รวม กลุ่ม SSH กลุ่ม ST กลุ่ม HS รวม 
1. ผลงานวิจัยเชงิพาณิชย์       
 - จํานวน (เร่ือง) 7 59 5 71 14 50 20 84 
 - งปม.ที่ใช้ (บาท)   6,004,400  39,694,858    1,250,000  46,949,258  13,500,000  68,200,000    5,000,000    6,700,000  
2. ผลงานวิจัยเชงิสาธารณะหรือสายรับใช้สังคม (ผลงานวิจัยส่งประโยชนถึ์งผู้รับบริการแล้ว)    
 - จํานวน (เร่ือง) 37 88 1 126 28 81 3 112 
 - งปม.ที่ใช้ (บาท) 26,857,030    68,577,025      500,000    95,934,055  24,500,000    41,700,000    4,000,000  70,200,000  
3. งานวิจัยพ้ืนฐาน (เน้นการตีพิมพ์เผยแพร่ ยังไม่เกิดผลในเชิงพาณิชย์และเชิงสาธารณะ)    
 - จํานวน (เร่ือง) 581 209 65 855 131 211 100 442 
 - งปม.ที่ใช้ (บาท) 62,725,542    46,320,589  16,250,000  125,296,131  61,500,000    83,600,000  25,000,000  170,100,000  

รวมจํานวน (เรื่อง) 625 356 71 1,052 173 342 123 638 
รวม งปม.ที่ใช้ (บาท) 95,586,972  154,592,472  18,000,000  268,179,444  99,500,000  193,500,000  34,000,000  327,000,000  

ในปี พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยศิลปากร มีผลงานวิจัยทั้งสิ้น จํานวน 1,052 เรื่อง จําแนก
ตามประเภทงานวิจัย ได้แก่ ผลงานวิจัยเชิงพาณิชย์ จํานวน 71 เรื่อง (ร้อยละ 6.75)  ผลงานวิจัยเชิงสาธารณะ
หรือสายรับใช้สังคม จํานวน 126 เรื่อง (ร้อยละ 11.98) และงานวิจัยพ้ืนฐาน จํานวน 855 เรื่อง (ร้อยละ 
81.27)     

เมื่อพิจารณาตามกลุ่มสาขาพบว่า กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีผลงานวิจัย
ทั้งสิ้น จํานวน 625 เรื่อง จําแนกเป็น ผลงานวิจัยเชิงพาณิชย์ จํานวน 7 เรื่อง (ร้อยละ 1.12) ผลงานวิจัยเชิง
สาธารณะหรือสายรับใช้สังคม จํานวน 37 เรื่อง (ร้อยละ 5.92)  และงานวิจัยพ้ืนฐาน จํานวน 581 เรื่อง        
(ร้อยละ 92.96)  กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีผลงานวิจัยทั้งสิ้น จํานวน 356 เรื่อง จําแนกเป็น 
ผลงานวิจัยเชิงพาณิชย์ จํานวน 59 เรื่อง (ร้อยละ 16.57) ผลงานวิจัยเชิงสาธารณะหรือสายรับใช้สังคม จํานวน 
88 เรื่อง (ร้อยละ 24.72) และงานวิจัยพ้ืนฐาน จํานวน 209 เรื่อง (ร้อยละ 58.71) สําหรับกลุ่มสาขา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ มีผลงานวิจัยทั้งสิ้น จํานวน 71 เรื่อง จําแนกเป็นผลงานวิจัยเชิงพาณิชย์ จํานวน 5 เรื่อง 
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(ร้อยละ 7.04) ผลงานวิจัยเชิงสาธารณะหรือสายรับใช้สังคม จํานวน 1 เรื่อง (ร้อยละ 1.41) และงานวิจัยพ้ืนฐาน 
จํานวน 65 เรื่อง (ร้อยละ 91.55) ทั้งน้ี จะเห็นว่าทุกกลุ่มสาขามีผลงานวิจัยประเภทงานวิจัยพ้ืนฐานมากที่สุด 

สําหรับแนวโน้มในระยะ 15 ปีข้างหน้า (ปี พ.ศ. 2574)  มหาวิทยาลัยคาดว่าจะผลิตผล
งานวิจัยทั้งสิ้น จํานวน 638 เรื่อง ลดลงจากปี พ.ศ. 2559 จํานวน 414  เรื่อง (ร้อยละ -39.35) จําแนกตาม
ประเภทงานวิจัย ได้แก่ ผลงานวิจัยเชิงพาณิชย์ จํานวน 84 เรื่อง (ร้อยละ 13.17) เพ่ิมขึ้น จากปี พ.ศ. 2559 
จํานวน 13 เรื่อง (ร้อยละ 18.31) ผลงานวิจัยเชิงสาธารณะหรือสายรับใช้สังคม จํานวน 112 เรื่อง (ร้อยละ 
17.55) ลดลงจากปี พ.ศ. 2559 จํานวน 14 เรื่อง (ร้อยละ -11.11)  และงานวิจัยพ้ืนฐาน จํานวน 442 เรื่อง   
(ร้อยละ 69.28) ลดลงจากปี พ.ศ. 2559 จํานวน 413 เรื่อง (ร้อยละ -48.30)   

เมื่อพิจารณาตามกลุ่มสาขาพบว่า กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และกลุ่มสาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีจํานวนผลงานวิจัยลดลงจากปี พ.ศ. 2559 แต่กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพมี
จํานวนผลงานวิจัยเพ่ิมขึ้น โดยกลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีผลงานวิจัย จํานวน 173 เรื่อง ลดลง
จากปี พ.ศ. 2559 จํานวน 452 เรื่อง  (ร้อยละ -72.32) และกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลงานวิจัย 
จํานวน 342 เรื่อง ลดลงจากปี พ.ศ. 2559 จํานวน 14 เรื่อง (ร้อยละ -3.93) ส่วนกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์
สุขภาพ มีผลงานวิจัย จํานวน 123 เรื่อง เพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 2559 จํานวน 52 เรื่อง (ร้อยละ 73.24) 

แม้ว่าภาพรวมจํานวนผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยจะลดลง แต่ผลงานวิจัยส่วนใหญ่ยังคง
เป็นงานวิจัยพ้ืนฐานที่เน้นการตีพิมพ์เผยแพร่ ซึ่งก็สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่ QS 
Ranking ที่ต้องมีผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ ทั้งน้ี มหาวิทยาลัยควรพิจารณาส่งเสริม สนับสนุน และผลักดันการ
เพ่ิมผลงานวิจัยและการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่ปรากฏในฐานข้อมูล Scopus หรือ ISI  

ส่วนที่ 3 ข้อมูลแผนงาน/กิจกรรม/โครงการตามพันธกิจเพ่ือขับเคลื่อนการดําเนินงานตาม
นโยบายการ Reprofiling สถาบันอุดมศึกษา (ช่วงปี พ.ศ. 2559–2574) 

1. กิจกรรม/โครงการตามพันธกิจเพ่ือขับเคลื่อนการดําเนินงานตามนโยบายการ Reprofiling 

ประเภทกิจกรรม/โครงการ 
ท่ีเก่ียวข้องกับ 

จํานวนกิจกรรม / โครงการ 
ระยะเร่งด่วน 1-2 
ปี (2559-2560) 

ระยะ 5 ปีแรก 
(2560-2564) 

ระยะ 10 ปี 
(2565-2569) 

ระยะ 15 ปี 
(2570-2574) 

1. การพัฒนาบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา 6 18 16 17 
2. การผลิตบัณฑิต 5 34 26 23 
3. การพัฒนางานวิจัย 13 29 21 21 
4. การพัฒนางานบริการวิชาการ 9 19 19 17 
5. การพัฒนางานด้านการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม 
12 27 21 19 

6. การจัดหาทรัพยากรจากภายนอก 2 10 12 12 
รวม 47 137 115 109 
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2. กิจกรรม/โครงการท่ีสร้างความร่วมมือหรือบูรณาการการทํางานร่วมกัน 

ระดับความร่วมมือ 
จํานวนกิจกรรม-โครงการ / หน่วยงานท่ีมีความร่วมมือ 

สถาบัน 
อุดมศึกษาอื่น 

สถาบันการศึกษาระดับ
อื่น หรือสังกัดอื่น 

ภาครัฐอื่นๆ 
 

ภาคเอกชน 

1. ภายในประเทศ  
    (ระดับพ้ืนท่ี/ชุมชน/ท้องถ่ิน) 

14 6 64 27 

2. ระหว่างประเทศ 32    
 

3. สิ่งที่ต้องการได้รับการสนับสนุนจาก สกอ. / กระทรวงศึกษาธิการ/รัฐบาล 
 

ตัวเงิน ไม่ใช่ตัวเงิน 
1. งบประมาณสําหรับการจัดสร้างอาคารการเรียนการสอน 

จัดซ้ือครุภัณฑ์การศึกษา 
2. เงินกู้ยืมสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท 

และปริญญาเอก 
3. ทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษา 
4. ง บป ร ะม าณสนั บ สนุ น ก า ร ทํ า วิ จั ย  และจั ด ต้ั ง

ห้องปฏิบัติการกลางเพ่ือการวิจัย 
5. ทุนพัฒนาอาจารย์ 
6. งบประมาณสร้างศูนย์พัฒนาการเรียนรู้และบริการ

วิชาการในระดับภูมิภาค 
7. งบประมาณพัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 

1. จัดหาเครือข่าย Talent mobility เพ่ือแลกเปลี่ยน
นักวิจัยกับภาคเอกชน 

2. ปรับปรุงเงื่อนไขการจัดการเรียนการสอนนอกท่ีต้ังให้มี
ความยืดหยุ่นมากย่ิงข้ึน เนื่องจากพื้นท่ีวิทยาเขตในเมือง
มีขนาดเล็กและไม่สามารถขยายได้ เป็นข้อจํากัดในการ
จัดทําหลักสูตรให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย 

3. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ควรมีลักษณะส่งเสริมการ
จัดทําหลักสูตรเชิงบูรณาการ หรือรองรับการจัดทํา
หลักสูตรท่ีมีรูปแบบหลากหลายมากย่ิงข้ึน 

4. ปรับปรุงกฎระเบียบเกี่ยวกับการประกันคุณภาพให้
ชัดเจน 

5. เ พ่ิมความถี่ ในการอบรมผู้ประเมินประกันคุณภาพ
การศึกษา 

 
ทั้งน้ี ได้มีข้อสังเกตดังน้ี 
1. หลักสูตรที่จัดทําข้อมูลอยู่ในช่วงระหว่างปีการศึกษา 2560-2565 ยังไม่มีการพิจารณาถึง

การวางแผนจัดทําหลักสูตรให้สอดคล้องกับเป้าหมายเมื่อสิ้นปีการศึกษา 2574 โดยหลักสูตรที่เปิดใหม่ยังคงอยู่
ในกลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และเป็นหลักสูตรไทยมากกว่าหลักสูตรนานาชาติ 

2. จํานวนนักศึกษาต่างชาติเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา 2574 มีสัดส่วนเพียงร้อยละ 1.00 เมื่อ
เทียบกับจํานวนนักศึกษาทั้งหมดที่คาดว่าจะรองรับได้ ซึ่งอาจส่งผลต่อเป้าหมายการเป็นมหาวิทยาลัยช้ันนําใน
ระดับสากล จึงควรที่จะพิจารณาถึงสัดส่วนของนักศึกษาต่างชาติร่วมด้วย 

3. งบประมาณเพ่ือการวิจัยยังคงอยู่ในกลุ่มของงานวิจัยพ้ืนฐานเป็นหลัก ซึ่งเป้าหมายหลัง 
Reprofile เน้นการเป็นที่พ่ึงของชุมชน และสังคม ควรพิจารณาถึงแนวทางสร้างงานวิจัยเพ่ือการแก้ไขปัญหา
ของชุมชนทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมเป็นสําคัญ 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบในหลักการของข้อมูลเพ่ือประกอบการ
ดําเนินงานตามนโยบายการปรับยุทธศาสตร์อุดมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (Reprofiling) มหาวิทยาลัยศิลปากร 
โดยให้ปรับแก้ไขจุดเด่นหรือความเช่ียวชาญของสถาบันอุดมศึกษา หลัง Reprofile (พ.ศ. 2574) ด้านการเรียน
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การสอน ข้อ 5 ให้ครอบคลุมการขยายกลุ่มเป้าหมายการจัดการเรียนการสอนถึงกลุ่มนักเรียน ในเอกสาร “การ
จัดทําข้อมูลเพ่ือประกอบการดําเนินงานตามนโยบายการปรับยุทธศาสตร์อุดมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
(Reprofiling) มหาวิทยาลัยศิลปากร” ก่อนนําเสนอคณะกรรมการพิจารณานโยบายและการบริหารงานเพ่ือ
การปรับเปลี่ยนสถานะของมหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐและสภามหาวิทยาลัยพิจารณา และ
จะได้จัดส่งข้อมูลไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป  

ทั้งน้ี ประธานได้แจ้งขอทบทวนเพ่ือปรับแก้ไขในหัวข้อ ดังน้ี 
- การให้บริการทางวิชาการต่อพ้ืนที่ชุมชน/จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ที่สถาบันอุดมศึกษาต้องการ

ลงไปช่วยพัฒนา และเรื่องที่ต้องการพัฒนา ในส่วนของตารางความต้องการของพ้ืนที่ชุมชน/จังหวัด/กลุ่ม
จังหวัดที่ต้องการให้สถาบันอุดมศึกษาลงไปช่วยพัฒนา เพ่ือเน้นด้านเศรษฐกิจให้มากขึ้น 

- ข้อมูลที่เก่ียวข้องของสถาบันอุดมศึกษา หลัง Reprofile (พ.ศ. 2574) ในส่วนของหัวข้อ            
อัตลักษณ์ “ชาวศิลปากรเป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์” 

อนึ ่ง  ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะว่า เ น่ืองจากแผนพัฒนามหาวิทยาลัยของอธิการบดี 
ปีงบประมาณ 2560-2564 สนับสนุนการดําเนินงานระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือการพัฒนา และ 
นําร่องระบบคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ดังน้ัน มหาวิทยาลัยอาจนําเกณฑ์ 
EdPEx200 รวมถึงการประกันคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN QA มาจัดทําข้อมูลเพ่ือประกอบการ
ดําเนินงานตามนโยบายการปรับยุทธศาสตร์อุดมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (Reprofiling) ซึ่งจะเป็นข้อมูลสําคัญใน
การเขียนโครงร่างองค์การ (OP: Organizational Profile) เพ่ือให้แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและการ
ประกันคุณภาพการศึกษาสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 
ระเบยีบวาระที่  4.3 ข้อบังคับ / ระเบียบ / ประกาศ 

ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.4 โครงสร้างส่วนงานและหน่วยงานภายใน 
ระเบียบวาระท่ี  4.4.1 (ร่าง) โครงสร้างสถาบันศิลปสถาปัตยกรรมไทยเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัย

ศิลปากร (Chalermprakiat Institute of Thai Art and Architecture) 
 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2553 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2553 ได้ให้ความ
เห็นชอบโครงการจัดต้ังสถาบันศิลปสถาปัตยกรรมไทยเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งเป็นโครงการตามแผนยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2554-2563 และเป็นโครงการหน่ึงในโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ (พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช) ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 
84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554 ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและบรรจุในแผนการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ของกระทรวงศึกษาธิการ น้ัน 

ในการน้ี มหาวิทยาลัยจึงได้เสนอที่ประชุมพิจารณา (ร่าง ) โครงสร้างสถาบันศิลป
สถาปัตยกรรมไทยเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยศิลปากร (Chalermprakiat Institute of Thai Art and 
Architecture) ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางภายใต้สํานักงานอธิการบดีที่มีฐานะเทียบเท่ากอง มีภารกิจในการอนุรักษ์ 
สืบสาน ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่สืบไป เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านศิลปสถาปัตยกรรมไทย        
อันเป็นเอกลักษณ์ และมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ สนับสนุนส่งเสริมการเรียนการสอนเน้นความเป็นเลิศ
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และความเป็นผู้นําทางด้านศิลปสถาปัตยกรรมไทย ฯลฯ โดยผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมรองอธิการบดีและ
ผู้ช่วยอธิการบดี ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) โครงสร้างสถาบันศิลปสถาปัตยกรรมไทย
เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยศิลปากร (Chalermprakiat Institute of Thai Art and Architecture) และให้
นําเสนอคณะกรรมการพิจารณานโยบายและการบริหารงานเพ่ือการปรับเปลี่ยนสถานะของมหาวิทยาลัยเป็น
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐพิจารณา ก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 

ทั้งน้ี ประธานได้มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและกิจการพิเศษกําหนด
เจ้าหน้าที่ประสานงานอย่างชัดเจนเพื่อให้มีการจัดกิจกรรม/นิทรรศการอย่างต่อเน่ือง รวมทั้งจัดทํารายการ
ครุภัณฑ์ภายในอาคารสถาบันศิลปสถาปัตยกรรมไทยเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยศิลปากร  

อน่ึง ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะว่า หากคณะวิชา/หน่วยงานประสงค์ดําเนินโครงการจัดต้ัง
สถาบัน/ศูนย์/อ่ืนๆ ขอให้กําหนดระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ปี เพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบกับงบประมาณที่จะ
ได้รับ และควรคํานึงถึงรายการครุภัณฑ์และสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ ภายในอาคารด้วย 

 
ระเบยีบวาระที่  4.5 การบรหิารการเงินและทรพัย์สิน 
ระเบยีบวาระที่  4.5.1 ค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์โครงการ Campus Agreement 
 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมโครงการ Campus Agreement ของบริษัท Microsoft โดยมี
กําหนดระยะเวลา 1 ปี ซึ่งใกล้สิ้นสุดระยะเวลาการอนุญาตใช้ซอฟต์แวร์ในโครงการดังกล่าว และบริษัท      
เอสวีโอเอ จํากัด (มหาชน) ได้เสนอราคา Campus Agreement (1 year) จํานวนเงิน 1,012,220 บาท          
(หน่ึงล้านหน่ึงหมื่นสองพันสองร้อยย่ีสิบบาทถ้วน) น้ัน 

เพ่ือให้การดําเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้สรุปจํานวนเงิน          
ค่าซอฟต์แวร์จําแนกตามหน่วยงาน ซึ่งคิดจํานวนผู้ใช้คอมพิวเตอร์ 20% มีรายละเอียดดังน้ี 

1. ศูนย์คอมพิวเตอร์สนับสนุนจํานวนเงินค่าลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์ 50% ของทุกหน่วยงาน     
รวมเป็นเงิน 519,057 บาท (ห้าแสนหน่ึงหมื่นเก้าพันห้าสิบเจ็ดบาทถ้วน) และศูนย์คอมพิวเตอร์จ่ายค่าลิขสิทธ์ิ
ซอฟต์แวร์ของหน่วยงานเป็นเงิน 25,894 บาท (สองหมื่นห้าพันแปดร้อยเก้าสิบสี่บาทถ้วน) 

2. หน่วยงานมีค่าใช้จ่ายค่าลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์ 50% รวมทุกหน่วยงานเป็นเงิน 493,163 บาท 
(สี่แสนเก้าหมื่นสามพันหน่ึงร้อยหกสิบสามบาทถ้วน) 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบค่าลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์โครงการ Campus 
Agreement ของบริษัท เอสวีโอเอ จํากัด (มหาชน) จํานวนเงิน 1,012,220 บาท (หน่ึงล้านหน่ึงหมื่นสองพันสอง
ร้อยย่ีสิบบาทถ้วน) ตามท่ีศูนย์คอมพิวเตอร์เสนอในข้อ 1 - ข้อ 2 
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ระเบียบวาระท่ี  4.5.2 ค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ระบบรักษาความปลอดภัยของเครื่องลูกข่ายสําหรับ
ให้บริการนักศึกษา (Antivirus) 

 
สรุปเรื่อง 

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

ในการน้ี บริษัท แอมโปไมโครซิส จํากัด ได้เสนอราคาค่าลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์ระบบรักษา        
ความปลอดภัยของเคร่ืองลูกข่ายสําหรับให้บริการนักศึกษา (Antivirus) จํานวนเงิน 604,817.50 บาท (หกแสน
สี่พันแปดร้อยสิบเจ็ดบาทห้าสิบสตางค์) โดยศูนย์คอมพิวเตอร์ได้สรุปจํานวนเงินค่าซอฟต์แวร์จําแนกตาม
หน่วยงาน ซึ่งคิดจํานวนผู้ใช้คอมพิวเตอร์ 20% มีรายละเอียดดังน้ี 

1. ศูนย์คอมพิวเตอร์สนับสนุนจํานวนเงินค่าลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์ 50% ของทุกหน่วยงาน     
รวมเป็นเงิน 310,158.50 บาท (สามแสนหน่ึงหมื่นหน่ึงร้อยห้าสิบแปดบาทห้าสิบสตางค์) และศูนย์คอมพิวเตอร์
จ่ายค่าลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์ของหน่วยงานเป็นเงิน 15,499.50 บาท (หน่ึงหมื่นห้าพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทห้าสิบสตางค์) 

2. หน่วยงานมีค่าใช้จ่ายค่าลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์ 50% รวมทุกหน่วยงานเป็นเงิน 294,659 บาท 
(สองแสนเก้าหมื่นสี่พันหกร้อยห้าสิบเก้าบาทถ้วน) 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบค่าลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์ระบบรักษาความ
ปลอดภัยของเครื่องลูกข่ายสําหรับให้บริการนักศึกษา (Antivirus) ของบริษัท แอมโปไมโครซิส จํากัด จํานวนเงิน 
604,817.50 บาท (หกแสนสี่พันแปดร้อยสิบเจ็ดบาทห้าสิบสตางค์) ตามท่ีศูนย์คอมพิวเตอร์เสนอในข้อ 1 - ข้อ 2 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.5.3 คณะเภสัชศาสตร์ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาให้แก่นักศึกษา

ชาวต่างชาติตามข้อตกลงความร่วมมือกับคณะเภสัชศาสตร์ในสาธารณรัฐ
สหภาพเมียนมาร์ (University of Pharmacy Yangon และ University of 
Pharmacy Mandalay) 

 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีคณะเภสัชศาสตร์ได้ทําข้อตกลงความร่วมมือกับคณะเภสัชศาสตร์ในสาธารณรัฐสหภาพ
เมียนมาร์ (University of Pharmacy Yangon และ University of Pharmacy Mandalay) โดยจะให้ทุน
สนับสนุนแก่บุคลากรจากหน่วยงานเพ่ือศึกษาต่อในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของคณะเภสัชศาสตร์ ต้ังแต่         
ปีการศึกษา 2557-2560 จํานวน 5 ราย ดังน้ี 

1. Miss.Ei Ei Thin 
2. Miss.Wut Hmon Nwe 
3. Miss.Su Su Latt 
4. Miss.Mya Thet Htar Swe 
5. Miss.Yamin Ko Ko 
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ในการน้ี คณะเภสัชศาสตร์ประสงค์ขอยกเว้นค่าบํารุงการศึกษาให้แก่นักศึกษาชาวต่างชาติตาม
ข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว ในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560 และภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 
2561 เน่ืองจากนักศึกษายังไม่สําเร็จการศึกษา โดยอยู่ระหว่างการจัดทําวิทยานิพนธ์ ตามรายการดังน้ี 

1. ค่าบํารุงมหาวิทยาลัย 1,000 บาท ต่อภาคการศึกษา 
2. ค่าบํารุงห้องสมุด 800 บาท ต่อภาคการศึกษา 
3. ค่าบํารุงการให้บริการคอมพิวเตอร์ 500 บาท ต่อภาคการศึกษา 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการยกเว้นค่าบํารุงการศึกษาให้แก่นักศึกษา
ชาวต่างชาติตามข้อตกลงความร่วมมือกับคณะเภสัชศาสตร์ในสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์ (University of 
Pharmacy Yangon และ University of Pharmacy Mandalay) จํานวน 5 ราย ตามท่ีคณะเภสัชศาสตร์
เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.5.4 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยกองทุน “เฑียรเพ็ญนันทตรา”         

พ.ศ. .... 
 
สรุปเรื่อง 

 ตามท่ีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้รับเงินบริจาคจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพักตรา สุทธสุภา 
จํานวน 100,000 บาท (หน่ึงแสนบาทถ้วน) ในช่ือกองทุน “เฑียรเพ็ญนันทตรา” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือนําเงิน
ดอกผลที่ได้ไปจัดสรรเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตและระดับบัณฑิตศึกษา สาขาการ
ออกแบบชุมชนเมือง เพ่ือใช้เป็นทุนการวิจัยและวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ซึ่ง                
ที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 ได้เห็นชอบ
ให้จัดทํา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยกองทุน “เฑียรเพ็ญนันทตรา” พ.ศ. .... น้ัน 
  ในการนี้ เพื่อให้การจัดตั้งกองทุนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและตรงตามวัตถุประสงค์           
ของผู้มอบเงิน กองนิติการจึงเสนอที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยกองทุน 
“เฑียรเพ็ญนันทตรา” พ.ศ. .... 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติมอบหมายให้คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์หารือกับ               
ผู้บริจาคเงินเพ่ือนําเงินที่บริจาคสมทบเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นการรวม
กองทุนต่างๆ เป็นกองทุนเดียวเพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารกองทุน โดยจะมีการระบุรายช่ือผู้บริจาค/
วัตถุประสงค์ของการบริจาคไว้ในกองทุน 
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ระเบียบวาระท่ี  4.5.5 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัย
ศิลปากรและหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสวัสดิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. .... 

 
สรุปเรื่อง 

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยศิลปากรและ
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินสวัสดิการ พ.ศ. 2559 ได้กําหนดการเบิกจ่ายเงินเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวกับค่า
รักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการศึกษาของบุตร โดยให้เบิกจ่ายได้ภายในวงเงินสะสมที่มีอยู่ตามอายุงาน
ที่เริ่มนับในวันที่ 1 ตุลาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันเริ่มปีงบประมาณใหม่ และกําหนดกรณีการเบิกจ่ายเงินค่า
รักษาพยาบาล โดยใช้ใบเบิกค่ารักษาพยาบาลและหลักฐานการรับเงินของสถานพยาบาล ซึ่งจะต้องย่ืน
ประกอบการเบิกจ่ายเงินภายในระยะเวลาหน่ึงปีนับถัดจากวันที่ปรากฏในหลักฐานการรับเงิน แต่มิได้กําหนด
กรณีการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเก่ียวกับค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการศึกษาของบุตร กรณีที่มีค่าใช้จ่าย
เกิดขึ้นก่อนปีงบประมาณใหม่ที่จะได้รับเงินสะสมตามอายุงานที่เพ่ิมขึ้นว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้เพียงใด ทําให้
เกิดความสับสนในการเบิกจ่าย อธิการบดีจึงเห็นสมควรกําหนดแนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายเก่ียวกับค่า
รักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการศึกษาของบุตรเพ่ือให้การเบิกจ่ายเป็นไปในแนวทางเดียวกัน น้ัน 

เน่ืองจากการดําเนินการที่ผ่านมา บุคลากรประจําของวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์และ
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีได้เบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการศึกษาของบุตร
กรณีที่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นก่อนปีงบประมาณใหม่ที่จะได้รับเงินสะสมตามอายุงานท่ีเพ่ิมขึ้น โดยเบิกจ่ายภายใน
วงเงินที่กําหนดรวมกับจํานวนเงินสะสมที่มีอยู่ในวันที่บุคลากรประจําส่งเบิกมาโดยตลอด 

ในการน้ี สํานักงานอธิการบดีจึงเสนอที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร
ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยศิลปากรและหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสวัสดิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ....  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วย
กองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยศิลปากรและหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสวัสดิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. .... โดยให้ปรับแก้ไข 
(ร่าง) ข้อบังคับดังกล่าวในหน้า 2 ข้อ 32 บรรทัดที่ 5 จาก “.....ภายใน 60 วัน.....” เป็น “.....ภายใน 90 วัน.....” 
ก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.5.6 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดอัตราค่าตอบแทนท่ี

เก่ียวข้องกับการเรียนการสอนในส่วนของบัณฑิตวิทยาลัย 
 
สรุปเรื่อง 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดอัตราค่าตอบแทนที่เก่ียวข้องกับการเรียนการ
สอนในส่วนของบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับลงวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2557 น้ัน 

เน่ืองจากบัณฑิตวิทยาลัยประสงค์ขอแก้ไขประกาศดังกล่าว เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 และระเบียบ
มหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2557 ข้อ 13 จึงเสนอ                 
ที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดอัตราค่าตอบแทนที่เก่ียวข้องกับการเรียน
การสอนในส่วนของบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากกองนิติการแล้ว 
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง 
กําหนดอัตราค่าตอบแทนที่เก่ียวข้องกับการเรียนการสอนในส่วนของบัณฑิตวิทยาลัย และให้นําเสนออธิการบดี
ลงนามประกาศใช้ต่อไป 
 
ระเบยีบวาระที่  4.6 เรื่องอ่ืนๆ ตามท่ีอธิการบดีปรึกษา 
ระเบียบวาระท่ี  4.6.1 รายงานผลความก้าวหน้าของการเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ ครั้งที่ 4 ของ                

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิดา อัศวพิชยนต์ คณะเภสัชศาสตร์ 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่มหาวิทยาลัยอนุมัติให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิดา อัศวพิชยนต์ คณะเภสัชศาสตร์           

ไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ เพ่ือเขียนหนังสือเรื่อง วิทยาศาสตร์การไหล 
การประยุกต์ใช้ในทางเภสัชศาสตร์และเคร่ืองสําอาง โดยมีกําหนดระยะเวลา 1 ปี ต้ังแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 
ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 น้ัน  

ในการน้ี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิดา อัศวพิชยนต์ ได้ส่งรายงานผลความก้าวหน้าของการ
ไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม - 31 กรกฎาคม 2560 ซึ่งผ่าน
ความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 18/2560 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2560  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบรายงานผลความก้าวหน้าของการเพ่ิมพูน
ความรู้ทางวิชาการ ครั้งที่ 4 ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิดา อัศวพิชยนต์ คณะเภสัชศาสตร์ 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.6.2 รายงานผลความก้าวหน้าของการเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ ครั้งที่ 3 ของ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฐวี อารยภานนท์ คณะมัณฑนศิลป์ 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่มหาวิทยาลัยอนุมัติให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฐวี อารยภานนท์ คณะมัณฑนศิลป์     

ไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการเพ่ือเขียนตําราเร่ือง “การออกแบบบรรจุภัณฑ์” โดยมีกําหนด
ระยะเวลา 1 ปี ต้ังแต่วันที่ 16 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2561 น้ัน  

ในการน้ี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฐวี อารยภานนท์ ได้ส่งรายงานผลความก้าวหน้าของการไป
ปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 16 กรกฎาคม – 15 ตุลาคม 2560 ซึ่งผ่าน
ความเห็นชอบจากทีป่ระชุมคณะกรรมการประจําคณะมัณฑนศิลป์ ครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560   

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบรายงานผลความก้าวหน้าของการเพ่ิมพูน
ความรู้ทางวิชาการ ครั้งที่ 3 ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฐวี อารยภานนท์ คณะมัณฑนศิลป์ 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.6.3 รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิตามเกณฑ์เทียบเคียงผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาศิลปะ

และการออกแบบ 
 

สรุปเรื่อง 
ตามท่ีที่ประชุมสภาคณบดีทางศิลปะแห่งประเทศไทยได้มีมติเอกฉันท์เห็นควรให้สภา

มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นเจ้าภาพหลักในการพิจารณาเกณฑ์เทียบเคียงประสบการณ์วิชาชีพด้านศิลปะและ
การออกแบบ เพ่ือเทียบเคียงคุณสมบัติอาจารย์ประจําและอาจารย์พิเศษในสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ 
สําหรับใช้ในการบริหารหลักสูตรและการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมหาวิทยาลัยได้ดําเนินการมาต้ังแต่ปี 
พ.ศ. 2558 น้ัน 

ในการน้ี มหาวิทยาลัยได้สรุปการดําเนินการเกี่ยวกับเกณฑ์เทียบเคียงผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่ม
สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ พร้อมทั้งเสนอที่ประชุมพิจารณารายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิที่จะใช้ประสบการณ์
เทียบเคียงผลงานและคุณวุฒิ โดยมีคุณสมบัติ เช่น มีผลงานเป็นที่ประจักษ์และได้รับการยอมรับในสาขาวิชา
ดังกล่าว และได้รับเชิญไปเสนอผลงานศิลปะในระดับนานาชาติอย่างต่อเน่ืองสมํ่าเสมอ จํานวน 11 ราย  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิตามเกณฑ์เทียบเคียง
ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ จํานวน 11 ราย ดังน้ี 

1. นายกมล ทัศนาญชลี (ศิลปินแห่งชาติ) 
2. นายจรูญ อังศวานนท์ (ศิลปินแห่งชาติ) 
3. นายชวลิต เสริมปรุงสุข (ศิลปินแห่งชาติ) 
4. นายทวี รัชนีกร (ศิลปินแห่งชาติ) 
5. นายธงชัย รักปทุม (ศิลปินแห่งชาติ) 
6. นายนิธิ สถาปิตานนท์ (ศิลปินแห่งชาติ) 
7. นายปัญญา วิจินธนสาร (ศิลปินแห่งชาติ) 
8. นายวศินบุรี สุพานิชวรภาชน์ (รางวัลศิลปาธร) 
9. นายสาครินทร์ เครืออ่อน (รางวัลศิลปาธร) 

10. นายอนุพงษ์ จันทร (ศิลปินช้ันเย่ียม) 
11. นางภัทราวดี มีชูธน (ศิลปินแห่งชาติ) 
และให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา ก่อนเสนอไปยังคณะกรรมการการอุดมศึกษา

พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี  4.6.4 รายชื่อกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยและกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์ 
ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

 
สรุปเรื่อง 

ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 55/2560 ลงวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2560 แต่งต้ัง
คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย โดยแต่งต้ังรองศาสตราจารย์ลิขิต กาญจนาภรณ์ เป็นกรรมการประจํา
บัณฑิตวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก โดยมีวาระการดํารงตําแหน่ง 2 ปี ต้ังแต่วันที่ 11 มกราคม 
2560 เป็นต้นไป น้ัน 

เน่ืองจาก รองศาสตราจารย์ลิขิต กาญจนาภรณ์ ได้ถึงแก่กรรม บัณฑิตวิทยาลัยจึงได้
ดําเนินการตามขั้นตอนและวิธีการสรรหากรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ตามประกาศ 
ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การสรรหากรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
พ.ศ. 2559 ฉบับลงวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และได้เสนอรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จํานวน 1 ราย คือ           
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บํารุง โตรัตน์ โดยผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิต
วิทยาลัย ครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 

ทั้ ง น้ี  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ไ ด้ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเ พ่ิมเ ติมในส่วนของ                 
การเปลี่ยนแปลงกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จํานวน 1 ราย จาก           
“รองศาสตราจารย์ลิขิต กาญจนาภรณ์” เป็น “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บํารุง โตรัตน์” 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบดังน้ี 

1. รายช่ือกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จํานวน 1 ราย คือ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บํารุง โตรัตน์ ตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยเสนอ 

2. รายช่ือกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จํานวน 1 ราย 
คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บํารุง โตรัตน์ ตามท่ีคณะศึกษาศาสตร์เสนอ 
 และให้นําเสนออธิการบดีลงนามในคําสั่งแต่งต้ังต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.6.5 โครงการสอบวัดความรู้เพื่อคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2561 
 
สรุปเรื่อง 

ด้วยวิทยาลัยนานาชาติประสงค์ดําเนินโครงการสอบวัดความรู้เพ่ือคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษา
ต่อระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2561 กําหนดรับนักศึกษา
ทั้งหมด 3 หลักสูตร จํานวน 50 คน ดังน้ี 

1. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเท่ียว (MBA-
HTM) จํานวน 20 คน 

2. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (MBA-IB) จํานวน 20 คน 
3. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (PHD-IB) จํานวน 10 คน 
ทั้งน้ี บัณฑิตวิทยาลัยได้ตรวจสอบหลักสูตรที่เปิดรับและแผนการรับนักศึกษาแล้ว 
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อน่ึง วิทยาลัยนานาชาติได้กําหนดรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกเข้าศึกษาไว้ใน
โครงการแล้ว ซึ่งกองนิติการได้ตรวจสอบค่าใช้จ่ายในส่วนของอัตราค่าตอบแทนแล้วมีความเห็นว่า อัตรา
ค่าตอบแทนกรรมการไม่เกินอัตราที่กําหนดไว้ตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินรายได้
ของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2557 ข้อ 23 ซึ่งโครงการดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดีโดยความ
เห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบโครงการสอบวัดความรู้เพ่ือคัดเลือกนักศึกษา
เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2561 และให้นําเสนอ
อธิการบดีพิจารณาอนุมัติโครงการต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.6.6 (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ 

Universiti Sains Malaysia  (USM) สหพันธรัฐมาเลเซีย 
 
สรุปเรื่อง 

ด้วยมหาวิทยาลัยประสงค์จะทําข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ Universiti Sains 
Malaysia (USM) สหพันธรัฐมาเลเซีย โดยมีคณะวิชาที่ประสงค์จะทําข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
ดังกล่าว จํานวน 2 คณะวิชา ดังน้ี 

1. คณะศึกษาศาสตร์ประสงค์จะต่ออายุข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ Universiti 
Sains Malaysia (USM) สหพันธรัฐมาเลเซีย ไปอีก 3 ปี เพ่ือแลกเปลี่ยนนักศึกษาในการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพและการเรียนรู้ ตลอดจนความร่วมมือด้านวิชาการ ด้านวิจัย และการพัฒนาบุคลากรของทั้งสองฝ่าย  
ซึ่งข้อตกลงดังกล่าวเป็นข้อตกลงระดับมหาวิทยาลัย ระดับของผู้ลงนามของท้ังสองฝ่าย คือ อธิการบดี ข้อตกลงมี
ระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันลงนาม โดยผ่านการเวียนขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ
ศึกษาศาสตร์ เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2560 ทั้งน้ี คณะศึกษาศาสตร์ได้เสนอเอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณา 
ดังน้ี 

1.1 แบบเสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาการจัดทําข้อตกลงความร่วมมือกับต่างประเทศ  
โดยได้กรอกข้อมูลที่สําคัญ ประกอบด้วย  

- กิจกรรมที่ดําเนินการร่วมกันภายใต้ข้อตกลง 
- กิจกรรมที่จะดําเนินการร่วมกันในอนาคต 
- แผนการดําเนินงาน ระยะเวลา 3 ปี  (ตามอายุข้อตกลง) 

1.2 (ร่าง) ข้อตกลง (MOA) ฉบับภาษาอังกฤษ และฉบับแปลเป็นภาษาไทย โดยมี               
ผู้รับรองการแปล 

1.3 ประวัติของ Universiti Sains Malaysia  (USM) สหพันธรัฐมาเลเซีย 
2. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประสงค์จะทําข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

กับ School Of Communication, Universiti Sains Malaysia (USM) สหพันธรัฐมาเลเซีย เพ่ือพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน แลกเปลี่ยนบุคลากร นักศึกษาและจัดกิจกรรมทางวิชาการร่วมกัน ซึ่ง Universiti Sains 
Malaysia (USM) เป็นมหาวิทยาลัยช้ันนําของสหพันธรัฐมาเลเซีย และ School Of Communication มี
ช่ือเสียงในเร่ืองการทําวิจัยด้านสื่อสารมวลชน การออกแบบ และศิลปวัฒนธรรม  นอกจากน้ี School Of 
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Communication ยังมีห้องปฏิบัติการท่ีทันสมัย มีคณาจารย์ที่เป็นชาวอาเซียนและชาวต่างประเทศที่มีความ
โดดเด่นในด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติอย่างเข้มข้น ซึ่งข้อตกลงดังกล่าวเป็น
ข้อตกลงระดับมหาวิทยาลัย ระดับของผู้ลงนามของทั้งสองฝ่าย คือ อธิการบดี ข้อตกลงมีระยะเวลา 5 ปี นับแต่วัน
ลงนาม ทั้งน้ี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้เสนอเอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณา ดังน้ี 

2.1 แบบเสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาการจัดทําข้อตกลงความร่วมมือกับต่างประเทศ  
โดยได้กรอกข้อมูลที่สําคัญ ประกอบด้วย  

- กิจกรรมที่จะดําเนินการร่วมกันในอนาคต 
- แผนการดําเนินงาน ระยะเวลา 5 ปี (ตามอายุข้อตกลง) 

2.2 (ร่าง) ข้อตกลง (MOA) ฉบับภาษาอังกฤษ และฉบับแปลเป็นภาษาไทย โดยมี           
ผู้รับรองการแปล 

2.3 สรุปแผนการดําเนินงาน ระยะเวลา 5 ปี (ตามอายุข้อตกลง) 
2.4 ประวัติของ Universiti Sains Malaysia (USM) สหพันธรัฐมาเลเซีย 

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

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติมอบหมายให้งานวิเทศสัมพันธ์ประสานงานไปยัง Universiti 
Sains Malaysia (USM) สหพันธรัฐมาเลเซีย เพ่ือทําบันทึกความเข้าใจ (MOU) ในภาพของมหาวิทยาลัย ทั้งน้ี 
สําหรับคณะศึกษาศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และคณะวิชาต่างๆ ที่ประสงค์ทําข้อตกลง 
(MOA) กับ Universiti Sains Malaysia (USM) สหพันธรัฐมาเลเซีย สามารถดําเนินการและลงนามโดยคณบดี
คณะวิชาได้โดยตรง และให้นําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากรเพ่ือทราบต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.6.7 (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ 

Accademia di belle Arti di Brescia Santa Guilia สาธารณรัฐอิตาลี 
และ (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากร
กับ Accademia di belle Arti di Firenze สาธารณรัฐอิตาลี 

 
สรุปเรื่อง 

ด้วยคณะมัณฑนศิลป์ประสงค์จะทําข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ Accademia di 
belle Arti di Brescia Santa Guilia สาธารณรัฐอิตาลี และข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ 
Accademia di belle Arti di Firenze สาธารณรัฐอิตาลี เพ่ือสร้างความร่วมมือและเปิดโอกาสในการสร้าง
กิจกรรมทางศิลปะและการออกแบบในเชิงวิชาการ ซึ่งข้อตกลงทั้งสองฉบับดังกล่าวเป็นข้อตกลงระดับ
มหาวิทยาลัย ระดับของผู้ลงนามของทั้งสองฝ่าย คือ อธิการบดี ข้อตกลงมีระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันลงนาม ซึ่งได้
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ผ่านความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะมัณฑนศิลป์ ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 
2560 โดยมีแนวทางในการดําเนินกิจกรรมร่วมกัน ดังน้ี 

1. การพัฒนาและดําเนินงานวิจัย 
2. รับดูแลบุคลากรทางการศึกษาผ่านกิจกรรมบูรณาการที่ริเริ่มโดยฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง 
3. การจัดการประชุม การประชุมเชิงปฏิบัติการ งานเสวนา และการศึกษาดูงาน 
4. การแลกเปลี่ยนนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก และบุคลากร

ทางการศึกษา 
5. การแลกเปลี่ยนสิ่งพิมพ์ทางงานวิจัยในด้านที่ทั้งสองฝ่ายมีความสนใจร่วมกัน 
ทั้งน้ี คณะมัณฑนศิลป์ได้เสนอเอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณา ดังน้ี 
1. Accademia di belle Arti di Brescia Santa Guilia 

1.1 แบบเสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาการจัดทําข้อตกลงความร่วมมือกับต่างประเทศ 
โดยได้กรอกข้อมูลที่สําคัญ ประกอบด้วย กิจกรรมที่จะดําเนินการร่วมกันในอนาคต แผนการดําเนินงาน 
ระยะเวลา 5 ปี  

1.2 (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ฉบับภาษาอังกฤษ และฉบับแปลเป็น
ภาษาไทย โดยมีผู้รับรองการแปล  

1.3 ประวัติของ Accademia di belle Arti di Brescia Santa Guilia สาธารณรัฐอิตาลี 
2. Accademia di belle Arti di Firenze 

2.1 แบบเสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาการจัดทําข้อตกลงความร่วมมือกับต่างประเทศ 
โดยได้กรอกข้อมูลที่สําคัญ ประกอบด้วย กิจกรรมที่จะดําเนินการร่วมกันในอนาคต แผนการดําเนินงาน 
ระยะเวลา 5 ปี  

2.2 (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ฉบับภาษาอังกฤษ และฉบับแปลเป็น
ภาษาไทย โดยมีผู้รับรองการแปล 

2.3 ประวัติของ Accademia di belle Arti di Firenze สาธารณรัฐอิตาลี 
ทั้งน้ี เน่ืองจากข้อตกลงดังกล่าวเป็นข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ 

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

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ Accademia di belle Arti di Brescia Santa Guilia สาธารณรัฐอิตาลี และ 
(ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ Accademia di belle Arti di 
Firenze สาธารณรัฐอิตาลี และให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 

ทั้งน้ี ขอให้คณะมัณฑนศิลป์จัดเตรียมข้อมูลเก่ียวกับกิจกรรมที่ผ่านมาและกิจกรรมที่จะ
ดําเนินการร่วมกันในอนาคต เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระที่  5 เรื่องอ่ืนๆ 
ระเบยีบวาระที่  5.1 กําหนดวันพระราชทานปรญิญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2559 
 
สรุปเรื่อง 

รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบกําหนดการในพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2559 โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
แทนสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มาพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จ
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร ในวันที่ 2 และวันที่ 9 ธันวาคม 2560 ภาคบ่าย ณ อาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
เฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัด
นครปฐม ตามรายละเอียดดังน้ี 

วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2560 ภาคบ่าย 
1. มหาวิทยาลัยทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชาการ

จัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
2. ปริญญากิตติมศักด์ิและเกียรติบัตรศาสตราจารย์เกียรติคุณ 
3. ผลงานวิจัยดีเด่น 
4. คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
5. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
6. คณะโบราณคดี 
7. คณะมัณฑนศิลป์ 
8. คณะอักษรศาสตร์ 
9. คณะศึกษาศาสตร์ 

10. คณะวิทยาศาสตร์ 
11. คณะเภสัชศาสตร์ 
12. คณะดุริยางคศาสตร์ 
13. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
14. งานเลี้ยงรับรอง 
วันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2560 ภาคบ่าย 
1. บัณฑิตวิทยาลัย  
2. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
3. คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
4. คณะวิทยาการจัดการ 
5. วิทยาลัยนานาชาติ 
6. ทุนภูมิพล 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ  
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  
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เลิกประชุมเวลา 12.05 น. 
 
 
 

(นางสาวกันย์พินันท์  สิริปัญญาธร) 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 
 

(นางสาวสิริวัลลิ์  พฤกษาอุดมชัย) 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 
 

(นางสาวเอมอร  ชีราวุฒธิพันธ์) 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 

 
รายงานการประชุมฉบับน้ี 
ได้รับรองโดยไม่มีการแก้ไข 
 
 
 


