
 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ครั้งท่ี 24/2560 

วันอังคารท่ี 12 ธันวาคม 2560 
ณ  ห้องประชุมนริศรานวุัดตวิงศ์ สํานักงานอธิการบด ี ตลิ่งชนั 

…………….……………….. 

ผู้มาประชุม 
1. ผศ.ดร.วันชัย สุทธะนันท ์ อธิการบดี ประธานกรรมการ 
2. ผศ.ดร.เชาวรีย์ อรรถลังรอง รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการ 
3. ผศ.ดร.ไธพัตย์  ภูชิสส์ชวกรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและกิจการพิเศษ กรรมการ 
4. ผศ.ดร.ปาเจรา    พัฒนถาบุตร รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร ์ กรรมการ 
5. ศ.ดร.พรศักด์ิ  ศรีอมรศักด์ิ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย กรรมการ 
6. รศ.ดร.ปานใจ   ธารทัศนวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ 
7. รศ.ดร.ชัยสิทธ์ิ  ด่านกิตติกุล คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กรรมการ 
8. ผศ.ชวลิต ขาวเขียว ผู้รักษาการแทนคณบดีคณะโบราณคดี กรรมการ 
9. อ.ดร.ธนาทร  เจียรกุล คณบดีคณะมณัฑนศิลป์ กรรมการ 

10. ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธ์ุ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กรรมการ 
11. อ.ดําริห์   บรรณวิทยกิจ คณบดีคณะดุริยางคศาสตร์ กรรมการ 
12. ผศ.ดร.พีรพัฒน์ ยางกลาง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
13. ผศ.สมศักด์ิ ชาตินํ้าเพ็ชร คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ 
14. ผศ.ดร.สมพิศ   ขัตติยพิกุล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ กรรมการ 
15. ผศ.ฉัตรชัย  เผ่าทองจีน ผู้อํานวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ กรรมการ 
16. อ.ดร.คุณัตว์   พิธพรชัยกุล ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน กรรมการ 
17. อ.ปัญจพล   เหล่าพูนพัฒน์  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กรรมการและเลขานุการ 
18. นางสาวอัปสร กิจเจริญค้า ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี ผู้ช่วยเลขานุการ 

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

  และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
8. อ.ดร.ภวพล คงชุม คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการ 
9. ผศ.ดร.ศักดิพันธ์ ตันวิมลรัตน์ ผู้อํานวยการสํานักหอสมุดกลาง กรรมการ 
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10. ผศ.ดร.ดิเรกฤทธ์ิ  บัวเวช ผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ กรรมการ 
11. อ.ดร.นิรุทธ์  วัฒโนภาส ผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ กรรมการ 

ผู้เขา้ร่วมประชุม 
1. ผศ.ดร.กําไลทิพย์  ปัตตะพงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 
2. อ.นภดล  วิรุฬห์ชาตะพันธ์ ผู้ช่วยอธิการบดี วังท่าพระ 
3. นางอัจฉรา   ทองส่งโสม ผู้อํานวยการกองกลาง   
4. นางสุกัญญา   ต่อทรัพย์สิน ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่  
5. นางสุมณฑา   เสรีวัตตนะ ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน 
6. นางสาวนลินรัตน์  ปัจฉิมพัทธพงษ์ หัวหน้างานการประชุม กองกลาง 
7. นางสาวธณิดา  มหาสวัสด์ิ ผู้รักษาการแทนหัวหน้างานบริหารงานบุคคล  

  กองการเจ้าหน้าที่  
8. นางนิรบล  ต้นวงศ์ หัวหน้างานนิติการ 2 กองนิติการ 

ผู้เขา้ร่วมประชุมผ่านระบบ VDO-Conference 
1. อ.ปวริส มินา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
2. ผศ.ดร.อนิรุทธ์  สติมั่น ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. รศ.ดร.ดวงเดือน  ไกรลาศ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ติดราชการ 
2. อ.ดร.โสภณ ผู้มีจรรยา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย ติดราชการ 

  และผู้รักษาการแทนผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
3. อ.ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท ์ ผู้อํานวยการหอศิลป์ ติดราชการ 
4. นายกฤษดา   ไพรวรรณ์ ผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ติดราชการ 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.  
เมื ่อกรรมการครบเป็นองค์ประชุมแล้ว  ประธานกล่าวเปิดประชุมและขอให้ที ่ประชุม

พิจารณาเรื่องต่างๆ ดังน้ี 
 
ระเบยีบวาระที่  1    เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบยีบวาระที่ 1.1     รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร     

ครั้งที่ 23/2560 เม่ือวันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2560  
  
สรุปเรื่อง 
 ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 23/2560 เมื่อวันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2560 
  
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
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ระเบยีบวาระที่  2     เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
ระเบยีบวาระที่ 2.1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ 
ระเบยีบวาระที่ 2.1.1 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2559 
 
สรุปเรื่อง 

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มหาวิทยาลัยขอขอบคุณผู้บริหาร คณะวิชา/หน่วยงาน 
และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องที่ได้ดําเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2559 ให้สําเร็จลุล่วง
ไปด้วยดี 

ทั้งน้ี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงสนพระทัย จํานวน 3 เรื่อง ดังน้ี 
1. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรโดยใช้พาราโบลาโดมท่ีคิดค้นโดยกลุ่มของ

ศาสตราจารย์ ดร.เสริม  จันทร์ฉาย เพ่ือส่งต่อให้ประชาชนในพ้ืนที่บ้านนาชมภู ตําบลบ้านก้อง อําเภอนายูง 
จังหวัดอุดรธานี         

2. ความจําเป็นของการปรับปรุงหลักสูตรในสาขาวิชาการจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศ             
มรดกทางวัฒนธรรม  

3. การจัดต้ังศูนย์อนุรักษ์ศิลปกรรม 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ     
       
ระเบยีบวาระที่ 2.2 แก้คําผิดประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคล 
  ให้ดํารงตาํแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์  
  พ.ศ. 2560 
 
สรุปเรื่อง 

ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 ได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับ
ประกาศและงานทั่วไป เล่ม 134 ตอนพิเศษ 265 ง วันที่ 31 ตุลาคม 2560 น้ัน  

เน่ืองจากมีคําผิดในประกาศดังกล่าว ราชกิจจานุเบกษาจึงได้ประกาศแก้คําผิด ดังน้ี 
1. หน้า 49 ข้อ 5.3.4  

จาก “รองศาสตราจารย์” เป็น “ศาสตราจารย์” 
2. หน้า 51 บรรทัดที่ 3 

จาก “ทําหน้าที่เป็นกรรมการ” เป็น “ทําหน้าที่เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคแรก
เพ่ิมเติมได้ไม่เกินสองคน โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก ก.พ.อ. ก่อนดําเนินการแต่งต้ัง” 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ  
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ และมอบหมายให้กองนิติการเวียนแจ้งไปยังคณะวิชาเพ่ือทราบต่อไป 
 
 
 



 

 

4

ระเบยีบวาระที่ 2.3 ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะวิทยาการจัดการ  
กับ Chungnam National University สาธารณรัฐเกาหล ี  
 

สรุปเรื่อง 
ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้จัดทําข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (Agreement of Academic 

Cooperation) กับ Chungnam National University สาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งเป็นข้อตกลงระดับมหาวิทยาลัย 
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2556 โดยข้อตกลงมีกําหนดระยะเวลา 5 ปี และต่ออายุสัญญาโดยอัตโนมัติ 5 ปี เว้นแต่
ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะบอกเลิกสัญญา ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 
2/2556 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556 น้ัน 

ในการน้ี คณะวิทยาการจัดการได้จัดทําข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (Faculty and 
Student Exchange Agreement) กับ Chungnam National University สาธารณรัฐเกาหลี โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือกําหนดเง่ือนไขและข้อตกลงในการดําเนินการจัดการเรียนการสอนและการแลกเปลี่ยน
นักศึกษาระหว่าง 2 สถาบัน ภายใต้การดําเนินการตามเง่ือนไขของบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 
(Agreement of Academic Cooperation) ในระดับมหาวิทยาลัย ทั้งน้ี ข้อตกลงดังกล่าวลงนามเมื่อวันที่ 25 
ตุลาคม 2560 ซึ่งเป็นข้อตกลงระดับคณะวิชา ระดับของผู้ลงนามของทั้งสองฝ่าย คือ คณบดี 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 
ระเบยีบวาระที่  3    เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน  

ไม่ม ี
 

ระเบยีบวาระที่  4     เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
ระเบยีบวาระที่  4.1 การบริหารงานบุคคล 
ระเบยีบวาระที่  4.1.1 การสอบแข่งขนั / คัดเลือก 
  ไม่ม ี
   
ระเบยีบวาระที่  4.1.2 การขออนุมัติบรรจุบุคคล / การโอนย้าย 
ระเบยีบวาระที่  4.1.2.1 คณะมัณฑนศลิป์ขออนุมัติจ้าง นางสาวปยิวรรณ เพลนิจิตต์ เพื่อบรรจุเป็น

พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบติัการ 
 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีคณะมัณฑนศิลป์มีอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
ตําแหน่งเลขที่ 2-3-04-470 สังกัดงานบริการการศึกษา สํานักงานคณบดี น้ัน  

คณะฯ ได้ดําเนินการตามข้ันตอนแล้ว ผู้ได้รับการคัดเลือกคือ นางสาวปิยวรรณ เพลินจิตต์              
วุฒิบริหารธุรกิจบัณฑิต โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี คณะฯ จึงประสงค์ขออนุมัติจ้าง นางสาวปิยวรรณ เพลินจิตต์ เพ่ือบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ดํารงตําแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-04-470 อัตราเงินเดือน เดือนละ 
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19,500 บาท สังกัดงานบริการการศึกษา สํานักงานคณบดี คณะมัณฑนศิลป์ พร้อมทั้งขออนุมัติแต่งต้ัง
คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังน้ี 

1. คณบดีคณะมณัฑนศิลป์ ประธานกรรมการ 
2. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะมัณฑนศิลป์ กรรมการ 
3. นางภาวนา  ใจประสาท กรรมการ 
4. นางอิญทิรา  เพชรรัตน์ กรรมการ 
5. นายศุภฤกษ์  ทับเสน กรรมการและเลขานุการ 

 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จ้าง นางสาวปิยวรรณ เพลินจิตต์ เพ่ือบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ดํารงตําแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-04-470 อัตราเงินเดือน เดือนละ 
19,500 บาท สังกัดงานบริการการศึกษา สํานักงานคณบดี คณะมัณฑนศิลป์ ต้ังแต่วันที่ ก.บ.ม. อนุมัติ แต่ไม่ก่อน
วันรายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน พร้อมทั้งอนุมัติให้แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน         
ในตําแหน่งดังกล่าวตามรายช่ือที่คณะฯ เสนอ ทั้งน้ี การจ้างคร้ังแรกให้จ้างเป็นพนักงานประจําสถานภาพ
ทดลองงาน มีระยะเวลาการจ้าง 1 ปี ต้ังแต่วันที่รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน 
 
ระเบยีบวาระที่  4.1.2.2 คณะวิทยาการจัดการขออนมัุติจ้าง นางสาวจิราภรณ์ บอ่คําเกิด เพื่อบรรจุ

เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งนักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ 
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่คณะวิทยาการจัดการมีอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งนักบริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-23-774 น้ัน  

คณะฯ ได้ดําเนินการตามขั้นตอนแล้ว ผู้ได้รับการคัดเลือกคือ นางสาวจิราภรณ์ บ่อคําเกิด              
วุฒิบริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) เกียรตินิยมอันดับสอง จากมหาวิทยาลัยศิลปากร คณะฯ จึงประสงค์      
ขออนุมัติจ้าง นางสาวจิราภรณ์ บ่อคําเกิด เพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ดํารงตําแหน่งนักบริหารงาน
ทั่วไปปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-23-774  อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท สังกัดคณะวิทยาการจัดการ 
พร้อมทั้งขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังน้ี 

1. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิภา พจน์วาที กรรมการ 
3. อาจารย์จีราภา สตะเวทิน กรรมการ 
4. อาจารย์อริสสา  สะอาดนัก กรรมการ 
5. นางสาวศรีสกุล  พิทักษานุรตัน์ กรรมการ 
6. นางสาววันเพ็ญ  แสงพูล เลขานุการ 

 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จ้าง นางสาวจิราภรณ์ บ่อคําเกิด เพ่ือบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ดํารงตําแหน่งนักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-23-774  อัตราเงินเดือน เดือนละ 
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19,500 บาท สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ต้ังแต่วันที่ ก.บ.ม. อนุมัติ แต่ไม่ก่อนวันรายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน 
พร้อมทั้งอนุมัติให้แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าวตามรายช่ือที่
คณะฯ เสนอ ทั้งน้ี การจ้างคร้ังแรกให้จ้างเป็นพนักงานประจําสถานภาพทดลองงาน มีระยะเวลาการจ้าง 1 ปี 
ต้ังแต่วันที่รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน 
 
ระเบยีบวาระที่  4.1.2.3 กองคลังขออนุมัติจ้าง นางสาวปรียานุชณ์ แก้วนภา เพื่อบรรจุเปน็พนักงาน

มหาวิทยาลัย ตําแหน่งนักการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่กองคลังมีอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งนักการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
ตําแหน่งเลขที่ 2-3-16-77 สังกัดงานการเงิน กองคลัง สํานักงานอธิการบดี น้ัน  

กองคลังได้ดําเนินการตามขั้นตอนแล้ว ผู้ได้รับการคัดเลือกคือ นางสาวปรียานุชณ์ แก้วนภา              
วุฒิบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี เกียรตินิยมอันดับ 2 จากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (โดยขออนุมัติเรียก 
ลําดับที่ 4 จากประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
ตําแหน่งนักการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ทั้งน้ี ลําดับที่ 1-3 ได้รับการอนุมัติบรรจุ
แต่งต้ังแล้ว) กองคลังจึงประสงค์ขออนุมัติจ้าง นางสาวปรียานุชณ์ แก้วนภา เพ่ือบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ดํารงตําแหน่งนักการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-16-77 อัตราเงินเดือน เดือนละ 
19,500 บาท สังกัดงานการเงิน กองคลัง สํานักงานอธิการบดี พร้อมทั้งขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการ
ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังน้ี 

1. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลัง กรรมการ 
3. ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี กรรมการ 
4. ผู้อํานวยการกองคลัง กรรมการ 
5. หัวหน้างานพัสดุ กองคลัง กรรมการ 
6. หัวหน้างานงบประมาณ กองคลัง กรรมการ 
7. หัวหน้างานบัญชี กองคลัง กรรมการ 
8. นางสาวกัลย์สุดา  เรืองจินดา เลขานุการ 

 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จ้าง นางสาวปรียานุชณ์ แก้วนภา เพ่ือบรรจุเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย ดํารงตําแหน่งนักการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขท่ี 2-3-16-77 อัตราเงินเดือน 
เดือนละ 19,500 บาท สังกัดงานการเงิน กองคลัง สํานักงานอธิการบดี ต้ังแต่วันที่ ก.บ.ม. อนุมัติ แต่ไม่ก่อน          
วันรายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน พร้อมทั้งอนุมัติให้แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน          
ในตําแหน่งดังกล่าวตามรายช่ือที่คณะฯ เสนอ ทั้งน้ี การจ้างคร้ังแรกให้จ้างเป็นพนักงานประจําสถานภาพ
ทดลองงาน มีระยะเวลาการจ้าง 1 ปี ต้ังแต่วันที่รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน 
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ระเบยีบวาระที่  4.1.2.4 คณะดุริยางคศาสตร์ขออนมัุติจ้าง นายณฐันันท์ สังขภิรมย์ เพื่อบรรจุเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งนายชา่งปฏิบัติการ 

 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีคณะดุริยางคศาสตร์มีอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งนายช่างปฏิบัติการ 
ตําแหน่งเลขที่ 2-3-27-394 น้ัน  

คณะฯ ได้ดําเนินการตามขั้นตอนแล้ว ผู้ได้รับการคัดเลือกคือ นายณัฐนันท์ สังขภิรมย์              
วุฒิวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์กําลัง) จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี            
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะฯ จึงประสงค์ขออนุมัติจ้าง นายณัฐนันท์ สังขภิรมย์ เพ่ือบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ดํารงตําแหน่งนายช่างปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-27-394  อัตราเงินเดือน เดือนละ          
19,500 บาท สังกัดคณะดุริยางคศาสตร์ พร้อมทั้งขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลอง
ปฏิบัติงาน ดังน้ี 

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

 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จ้าง นายณัฐนันท์ สังขภิรมย์ เพ่ือบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ดํารงตําแหน่งนายช่างปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-27-394  อัตราเงินเดือน เดือนละ          
19,500 บาท สังกัดคณะดุริยางคศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ ก.บ.ม. อนุมัติ แต่ไม่ก่อนวันรายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน 
พร้อมทั้งอนุมัติให้แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าวตามรายช่ือ            
ที่คณะฯ เสนอ ทั้งน้ี การจ้างคร้ังแรกให้จ้างเป็นพนักงานประจําสถานภาพทดลองงาน มีระยะเวลาการจ้าง 1 ปี 
ต้ังแต่วันที่รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน 
 
ระเบยีบวาระที่  4.1.3 การประเมินการปฏิบัติงาน  
ระเบยีบวาระที่  4.1.3.1 รายงานผลการประเมินทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 

3 ราย 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรได้มีคําสั่งบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยให้ทดลอง

ปฏิบัติงานในตําแหน่งเป็นเวลา 6 เดือน จํานวน 3 ราย คือ 
1. นางสาวเพ็ญพิสุทธ์ิ ทองหยวก วุฒิวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการงานวิศวกรรม) 

จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-09-746 อัตราเงินเดือน เดือนละ        
26,250 บาท สังกัดภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ต้ังแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 
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2. นายพงศกร โชคสมงาม วุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) เกียรตินิยม
อันดับสอง จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ดํารงตําแหน่งนักคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-2-36-1214           
อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท สังกัดสํานักงานสํานักหอสมุดกลาง สํานักหอสมุดกลาง ต้ังแต่วันที่           
1 พฤษภาคม 2560 

3. นางสาววราภรณ์ แซ่ลิ้ม วุฒิศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาไทยคดีศึกษา จาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ดํารงตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-18-15           
อัตราเงินเดือน เดือนละ 22,750 บาท สังกัดงานวิเคราะห์แผนและงบประมาณ กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี 
ต้ังแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 

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

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบรายงานผลการประเมินทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัย จํานวน 3 ราย และให้ปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าวต่อไป  
 
ระเบยีบวาระที่  4.1.4 การขอเปลี่ยน / เพิ่มเง่ือนไขการบรรจุ 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.4.1 วิทยาลัยนานาชาติขออนุมัติเปลี่ยนเง่ือนไขการบรรจุกรอบอัตราว่างเพื่อใช้ใน

การดําเนินการเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงามหาวิทยาลัย 
ตําแหน่งอาจารย์ 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่วิทยาลัยนานาชาติมีอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่       
1-3-26-221 น้ัน 
  วิทยาลัยนานาชาติได้ดําเนินการเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย            
ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-3-26-221 ด้วยวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาศิลปะและ         
การออกแบบ  ปรากฏว่าไม่มีผู้สมัครตําแหน่งดังกล่าว วิทยาลัยนานาชาติจึงประสงค์ขออนุมัติเปลี่ยนเงื่อนไข
การบรรจุก่อนดําเนินการเปิดรับสมัครอีกครั้งหน่ึง ดังน้ี 

- ผู้สมัครต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ โดยต้องมี
วุฒิปริญญาโท สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ หรือ 

- ผู้สมัครต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ ที่กําลังศึกษา
ระดับปริญญาเอก และกําลังทําวิทยานิพนธ์  

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

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2556 มีมติเห็นชอบแผนอัตรากําลังบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร 5 ปี (พ.ศ. 2557-
2561) ซึ่งมาตรการปรับโครงสร้างกําลังคน มาตรการท่ี 1 กําหนดจํานวนอัตรากําลังบุคลากรสายวิชาการ           
ตามภารกิจของคณะวิชา โดยกําหนดการสรรหาและคัดเลือกเพ่ือให้ได้คนดี คนเก่ง และมีเง่ือนไขการจ้าง             
ในกลุ่มสาขาวิชา ดังน้ี  
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- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ใช้วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ให้ใช้วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้ใช้วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
- กลุ่มสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบให้ใช้วุฒิปริญญาไม่ตํ่ากว่าปริญญาโทหรือ

เทียบเท่า 
2. ในกรณีที่ดําเนินการประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการแล้ว ไม่สามารถ       

สรรหาบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าได้ คณะวิชา/หน่วยงาน           
ต้องย่ืนเรื่องเสนอที่ประชุม ก.บ.พ. มหาวิทยาลัย เพ่ือขออนุมัติปรับลดวุฒิก่อนที่จะดําเนินการประกาศรับสมัคร
บุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าในคราวต่อไป 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนเง่ือนไขการบรรจุกรอบอัตราว่างเพ่ือใช้ในการ
ดําเนินการเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่         
1-3-26-221 สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.5 การพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ ชํานาญงาน ชํานาญงานพิเศษ ชํานาญการ 

ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษฯ 
  ไม่ม ี
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6 เรื่องอ่ืนๆ 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.1 การขอเพิ่มวุฒิการศึกษาไว้ในทะเบียนประวัติ  

 
สรุปเรื่อง 

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

และสําหรับข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายบริหารและปฏิบัติงานท่ัวไป                
ที่ได้รับคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นน้ันจะต้องเป็นคุณวุฒิที่ตรงกับมาตรฐานกําหนดตําแหน่งซึ่งบุคคลน้ันดํารงตําแหน่งอยู่  
ในขณะนั้น ส่วนการกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ ให้คํานึงถึงความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบ     
ความประพฤติและความเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างย่ิงต้องพิจารณาถึงลักษณะงานที่ปฏิบัติ ผลประโยชน์         
ที่หน่วยงานจะได้รับเป็นสําคัญ   

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

คณะวิชาประสงค์ขออนุมัติเพ่ิมวุฒิการศึกษาไว้ในทะเบียนประวัติ จํานวน 2 ราย ดังน้ี 
1. นายวุฒิชัย อารักษ์โพชฌงค์ พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขท่ี           

1-2-23-173 สังกัดคณะวิทยาการจัดการ  ได้รับอนุญาตให้ลาศึกษานอกเวลาราชการในระดับปริญญาเอก 
สาขาวิชาการจัดการ ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีกําหนด 1 ปี ต้ังแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2559 ถึงวันที่                
25 พฤษภาคม 2560 และได้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก วุฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการ)            
จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ต้ังแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 โดยย่ืนเรื่องเสนอขอเพิ่มวุฒิการศึกษาไว้ในทะเบียน
ประวัติ ให้หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ของคณะฯ รับเรื่องเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 
7 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งเป็นวันที่งานการเจ้าหน้าที่ขอคณะฯ รับเร่ือง เน่ืองจากย่ืนเรื่องเกินกว่า 60 วัน นับแต่
ที่สําเร็จการศึกษา (เน่ืองจากอัตราเงินเดือน เดือนละ 31,850 บาท เกินกว่าอัตราการบรรจุคุณวุฒิปริญญาเอก) 

2. นางสาวทัศนวรรณ พลวิรัตน์ พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งนักบริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-10-308 สังกัดงานพัฒนาองค์กร สํานักงานคณบดี คณะสัตวศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร ได้รับอนุญาตให้ลาศึกษานอกเวลาราชการในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการ            
ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีกําหนด 3 ปี ต้ังแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2554 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2557 และได้
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก วุฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการ) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ต้ังแต่วันที่ 
11 สิงหาคม 2560 โดยย่ืนเร่ืองเสนอขอเพ่ิมวุฒิการศึกษาไว้ในทะเบียนประวัติให้หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ของ
คณะฯ รับเรื่องเม่ือวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 โดยให้มีผลต้ังแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งเป็นวันที่งาน        
การเจ้าหน้าที่ขอคณะฯ รับเร่ือง เน่ืองจากย่ืนเรื่องเดินกว่า 60 วัน นับแต่ที่สําเร็จการศึกษา (เน่ืองจากอัตรา
เงินเดือน เดือนละ 31,370 บาท เกินกว่าอัตราการบรรจุคุณวุฒิปริญญาเอก) 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้เพ่ิมวุฒิการศึกษาไว้ในทะเบียนประวัติพนักงาน
มหาวิทยาลัย จํานวน 2 ราย ตามท่ีเสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.2 ขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการเพื่อประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดํารง

ตําแหน่งหัวหน้างาน 
 

สรุปเรื่อง 
ด้วย คณะอักษรศาสตร์ประสงค์ขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินเพ่ือแต่งต้ังพนักงาน

มหาวิทยาลัย ราย นายชัชชัย กสิวาณิชยกุล พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ           
(รักษาการแทนหัวหน้างานบริการการศึกษา) ตําแหน่งเลขที่ 2-3-06-279 อัตราเงินเดือน เดือนละ             
29,380 บาท สังกัดงานบริการการศึกษา คณะอักษรศาสตร์ ให้ดํารงตําแหน่งหัวหน้างานบริการการศึกษา 
คณะอักษรศาสตร์ 

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

กองการเจ้าหน้าที่ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติ นายชัชชัย กสิวาณิชยกุล เรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่า    
มีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพ่ือแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน    
คือ “ต้องดํารงตําแหน่งในสายงานที่ใช้วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ตํ่ากว่าวุฒิปริญญาตรี และต้องเป็นพนักงาน    
มหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา” 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมั ติให้แต่ง ต้ังคณะกรรมการประเมินเ พ่ือแต่ง ต้ังให้                
นายชัชชัย กสิวาณิชยกุล  ดํารงตําแหน่งหัวหน้างานบริการการศึกษา คณะอักษรศาสตร์  โดยประกอบด้วย           
ผู้มีตําแหน่งและนาม ดังต่อไปน้ี 
 1. รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์  ประธานกรรมการ 
 2. คณบดีคณะอักษรศาสตร ์  กรรมการ 
 3. เลขานุการคณะศึกษาศาสตร์  กรรมการ 
 4. นางสาวประภาพร  ถึกกวย  เลขานุการ 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.3 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไขและ

การพิจารณาต่อการจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ประเภท
พนักงานประจําที่จะเกษียณอายุ พ.ศ. .... 

 
สรุปเรื่อง 

กองการเจ้าหน้าที่ขอนําส่ง (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ 
เง่ือนไขและการพิจารณาต่อการจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ประเภทพนักงานประจํา                 
ที่จะเกษียณอายุ พ.ศ. ....  เพ่ือเสนอที่ประชุม ก.บ.ม. พิจารณา 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
วิธีการ เง่ือนไขและการพิจารณาต่อการจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ประเภทพนักงานประจํา                 
ที่จะเกษียณอายุ พ.ศ. .... โดยให้ปรับแก้ ดังน้ี 
 1. ข้อ 6 (6) วรรคท้าย กรณีที่ส่วนงานต้นสังกัดไม่ประสงค์จะต่อการจ้าง กําหนดเพ่ิมให้
มหาวิทยาลัยหรือส่วนงานอ่ืนอาจเสนอขอต่อการจ้างได้ โดยมหาวิทยาลัยหรือส่วนงานที่ประสงค์น้ัน จะต้อง      
มีกรอบอัตราและงบประมาณรองรับพนักงานมหาวิทยาลัย และต้องดําเนินการตามวิธีการและหลักเกณฑ์          
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ที่มหาวิทยาลัยกําหนด ยกเว้นกรณีที่เป็นความประสงค์ของมหาวิทยาลัย ไม่ต้องดําเนินการตามข้อ 6 (4) และ 
(6) กล่าวคือ ไม่ต้องวิเคราะห์ FTES ไม่ต้องผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําส่วนงาน         
ที่พนักงานมหาวิทยาลัยน้ันสังกัด แต่ให้ ก.บ.ม. พิจารณาเหตุผลความจําเป็น รวมท้ังภาระงานที่จะมอบหมาย       
และพิจารณาให้ความเห็นชอบการต่อการจ้างดังกล่าว 
 2. ข้อ 6 (7) พนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับการต่อการจ้างให้ปรับแก้ภารกิจ โดยให้ผู้ได้รับ 
การต่อการจ้างต้องทําหน้าที่สอนและวิจัย หรือวิจัย เป็นหลัก และอาจให้ทําภารกิจอ่ืนๆตามท่ีส่วนงาน
มอบหมาย หรือตามที่สภามหาวิทยาลัยเห็นสมควร 
 3. ข้อ 7 (4) การดําเนินการเพ่ือพิจารณาการต่อการจ้างเม่ือผ่านคณะกรรมการพิจารณา         
คําขอต่อการจ้างแล้ว ให้มหาวิทยาลัยเสนอ ก.บ.ม. ให้ความเห็นชอบก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
     ส่วนวิธีการและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาต่อการจ้างตามข้อ 7 ให้เพ่ิมความในวรรคสอง ดังน้ี 
  “กรณีส่วนงานต้นสังกัดไม่ประสงค์ต่อการจ้าง หากส่วนงานอ่ืนประสงค์ขอต่อการจ้าง         
ให้ส่วนงานดังกล่าวดําเนินการตามวรรคหน่ึง แต่หากมหาวิทยาลัยประสงค์ขอต่อการจ้าง เมื่อพนักงาน
มหาวิทยาลัยได้ย่ืนคําขอตาม (1) แล้ว ให้อธิการบดีนําเสนอเหตุผลและความจําเป็นพร้อมทั้งภาระงาน             
ที่จะมอบหมายตาม (3) ต่อ ก.บ.ม. เพ่ือพิจารณา เมื่อ ก.บ.ม. ให้ความเห็นชอบแล้ว จึงให้พนักงาน
มหาวิทยาลัยผู้ได้รับการต่อการจ้างดําเนินการตาม (4) ต่อไป” 
 4. ข้อ 8 ให้ปรับเปลี่ยนกําหนดระยะเวลาแล้วเสร็จในการดําเนินการเพ่ือขออนุมัติต่อการจ้าง
ภายในเดือนเมษายนของปีงบประมาณที่พนักงานมหาวิทยาลัยน้ันจะเกษียณอายุ 
 5. กรณีผู้ได้รับการต่อเวลาฯ หากขอลาออกจากงานก่อนครบระยะเวลา 5 ปี ที่ได้รับ         
การต่อเวลา ให้มหาวิทยาลัยปรับแก้ระเบียบที่เก่ียวข้องนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือขออนุมัติให้สามารถ       
จ่ายค่าชดเชยได้ 
 6. ให้เพ่ิมบทเฉพาะกาล โดยกําหนดให้การดําเนินการขอต่อการจ้างสําหรับ 3 ปีแรก            
ต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้ดําเนินการเพ่ืออนุมัติต่อการจ้างให้แล้วเสร็จ
ภายในเดือนกันยายนของปีงบประมาณที่พนักงานมหาวิทยาลัยน้ันจะเกษียณอายุ 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.4 คณะอักษรศาสตร์ขออนุมัติขยายเวลาลาศึกษาต่อ ราย นางสาวพิมลาพร วงศ์ชินศรี 

ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เป็นกรณีพิเศษ 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่มหาวิทยาลัยได้อนุญาตให้ นางสาวพิมลาพร วงศ์ชินศรี พนักงานมหาวิทยาลัย          

ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-06-95 สังกัดภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร์ ลาศึกษา          
ในระดับปริญญาโท-เอก สาขาวิชาวรรณคดีตะวันตก เน้น Modern and Contemporary Literature and 
Culture (วรรณคดีอเมริกา) ณ University of York สหราชอาณาจักร ด้วยทุนโครงการพัฒนากําลังคนด้าน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย) ประจําปี 2554                
(ทุนประเภท 1ก) มีกําหนด 5 ปี ต้ังแต่วันที่ 23 กันยายน 2555 ถึงวันที่ 22 กันยายน 2560 โดยสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโท หลักสูตร MA in Modern and Contemporary Literature and Culture ณ University of 
York และศึกษาต่อระดับปริญญาเอกหลักสูตร PhD English ณ University of Leicester ต้ังแต่วันที่                  
30 กันยายน 2556 น้ัน 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้อนุมัติให้ นางสาวพิมลาพร วงศ์ชินศรี ขยายเวลา
ศึกษาในระดับปริญญาเอก หลักสูตร PhD English ณ University of Leicester สหราชอาณาจักร มีกําหนด 
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1 ปี ต้ังแต่วันที่ 23 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 22 กันยายน 2561 ด้วยทุนส่วนตัว โดยคณะอักษรศาสตร์เห็นชอบ
การขยายเวลาศึกษาดังกล่าว จึงมีความประสงค์ขออนุญาตให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลาพร วงศ์ชินศรี              
ขยายเวลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ดังรายละเอียดข้างต้น เป็นกรณีพิเศษ แต่เน่ืองจากตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยหลักเกณฑ์การให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการ
วิจัย พ.ศ. 2560 ข้อ 9 กําหนดให้พนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับอนุมัติไปศึกษาด้วยทุนใดๆ หากประสงค์จะอยู่
ศึกษาต่อด้วยทุนเดิม ทุนอ่ืน ๆ หรือทุนส่วนตัว หลังจากครบกําหนดที่ได้รับอนุมัติแล้ว ให้ย่ืนคําขอพร้อมด้วย
หลักฐานเก่ียวกับผลการศึกษาท่ีผ่านมาแล้ว และคําช้ีแจงเหตุผลความจําเป็นที่จะต้องอยู่ศึกษาต่ออีก โดยปกติ
ไม่น้อยกว่า 60 วัน ก่อนครบกําหนดเวลาที่ได้รับอนุมัติไว้เดิม ทั้งน้ี การขอขยายระยะเวลาศึกษา สามารถ
กระทําได้ไม่เกินครั้งละ 6 เดือน เว้นแต่ได้รับอนุมัติจาก ก.บ.ม. เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย เมื่อผู้มีอํานาจตาม 
ข้อ 5 อนุมัติแล้ว จึงจะอยู่ศึกษาต่อได้ตามระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติน้ัน 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้ นางสาวพิมลาพร วงศ์ชินศรี ขยายเวลาลาศึกษาต่อในระดับ 
ปริญญาเอก สาขาวิชาเดิม ด้วยทุนส่วนตัว มีกําหนด 1 ปี ต้ังแต่วันที่ 23 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 22 กันยายน 2561 
เป็นกรณีพิเศษ 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.5 ขออนุมัติเลื่อนเงินเดือนประจําปีครึ่งปีหลังให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยที่ขาด

คุณสมบัติเก่ียวกับระยะเวลาการปฏิบัติราชการ จํานวน 5 ราย เป็นกรณีพิเศษ  
 
สรุปเรื่อง 
  ตามท่ีที่ประชุม ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยศิลปากร ในการประชุม ครั้งที่ 18/2560 เมื่อวันที่                
12 กันยายน  2560 มีมติอนุมัติให้คณะวิชา /หน่วยงานดําเนินการประเมินเพื่อเลื ่อนเงินเดือนพนักงาน
มหาวิทยาลัย และให้เสนอการเลื่อนกรณีพิเศษแก่ผู้ขาดคุณสมบัติ น้ัน 
  ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์และอัตราร้อยละของฐานในการ
คํานวณเพ่ือเลื่อนเงินเดือนสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย สําหรับรอบการประเมินครึ่งปีหลัง (1 เมษายน 2560 
ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560) เพ่ือการเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ฉบับลงวันที่ 18 กันยายน 2560 
“ข้อ 10 พนักงานมหาวิทยาลัยผู้ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการเลื่อนเงินเดือนของพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตามท่ี ก.บ.ม. กําหนดเก่ียวกับระยะเวลาการปฏิบัติงาน แต่ผู้บังคับบัญชาพิจารณาเห็นว่ามีเหตุผล
พิเศษที่สมควรเลื่อนเงินเดือนให้พนักงานมหาวิทยาลัยผู้น้ัน ให้อธิการบดีนําเสนอ ก.บ.ม. พร้อมด้วยเหตุผล        
เพ่ือพิจารณาเป็นการเฉพาะราย 
 การขออนุมัติเลื่อนเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษแก่ผู้ขาดคุณสมบัติเก่ียวกับระยะเวลาการปฏิบัติงาน
ซึ่งตามหลักเกณฑ์จะต้องมีระยะเวลาไม่น้อยกว่าสี่เดือนน้ัน ผู้ขาดคุณสมบัติดังกล่าวจะต้องมีเวลาปฏิบัติงานใน
ครึ่งปีแรกหรือครึ่งปีหลังแล้วแต่กรณีเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามเดือน 
 ในกรณีวันที่กลับจากการลาศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน เป็นวันหยุดราชการ และได้รายงานตัว
กลับเข้าปฏิบัติงานในวันถัดไปซึ่งเป็นวันทําการแรก ให้นับระยะเวลาการปฏิบัติงานต้ังแต่วันที่กลับจากการ          
ลาศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน ดังกล่าว” 
  ในการน้ี มีคณะวิชาประสงค์ขอเสนอช่ือพนักงานมหาวิทยาลัยเพ่ือเลื่อนเงินเดือนเป็นกรณี
พิเศษ จํานวน 5 ราย ดังน้ี  
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1. นายอดิศร ศรีเสาวนันท์ ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-03-337 สังกัดภาควิชา
สถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ซึ่งได้รับอนุญาตให้กลับจากลาศึกษา โดยรายงานตัวกลับเข้า
ปฏิบัติงานต้ังแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2560 โดยมีเวลาปฏิบัติงานในครึ่งปีหลังรวมเวลา 3 เดือน 28 วัน คณะฯ จึง
ขออนุมัติเลื่อนเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษ 

2. นายเจนยุทธ ล่อใจ ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-03-436 สังกัดภาควิชา
สถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ซึ่งได้รับอนุญาตให้กลับจากลาศึกษา โดยรายงานตัวกลับ            
เข้าปฏิบัติงานต้ังแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2560 โดยมีเวลาปฏิบัติงานในครึ่งปีหลังรวมเวลา 3 เดือน 28 วัน คณะฯ 
จึงขออนุมัติเลื่อนเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษ 

3. นางสาวจุฑาทิพย์ จันทร์ลุน ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-06-340 
สังกัดภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ ซึ่งได้รับอนุญาตให้กลับจากลาศึกษา โดยรายงานตัวกลับ
เข้าปฏิบัติงานต้ังแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2560 โดยมีเวลาปฏิบัติงานในครึ่งปีหลังรวมเวลา 3 เดือน 25 วัน คณะฯ 
จึงขออนุมัติเลื่อนเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษ 

4. นางสาวทรรศนีย์ โมรา ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-05-548 สังกัดภาควิชา
หลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งได้รับอนุญาตให้กลับจากลาศึกษา โดยรายงานตัวกลับเข้า
ปฏิบัติงานต้ังแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2560  โดยมีเวลาปฏิบัติงานในครึ่งปีหลังรวมเวลา 3 เดือน 19 วัน คณะฯ 
จึงขออนุมัติเลื่อนเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษ 

5. นางสาวประติมา ธันยบูรณ์ตระกูล ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-6-05-52 สังกัด
โรงเรียนสาธิต คณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงประเภทการลาศึกษาโดยใช้เวลาราชการเต็ม
เวลา     มีกําหนด 5 เดือน ต้ังแต่วันที่ 4 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 3 มิถุนายน 2560  โดยมีเวลาปฏิบัติงานใน
ครึ่งปีหลังรวมเวลา 3 เดือน 28 วัน คณะฯ จึงขออนุมัติเลื่อนเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษ 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้เลื่อนเงินเดือนประจําปีครึ่งปีหลังให้แก่พนักงาน
มหาวิทยาลัยที่ขาดคุณสมบัติเ ก่ียวกับระยะเวลาการปฏิบัติราชการเป็นกรณีพิเศษ จํานวน 5 ราย               
เป็นกรณีพิเศษ 
 
ระเบยีบวาระที่  4.2 แผนและการตดิตามผลการดําเนินงานตามแผน 

 ไม่มี 
 

ระเบยีบวาระที่  4.3 ข้อบังคับ / ระเบียบ / ประกาศ  
ระเบยีบวาระที่  4.3.1 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา

แต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์        
และศาสตราจารย์ พ.ศ. .... 

 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2557 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 น้ัน 
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โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรเก่ียวกับหลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ กองนิติการจึง
ได้จัดทํา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารง
ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. .... อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 
17 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และตามประกาศ ก.พ.อ. 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์           
และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 รวมถึงมาตรา 22 (2) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 
2559 โดยให้ใช้บังคับสําหรับย่ืนเร่ืองขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการที่ให้ส่วนงานได้รับเรื่องไว้ต้ังแต่วันที่         
1 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป ทั้งน้ี ได้ผ่านการเวียนขอความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการจัดทําข้อบังคับ 
ระเบียบและประกาศด้านวิชาการ 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบในหลักการของ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ ดํารงตําแหน่งผู้ ช่วยศาสตราจารย์               
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. .... โดยให้ดําเนินการ ดังน้ี 

1. ปรับแก้อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการในข้อ 10 โดยให้
เพ่ิมการทําหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 

2. มอบหมายรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยพิจารณาทบทวนองค์ประกอบของ
คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการในส่วนของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย 
โดยเฉพาะกลุ่มวิชาบูรณาการและสหวิทยาการ รวมถึงการกําหนดให้คณะวิชาใดอยู่ในกลุ่มวิชาบูรณาการ
และสหวิทยาการ และการดําเนินการเพ่ือให้ได้มาซึ่งรายช่ือกรรมการดังกล่าวให้ชัดเจน 

ก่อนนําเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร และ          
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 

ทั้งน้ี ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะให้คณบดีคณะวิชาด้านศิลปะและการออกแบบหารือร่วมกัน
เก่ียวกับวิธีการเสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการสาขาวิชาทางศิลปะและการออกแบบ ซึ่งผู้ขอจะต้องทํา
ผลงานวิจัยเป็นหลัก 
 
ระเบยีบวาระที่  4.3.2 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการบริหารงานศูนย์กลาง

นวัตกรรมอาหารแห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร  พ.ศ. .... 
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่สภามหาวิทยาลัยศิลปากรได้เห็นชอบให้จัดต้ังศูนย์กลางนวัตกรรมอาหารแห่ง
มหาวิทยาลัยศิลปากร หรือ Silpakorn University Food Innovation Hub (SU-FIH) เป็นหน่วยงาน
เทียบเท่ากอง ภายใต้สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีภารกิจเฉพาะเก่ียวกับการสร้าง
นวัตกรรมทางอาหาร มุ่งเน้นการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) การเริ่มต้นธุรกิจใหม่ 
(Startup) และเช่ือมโยงงานวิจัยของมหาวิทยาลัยศิลปากรกับภาคเอกชน เพ่ือก่อให้เกิดการสร้างนวัตกรรมทาง
อาหารจากงานวิจัย น้ัน 
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ในการนี้ เพ่ือให้การดําเนินงานของศูนย์กลางนวัตกรรมอาหารแห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงเสนอที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) ระเบียบ
มหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการบริหารงานศูนย์กลางนวัตกรรมอาหารแห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ....      
ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากกองนิติการแล้ว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบในหลักการของ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัย
ศิลปากรว่าด้วยการบริหารงานศูนย์กลางนวัตกรรมอาหารแห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร  พ.ศ. .... โดยให้
ดําเนินการ ดังน้ี  

1. ปรับแก้ในส่วนของการดําเนินการเกี่ยวกับเงินเดือนและการจ่ายเงินรางวัลประจําปี ให้เป็น
อํานาจของอธิการบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร เน่ืองจากเป็นเงิน
รายได้ของศูนย์  

2. พิจารณาทบทวนถึงผลกระทบเก่ียวกับคุณสมบัติของผู้อํานวยการศูนย์กลางนวัตกรรม
อาหารแห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร กรณีที่ระบุว่าเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้  

ก่อนนําเสนอคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองข้อกฎหมายเพ่ือการปรับเปลี่ยนสถานะของ
มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 

ทั้งน้ี ที่ประชุมได้มีข้อเสนอแนะให้มีคณะกรรมการที่ปรึกษาของศูนย์ ซึ่งประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านนวัตกรรมอาหาร โดยอาจประชุมปีละ 1-2 ครั้ง เพ่ือทําหน้าที่ดูทิศทางและผลการดําเนินงาน
ประจําปีของศนูย์  
 
ระเบียบวาระท่ี  4.4 โครงสร้างส่วนงานและหน่วยงานภายใน 
  ไม่มี 
 
ระเบยีบวาระที่  4.5 การบริหารการเงินและทรพัย์สิน 
  ไม่มี 
 
ระเบยีบวาระที่  4.6 เรื่องอ่ืนๆ ตามท่ีอธิการบดีปรึกษา 
ระเบยีบวาระที่  4.6.1 (ร่าง) บันทึกความเข้าใจระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ University  of   
  International Business and Economics สาธารณรัฐประชาชนจีน 
 
สรุปเรื่อง    

ด้วยคณะอักษรศาสตร์ประสงค์จะทําบันทึกความเข้าใจกับ University  of  International 
Business and Economics สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาความสัมพันธ์ทางวิชาการ
ระหว่างมหาวิทยาลัย ส่งเสริมการทําวิจัยร่วมกัน แลกเปลี่ยนอาจารย์ นักวิจัยและนักศึกษา แลกเปลี่ยน
แหล่งข้อมูล สิ่งพิมพ์ และวิทยาการใหม่ๆ ซึ่งบันทึกความเข้าใจดังกล่าวเป็นบันทึกความเข้าใจระดับมหาวิทยาลัย 
ระดับของผู้ลงนามของทั้งสองฝ่าย คือ อธิการบดี ข้อตกลงมีระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันลงนาม ซึ่งได้ผ่านความ
เห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ 18/2560 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560       
โดยคณะอักษรศาสตร์ได้เสนอเอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณา ดังน้ี   
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1. แบบเสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาการจัดทําข้อตกลงความร่วมมือกับต่างประเทศ 
(MOU และ MOA) โดยได้กรอกข้อมูลกิจกรรมความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ดังน้ี 

- กิจกรรมที่จะดําเนินการร่วมกันในอนาคต 
- แผนการดําเนินงาน ระยะเวลา 5 ปี   

2. (ร่าง) MOU ฉบับภาษาอังกฤษ และฉบับแปลเป็นภาษาไทย โดยมีผู้รับรองการแปล   
3. ประวัติของ University of  International Business and Economics สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน 
ทั้งน้ี เน่ืองจากข้อตกลงดังกล่าวเป็นข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ 

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

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกความเข้าใจระหว่างมหาวิทยาลัย
ศิลปากรกับ University  of  International Business and Economics สาธารณรัฐประชาชนจีน และให้
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
ระเบยีบวาระที่  4.6.2 การแต่งต้ังคณะกรรมการเลือกต้ังกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน                  

ประเภทคณาจารย์ ประเภทผู้แทนคณะวิทยาการจัดการ แทนผู้ทีพ่้นจาก
ตําแหน่งก่อนครบวาระ 

 
สรุปเรื่อง 

ด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกริกฤทธ์ิ  อัมพะวัต กรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน 
ประเภทคณาจารย์ ประเภทผู้แทนคณะ สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ได้ขอลาออกจากตําแหน่งต้ังแต่วันที่ 14 
พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป เน่ืองจากปัญหาด้านสุขภาพ 

ตามความในข้อ 8 วรรคห้า ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยสภาคณาจารย์และ
พนักงาน พ.ศ. 2560 ได้กําหนดว่า “ในกรณีที่กรรมการสภาคณาจารย์และพนักงานพ้นจากตําแหน่งก่อนครบ
วาระ ให้เลือกซ่อมให้เสร็จสิ้นภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ตําแหน่งน้ันว่างลง เว้นแต่วาระของตําแหน่ง
กรรมการที่ว่างน้ันจะเหลือไม่ถึงเก้าสิบวัน จะไม่ดําเนินการให้มีผู้ดํารงตําแหน่งแทนก็ได้” 

ในการน้ี สภาคณาจารย์และพนักงานจึงประสงค์ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดําเนินการเลือกต้ัง
กรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน ประเภทคณาจารย์ ประเภทผู้แทนคณะวิทยาการจัดการ แทนผู้ที่พ้น
จากตําแหน่งก่อนครบวาระ จํานวน 1 ตําแหน่ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกต้ังที่มหาวิทยาลัยกําหนด ทั้งน้ี 
ผู้ที่ได้รับการเลือกต้ังเข้ามาแทนตําแหน่งที่ว่างดังกล่าวจะมีวาระการดํารงตําแหน่งนับแต่วันที่ประกาศผลการ
เลือกต้ังถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2562 (ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ผลการเลือกต้ังเป็นกรรมการสภา
คณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร  ฉบับลงวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2560)  
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้แต่งต้ังคณะกรรมการเลือกต้ังกรรมการสภาคณาจารย์
และพนักงาน ประเภทคณาจารย์ ประเภทผู้แทนคณะวิทยาการจัดการ แทนผู้ที่พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ
โดยประกอบด้วยผู้ดํารงตําแหน่งและมีรายช่ือต่อไปน้ี 

1. รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์  ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนัสสินี  บุญมีศรีสง่า  กรรมการ 

คณะวิทยาการจัดการ 
3. นางวราภรณ์  ฉัตรวงศ์พันธ์  กรรมการและเลขานุการ 
 สํานักงานอธิการบดี 
4. นางยุภา  แก้วจริยะพล  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 สํานักงานอธิการบดี 
5. นางสาวภคปภา  นาถะพินธุ  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 สํานักงานอธิการบดี 
6. นางสาวศิริพร ภัคโภไคย  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 สภาคณาจารย์และพนักงาน 
และให้นําเสนออธิการบดีลงนามในคําสั่งแต่งต้ังต่อไป 
ทั้งน้ี ประธานมอบหมายให้ประธานสภาคณาจารย์และพนักงานพิจารณาเสนอปรับแก้

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยสภาคณาจารย์และพนักงาน พ.ศ. 2560 ในส่วนของการเพ่ิมระยะเวลาใน
การดําเนินการเลือกต้ังกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงานให้มากขึ้น รวมถึงประเด็นอ่ืนๆ (ถ้ามี) เพ่ือให้การ
ดําเนินการในส่วนต่างๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเหมาะสม 
 
ระเบยีบวาระที่  4.6.3 รายงานการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าภาควิชาภูมิศาสตร์          

คณะอักษรศาสตร ์
  (วาระลับ) 
 
ระเบยีบวาระที่  4.6.4 การรายงานผลงานทางวิชาการของผู้ดํารงตําแหน่งอาจารย์               

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ประจําปี              
พ.ศ. 2560 

 
สรุปเรื่อง 

ด้วยคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้มีประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง 
มาตรฐานภาระงานขั้นตํ่าและผลงานทางวิชาการของผู้ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2558 เพ่ือให้การปฏิบัติงานของผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการเป็นไปตาม
พันธกิจและเป้าหมายของสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่ง รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการได้เพ่ิมพูน
ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่ได้รับนํามาถ่ายทอดให้แก่นิสิตนักศึกษา เพ่ือผลิตนิสิตนักศึกษาที่มีคุณภาพ
ในการรองรับต่อการพัฒนาประเทศต่อไป โดยให้สถาบันอุดมศึกษากําหนดสัดส่วนภาระงานให้สอดคล้องกับ
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พันธกิจของแต่ละสถาบัน มหาวิทยาลัยจึงได้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการกําหนดภาระงาน
และผลงานทางวิชาการของผู้ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 
พ.ศ. 2559 ฉบับลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ทั้งน้ี ข้อ 13 ของข้อบังคับดังกล่าวได้กําหนดให้คณะวิชามี
หน้าที่ติดตามการปฏิบัติงาน ภาระงาน และผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ในสังกัด พร้อมทั้งรายงานภาระ
งานและผลงานทางวิชาการให้มหาวิทยาลัยทราบภายในหกสิบวัน นับแต่วันถัดจากวันสิ้นปี ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ ก.บ.ม. หรือ ก.บ.พ. กําหนด น้ัน 
 ในการน้ี กองการเจ้าหน้าที่จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา ดังน้ี 

1. การรายงานผลงานทางวิชาการของผู้ ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ผู้ ช่วยศาสตราจารย์          
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ตามปีปฏิทิน เพ่ือให้สอดคล้องกับวิธีการรายงานผลงานทางวิชาการใน
การประกันคุณภาพการศึกษา  

ทั้งน้ี ข้อ 3 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการกําหนดภาระงานและผลงานทาง
วิชาการของผู้ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2559 ได้
กําหนดคําจํากัดความของคําว่า “ปี” ซึ่งหมายความว่า “ปีการศึกษา ปีงบประมาณ หรือปีปฏิทิน ตามท่ี ก.บ.ม. 
หรือ ก.บ.พ. กําหนด” 

2. การรายงานผลงานทางวิชาการ โดยการอ้างอิงจากผลงานทางวิชาการที่ปรากฏในระบบ
ฐานข้อมูลงานวิจัยและสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (RIS) เว็บไซต์ www.ris.su.ac.th เพ่ือลดความ
ซ้ําซ้อนของข้อมูลและภาระงานในการรายงาน 

3. การเทียบภาระงานด้านบริหารของผู้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารและผู้ทํางานบริหารกับภาระ
งานข้ันตํ่าและผลงานทางวิชาการ ตามข้อ 12 (3) ของข้อบังคับฯ ซึ่งกําหนดให้ ผู้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี    
รองคณบดี รองหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ หัวหน้าภาควิชา และหัวหน้า
หน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา ให้เทียบภาระงานด้านบริหารเท่ากับภาระงานขั้นตํ่า
และการมีผลงานทางวิชาการได้ร้อยละหกสิบถึงแปดสิบ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.บ.ม. หรือ ก.บ.พ. 
กําหนด 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบดังน้ี 

1. การรายงานผลงานทางวิชาการของผู้ ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ผู้ ช่วยศาสตราจารย์          
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ โดยการรายงานเป็นปีปฏิทินตามแบบรายงานมาตรฐานภาระงานทาง
วิชาการ เพ่ือให้สอดคล้องกับวิธีการรายงานผลงานทางวิชาการในการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งน้ี สําหรับ
การรายงานผลงานทางวิชาการ ประจําปี พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็นการรายงานผลคร้ังแรก กําหนดให้เก็บข้อมูล
จํานวน 15 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 - ธันวาคม 2560 

2. การรายงานผลงานทางวิชาการ โดยการอ้างอิงจากผลงานทางวิชาการที่ปรากฏในระบบ
ฐานข้อมูลงานวิจัยและสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (RIS) เว็บไซต์ www.ris.su.ac.th เพ่ือลดความ
ซ้ําซ้อนของข้อมูลและภาระงานในการรายงาน ทั้งน้ี ขอให้ผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการตรวจสอบและยืนยัน
ข้อมูลผลงานทางวิชาการของตนเองท่ีปรากฏในระบบฐานข้อมูลงานวิจัยและสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
(RIS) ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 2 ปี 

3. การกําหนดสัดส่วนภาระงานด้านบริหารของผู้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารและผู้ทํางานบริหาร
กับภาระงานขั้นตํ่าและผลงานทางวิชาการ ตามข้อ 12 (3) และ (4) ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วย
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การกําหนดภาระงานและผลงานทางวิชาการของผู้ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 
และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2559 ดังน้ี 

3.1 ข้อ 12 (3) ผู้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี รองคณบดี รองหัวหน้าหน่วยงานท่ี
เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ หัวหน้าภาควิชา และหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะ
เทียบเท่าภาควิชา ให้เทียบภาระงานด้านบริหารเท่ากับภาระงานขั้นตํ่าและการมีผลงานทางวิชาการได้ไม่เกิน
ร้อยละ 80  

3.2 ข้อ 12 (4) ผู้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยคณบดี รองหัวหน้าภาค และรองหัวหน้าหน่วยงานท่ี
เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา ให้เทียบภาระงานด้านบริหารเท่ากับภาระงานขั้นตํ่าและการมี
ผลงานทางวิชาการได้ไม่เกินร้อยละ 60 

ทั้งน้ี ที่ประชุมได้มอบหมายให้ประธานสภาคณาจารย์และพนักงานพิจารณา ดังน้ี  
1. การเทียบภาระงานด้านบริหารของผู้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารและผู้ทํางานบริหารกับภาระ

งานข้ันตํ่าและผลงานทางวิชาการของผู้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยคณบดี และรองหัวหน้าภาควิชา เน่ืองจากเห็นว่า 
ภาระงานด้านบริหารของผู้ช่วยคณบดีและรองหัวหน้าภาควิชามีความแตกต่างกันมาก           

2. การกําหนดมาตรฐานภาระงานของประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน 
 

ระเบยีบวาระที่  4.6.5 การแต่งต้ังกรรมการประจําคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพมิพ์       
ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

 
สรุปเรื่อง 

ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 152/2560 ลงวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2560 แต่งต้ัง
คณะกรรมการประจําคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ โดยแต่งต้ังอาจารย์ปัญญา  วิจินธนสาร  
เป็นกรรมการประจําคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก โดยมีวาระ
การดํารงตําแหน่ง 2 ปี ต้ังแต่วันที่ 25 มกราคม 2560 เป็นต้นไป น้ัน  

เน่ืองจาก อาจารย์ปัญญา  วิจินธนสาร ได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังให้เป็น
กรรมการสภามหาวิทยาลัยศิลปากรผู้ทรงคุณวุฒิ ต้ังแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2560 คณะกรรมการสรรหาผู้สมควร
ดํารงตําแหน่งกรรมการประจําคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก      
จึงได้ดําเนินการตามข้ันตอนและวิธีการสรรหากรรมการประจําคณะประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ตามประกาศ ก.บ.ม. 
มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การสรรหากรรมการประจําคณะประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก พ.ศ. 2559      
ฉบับลงวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ปรากฏว่า รองศาสตราจารย์ปริญญา  ตันติสุข เป็นผู้สมควรดํารง
ตําแหน่งกรรมการประจําคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้แต่งต้ัง รองศาสตราจารย์ปริญญา  ตันติสุข          
เป็นกรรมการประจําคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ตามที่         
กองการเจ้าหน้าที่เสนอ และให้นําเสนออธิการบดีลงนามในคําสั่งแต่งต้ังต่อไป 
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ระเบียบวาระที่  4.6.6 รายงานผลประเมินตนเองตามเกณฑ์ QS Stars Ratings สําหรบัรอบการ
ประเมิน พฤศจิกายน 2559 – ตุลาคม 2560 

  ประธานขอถอนเร่ือง 
 
ระเบยีบวาระที่  4.6.7 คณะวิทยาการจัดการขอดําเนนิการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร 
  บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดงานนทิรรศการและงานอีเว้นท์                  
  ณ พื้นทีส่่วนขยายการจัดการศึกษา City Campus เมืองทองธานี 
 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่คณะวิทยาการจัดการได้ดําเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจ 
สาขาวิชาการจัดงานนิทรรศการและงานอีเว้นท์ ต้ังแต่ปีการศึกษา 2559 โดยในปัจจุบันมีนักศึกษา จํานวน 2 
ช้ันปี คือ นักศึกษาช้ันปีที่ 1 จํานวน 114 คน และนักศึกษาช้ันปีที่ 2 จํานวน 52 คน ซึ่งในปี 2561            
เป็นช่วงเวลาที่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 (นักศึกษารุ่นที่ 1) มีการเรียนการสอนกลุ่มวิชาบังคับเอกและกลุ่มวิชาเลือก
เป็นจํานวนมาก โดยหากพิจารณาจากแผนการเรียนของนักศึกษาช้ันปีที่ 3 และช้ันปีที่ 4 นักศึกษาจะต้องเลือก
เรียนวิชาในกลุ่มวิชาเลือกเอก (สาขาวิชาการจัดการงานนิทรรศการและงานอีเว้นท์) ซึ่งลักษณะการเรียน     
การสอนมีความจําเป็นอย่างย่ิงจะต้องจัดเตรียมสถานที่ ทรัพยากรบุคคล และสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือประโยชน์ต่อ
การจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้การเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ประกอบกับคณะวิทยาการ
จัดการได้ให้ความสําคัญกับการที่นักศึกษาและคณาจารย์ได้เรียนรู้จากผู้มีความเช่ียวชาญเฉพาะทางจากสถาน
ประกอบการท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการงานนิทรรศการและงานอีเว้นท์ จึงได้ทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ
หน่วยงานที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมการจัดการงานนิทรรศการและงานอีเว้นท์ เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2559 
น้ัน 

เน่ืองจากคณะวิทยาการจัดการได้เล็งเห็นถึงการเรียนการสอนที่มีลักษณะเฉพาะที่เกิด
ประโยชน์กับนักศึกษาเป็นสําคัญ อีกทั้งเป็นการสร้างสรรค์หลักสูตรไมซ์และอีเว้นท์หลักสูตรแรกของประเทศ
ไทยท่ีมีการจัดการเรียนการสอนร่วมกับผู้ประกอบการและอยู่ในบรรยากาศของอุตสาหกรรมอย่างแท้จริง 
ดังน้ัน จึงนับเป็นโอกาสอันดีที่หลักสูตรและอิมแพ็คจะได้ร่วมงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ซึ่งอิมแพ็ค
จะเป็นผู้สนับสนุนด้านการเรียนการสอนโดยจัดเตรียมที่ปรึกษาผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านเป็นวิทยากรพิเศษ 
ถ่ายทอดองค์ความรู้ประสบการณ์การประกอบวิชาชีพเพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้และนําประสบการณ์ไป
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ และเมื่อสําเร็จการศึกษาจะสามารถประกอบวิชาชีพตามสาขาของตนอย่าง        
มีประสิทธิภาพ นอกจากน้ี สถานที่ต้ังของพ้ืนที่ส่วนขยาย City Campus มีความสะดวกในด้านการเดินทาง
และพ้ืนที่ที่เอ้ือต่อการจัดงานกิจกรรมต่างๆ จึงนับเป็นโอกาสอันดีที่สามารถประสานงานกับอิมแพ็คในการใช้
สถานที่จัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการร่วมกัน เช่น แข่งขันเชิงวิชาการและปฏิบัติการด้านต่างๆ การจัดฝึกอบรม
สัมมนา เป็นต้น อีกทั้งในส่วนของรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา อิมแพ็คได้ให้ความ
อนุเคราะห์เรื่องการรับนักศึกษาเข้าฝึกงานอันจะนํามาซึ่งประสบการณ์ที่นักศึกษาสามารถนําไปประยุกต์ใช้ให้
เกิดประโยชน์เมื่อสําเร็จการศึกษาออกไปประกอบวิชาชีพตามสาขาของตนอย่างมีประสิทธิภาพ 

ในการน้ี เพ่ือให้การดําเนินการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการงานนิทรรศการและงานอีเว้นท์ เกิดประโยชน์ในเรื่องของการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพ การได้รับความรู้จากบุคลากรท่ีเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมการจัดงานนิทรรศการและงาน           
อีเว้นท์โดยตรง อีกทั้งเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับหลักสูตร ตลอดจนเพ่ือให้นักศึกษาและคณาจารย์ 
ของมหาวิทยาลัยศิลปากรได้รับความรู้และประสบการณ์เพ่ือปรับใช้กับการประกอบวิชาชีพ คณะวิทยาการ
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จัดการจึงประสงค์ขอดําเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดงานนิทรรศการ
และงานอีเว้นท์ สําหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และช้ันปีที่ 4 ณ พ้ืนที่ส่วนขยายการจัดการศึกษา City Campus 
เมืองทองธานี ต้ังแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป โดยผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 19/2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560  

ทั้งน้ี การดําเนินการดังกล่าวก่อให้เกิดข้อได้เปรียบแก่นักศึกษาที่จะสามารถเรียนรู้ใน
สภาพแวดล้อมและพ้ืนที่ที่มีบริษัทในอุตสาหกรรม MICE ได้แก่ บริษัท อิมแพ็ค เอ๊กซิบิช่ันแมเนจเม้นท์ จํากัด  
และยังมีการจัดงานนิทรรศการและอีเว้นท์ระดับชาติและสากลต่อเน่ืองทั้งปี ประกอบกับคณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรม 
MICE ได้แก่ สํานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิช่ัน 
แมเนจเม้นท์ จํากัด ผู้บริหารศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี สมาคมธุรกิจสร้างสรรค์การ
จัดงาน สมาคมการแสดงสินค้า (ไทย) และสมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาได้มี
โอกาสเรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์ตรงในอุตสาหกรรมและฝึกปฏิบัติงานในสถานการณ์จริงทั้งในรายวิชาและ
นอกรายวิชา ทําให้นักศึกษาได้รับทั้งความรู้และทักษะที่เช่ียวชาญในศาสตร์ที่ตนศึกษา มีความพร้อมที่สามารถ
ปฏิบัติงานได้จริงเมื่อสําเร็จการศึกษา ซึ่งเป็นจุดแข็งและข้อได้เปรียบของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ 
สาขาวิชาการจัดงานนิทรรศการและงานอีเว้นท์  

อน่ึง การย้ายนักศึกษาไปเรียน ณ พ้ืนที่ส่วนขยายการจัดการศึกษา City Campus            
เมืองทองธานี จะส่งผลกระทบไม่มากต่อจํานวนนักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการและวิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรี  โดยคณบดีคณะวิทยาการจัดการและอาจารย์ประจําหลักสูตรได้มีการประชุมช้ีแจงถึงผลประโยชน์
และความจําเป็น อีกทั้งได้ทําความเข้าใจกับนักศึกษาในหลักสูตรดังกล่าวเบื้องต้นแล้ว และจะได้จัดทําหนังสือ
แจ้งไปยังผู้ปกครอง พร้อมหนังสือให้ความยินยอมของนักศึกษาต่อไป  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการดําเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร
บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดงานนิทรรศการและงานอีเว้นท์ ณ พ้ืนที่ส่วนขยายการจัดการศึกษา City 
Campus เมืองทองธานี ตามท่ีคณะวิทยาการจัดการเสนอ และให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 

ทั้งน้ี ขอให้คณะวิทยาการจัดการดําเนินการจัดสรรเงินรายได้โครงการพิเศษ ในอัตราร้อยละ 
20 เช่นเดิม โดยแบ่งเป็นจัดสรรให้มหาวิทยาลัย ร้อยละ 15 และสมทบเข้ากองทุนพัฒนาวิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรีและงานวิจัย ร้อยละ 5  
 
ระเบยีบวาระที่  4.6.8 การให้วิทยาลยันานาชาติจัดการเรียนการสอนหลักสูตรบริหารธรุกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ)  
 
สรุปเรื่อง 

ด้วยอธิการบดี คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ และคณบดีคณะวิทยาการจัดการได้หารือร่วมกัน
เก่ียวกับการจัดการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ) 
หลักสูตร Double Degree ร่วมกับ สถาบันวาแตล ประเทศฝร่ังเศส โดยเห็นควรให้คืนหลักสูตรดังกล่าวให้
วิทยาลยันานาชาติดําเนินการทั้งหมด  เพ่ือให้เกิดผลดีที่สุดต่อการจัดการเรียนการสอน นักศึกษา ศิษย์เก่า และ
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งได้มีการปรึกษาหารือกับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในระดับคณะวิชาเพ่ือประมวลความคิดเห็น
ดังน้ี 

1. ความเป็นมา และสถานการณ์ปัจจุบัน 
1.1 วิทยาลัยนานาชาติเริ่มจัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติด้านการจัดการโรงแรมตั้งแต่    

ปีการศึกษา 2546 ณ วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  ต่อมาได้ย้ายเข้ามาจัดการศึกษาในกรุงเทพฯ ที่สํานักงาน
อธิการบดี ตลิ่งชัน และอาคาร กสท.โทรคมนาคม บางรัก เพ่ือเพ่ิมจํานวนของผู้สมัครและนักศึกษาของ
หลักสูตรการจัดการศึกษาอยู่ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันวาแตล ประเทศฝรั่งเศส       
ฉบับแรก (ลงนามเมื่อ พ.ศ. 2545) และฉบับที่ 2 (ฉบับแก้ไข ลงนามเมื่อ พ.ศ. 2555)  

1.2 เพ่ือแก้ไขอุปสรรคด้านการบริหารจัดการที่ เ กิดขึ้นในช่วง พ.ศ . 2557-2558 
มหาวิทยาลัยจึงมอบหมายให้คณะวิทยาการจัดการเป็นผู้บริหารจัดการหลักสูตรแทนวิทยาลัยนานาชาติ       
และให้จัดทําหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ) ฉบับปรับปรุงขึ้น
ใหม่ตามคําแนะนําของสถาบันวาแตล พร้อมจัดทําข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ พ .ศ . 2558               
โดยท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 4/2558 และคร้ังที่ 7/2558 ได้ให้ความเห็นชอบข้อตกลงความ
ร่วมมือวิชาการ ฉบับ พ.ศ. 2558 และหลักสูตรปรับปรุง  

1.3 คณะวิทยาการจัดการได้เริ่มจัดการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2558)  โดยเริ่มใช้
กับนักศึกษาช้ันปีที่ 1 ที่เข้าใหม่ในปีการศึกษา 2558 ส่วนวิทยาลัยนานาชาติยังคงรับผิดชอบนักศึกษาที่คงค้าง
อยู่ในหลักสูตรเดิม คือ นักศึกษาช้ันปีที่ 2, 3 และ 4 (ในขณะนั้นเมื่อปีการศึกษา 2558) จนกว่าจะจบการศึกษา
ทั้งหมด 

1.4 ปีการศึกษา 2560 มีนักศึกษาช้ันปีที่ 4 ของหลักสูตรเดิมและนักศึกษารุ่นตกค้างคง
อยู่ในสังกัดวิทยาลัยนานาชาติ จํานวน 81 คน และ 12 คน ตามลําดับ รวมทั้งสิ้น 93 คน  และมีนักศึกษาช้ันปี
ที่ 1, 2 และ 3 ในหลักสูตรปรับปรุง สังกัดคณะวิทยาการจัดการ จํานวนทั้งสิ้น 250 คน 

1.5 เน่ืองจากคณะวิทยาการจัดการยังไม่มีอาคารของคณะวิชาในกรุงเทพฯ การจัดการ
เรียนการสอนของหลักสูตรน้ีจึงยังคงดําเนินการที่ห้องเรียนของวิทยาลัยนานาชาติ สํานักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน
และที่อาคาร กสท.โทรคมนาคม บางรัก เช่นเดิม และเช่นเดียวกับนักศึกษาที่เหลืออยู่ของวิทยาลัยนานาชาติ 
โดยปัจจุบันได้ใช้อาจารย์ผู้สอนร่วมกันจากทั้ง 2 คณะวิชา 

2. หลักการและเหตุผลของการคืนหลักสูตร 
2.1 หลักสูตรนานาชาติด้านการจัดการโรงแรม (ร่วมกับสถาบันวาแตล) ได้ดําเนินการ

ต่อเน่ืองและประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีมาตลอดระยะเวลา 15 ปี มีบัณฑิตจบการศึกษาไปแล้ว 11 รุ่น      
รวมจํานวน 863 คน โดยท้ังหมดเป็นบัณฑิตที่จบจากวิทยาลัยนานาชาติ  บัณฑิตจํานวนมากประกอบอาชีพ
ด้านการโรงแรม  และทําให้ช่ือเสียงของหลักสูตรนานาชาติด้านการโรงแรมของวิทยาลัยนานาชาติ 
มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นที่ยอมรับของผู้จ้างงานและแวดวงวิชาชีพของประเทศ  

2.2 นอกจากเครือข่ายของศิษย์เก่าวิทยาลัยนานาชาติ ซึ่งนับถือกันเป็นรุ่นพ่ีรุ่นน้องและ
สามารถช่วยเหลือเก้ือกูลกันในวิชาชีพแล้ว ยังมีเครือข่ายศิษย์เก่า (Alumni) จากหลักสูตรการโรงแรมของ
สถาบันวาแตลอยู่อีกเกือบ 40 ประเทศทั่วโลก  การมีบัณฑิตจากหลักสูตรนานาชาติด้านการโรงแรมสังกัด     
คณะวิทยาการจัดการซึ่งจะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2561 เป็นรุ่นแรก  จึงถือเป็นการเร่ิมต้นใหม่ที่ยังไม่อาจ
คาดเดาได้ถึงการตอบรับของผู้จ้างงานและวิชาชีพน้ี  ตลอดจนถึงความยอมรับของศิษย์เก่าที่จบจากวิทยาลัย
นานาชาติในเรื่องความเป็นรุ่นพ่ีรุ่นน้อง และเครือข่ายกับบัณฑิตที่จบใหม่ในปี 2561 ได้ 

2.3 ต้ังแต่ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมอบหมายให้คณะวิทยาการจัดการเป็น
ผู้บริหารจัดการหลักสูตร นักศึกษาหลักสูตรปรับปรุงยังคงศึกษาและร่วมทํากิจกรรมกับนักศึกษาของวิทยาลัย
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นานาชาติหลักสูตรเดิมที่สํานักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน และอาคาร กสท.โทรคมนาคม บางรัก กรุงเทพฯ  
เน่ืองจากคณะวิทยาการจัดการไม่มีอาคารในกรุงเทพฯ  และนักศึกษาส่วนใหญ่ของหลักสูตรมีภูมิลําเนาใน
กรุงเทพฯ ปริมณฑลและใกล้เคียง รวมทั้งมีนักศึกษาต่างชาติด้วย โดยมิได้มีการศึกษารายวิชาใดที่วิทยาเขต
เพชรบุรีเลย 

2.4 อาจารย์ที่ทําหน้าที่สอนในหลักสูตรวิชาพ้ืนฐานทั้งหมดมาจากสังกัดและการจ้างของ
ทั้ง 2 คณะวิชา  ส่วนในวิชาเฉพาะของหลักสูตรก็จ้างจากเงินรายได้ของหลักสูตรเป็นการเฉพาะ  จึงไม่มีปัญหา
เกิดขึ้นหากมีการย้ายสังกัดของหลักสูตร 

3. ความเห็นที่เก่ียวข้อง 
3.1 คณะได้จัดประชุมนักศึกษา ช้ันปีที่ 1, 2 และ 3 ในหลักสูตรเพ่ือรับฟังความคิดเห็น

หากมีการโอนย้ายสังกัดจากคณะวิทยาการจัดการไปสังกัดวิทยาลัยนานาชาติ นักศึกษามีความเห็นว่า          
เป็นแนวทางที่ดี เน่ืองจากท่ีผ่านมานักศึกษามีความสับสน เน่ืองจากจัดการเรียนการสอนที่กรุงเทพฯ แต่สังกัด
คณะวิทยาการจัดการ   

3.2 ประธานของ Vatel Group (Mr.Alain Sebbon) มีหนังสือยืนยันสนับสนุนการ
ดําเนินงานร่วมกับมหาวิทยาลัยต่อไปไม่ว่าหลักสูตรน้ีจะอยู่ในสังกัดของคณะวิทยาการจัดการ หรือของวิทยาลัย
นานาชาติ ประกอบกับทางสถาบันวาแตลกับวิทยาลัยนานาชาติกําลังร่วมมือกันเพ่ือเปิดหลักสูตร MBA in 
Hotel and Tourism Management ในเร็ววันน้ี จึงเห็นสมควรและสนับสนุนหากย้ายสังกัดหลักสูตรปริญญาตรี 

3.3 ประชาคมของคณะวิทยาการจัดการ โดยคณบดีคณะวิทยาการจัดการได้แจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้าถึงความเป็นไปได้ในการส่งคืนหลักสูตร และอธิการบดีได้พบปะประชาคมและรับฟังความเห็นในเรื่อง
ดังกล่าว เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560  ณ โรงแรมเซนทาราแกรนด์ หัวหิน รีสอร์ท แอนด์สปา จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งประชาคมของคณะวิทยาการจัดการไม่ขัดข้องและให้ความเห็นชอบในการคืนหลักสูตรให้
วิทยาลัยนานาชาติบริหารจัดการ  

3.4 คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการอํานวยการของวิทยาลัยนานาชาติให้การ
สนับสนุน และยินดีรับหลักสูตรคืนเพ่ือให้วิทยาลัยนานาชาติบริหารจัดการหลักสูตรเอง 

3.5 กรณีที่ในช่วงปีการศึกษา 2558 และ 2559 ซึ่งเป็นปีที่คณะวิทยาการจัดการเริ่มจัด
การศึกษาหลักสูตรปรับปรุง และยังคงมีความไม่แน่นอนและปัญหาอุปสรรคที่ต่อเน่ืองมาต้ังแต่ปี พ.ศ. 2557- 
2558 ดังที่ระบุแล้ว ทําให้การประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการรับนักศึกษาพลาดเป้า เกิดการขาดทุนจากผล
การดําเนินการในช่วง 2 ปีแรก คณบดีวิทยาลัยนานาชาติได้บรรลุข้อตกลงกับคณะโดยจะดําเนินการชดเชยใน
รูปของการอํานวยความสะดวกเรื่องสถานที่และห้องเรียนในการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาของ
คณะวิทยาการจัดการที่ตลิ่งชัน 

ทั้งน้ี คณะวิทยาการจัดการจะดําเนินการส่งคืนหลักสูตรดังกล่าวให้กับวิทยาลัยนานาชาติให้
เสร็จสิ้นก่อนเปิดภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560 ภายในเดือนมกราคม 2561 เป็นต้นไป 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้วิทยาลัยนานาชาติจัดการเรียนการสอนหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ) ต้ังแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 
2560 เป็นต้นไป และให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ พร้อมกับการปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าวในเดือน
มกราคม 2561 ต่อไป 
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ระเบียบวาระที่  4.6.9 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารมหาวิทยาลัยระดับสูง          
 
สรุปเรื่อง 

ด้วยมหาวิทยาลัยศิลปากรได้กําหนดจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารมหาวิทยาลัย
ระดับสูง สําหรับผู้บริหารที่ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อํานวยการศูนย์ สถาบัน 
สํานัก และหัวหน้าส่วนงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมพูนศักยภาพ
และสมรรถนะสําหรับผู้บริหารให้มีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าส่วนงานและรอง
หัวหน้าส่วนงาน ตลอดจนช่วยเสริมสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยให้เกิดความ
ร่วมมือในการพัฒนามหาวิทยาลัยให้ไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะดําเนินโครงการระหว่างเดือนมกราคม-เมษายน  
2561 ณ ห้องนริศรานุวัดติวงศ์ ช้ัน 4 สํานักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน และศึกษาดูงานต่างประเทศในทวีปเอเชีย  

ทั้งน้ี กิจกรรมการฝึกอบรม ประกอบด้วย 
1.  กิจกรรมการบรรยายและอภิปราย โดยการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยายและอภิปราย        

ตามหัวเรื่องที่กําหนด เน้นการระดมความคิดในประเด็นที่สําคัญและน่าสนใจในปัจจุบันที่เก่ียวข้องกับ
อุดมศึกษาเพ่ิมขึ้น เพ่ือให้ได้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นรูปธรรมอันจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหาร
มหาวิทยาลัยต่อไป อาจเปิดเวทีแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ให้ผู้บริหารด้วยวิธีการรับฟัง/พูดคุยกับผู้บริหารช้ันนําที่มี
วิสัยทัศน์ระดับโลกในเรื่องที่ผู้บริหารสนใจและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย  

2.  กิจกรรมสัมมนาและนําเสนอ เพ่ือระดมความคิดเห็นจากความรู้และประสบการณ์ของ     
ผู้เข้ารับการอบรมในการเข้าร่วมโครงการ เพ่ือร่วมกันสังเคราะห์แนวทางในการพัฒนาให้ได้ข้อสรุปและประเด็น
ที่เอ้ือประโยชน์ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย 

3. กิจกรรมศึกษาดูงาน การศึกษาดูงานและเย่ียมชมมหาวิทยาลัยช้ันนําในทวีปเอเชีย เพ่ือ
ศึกษารูปแบบและวิธีการที่ใช้ในการบริหารและให้บริการทางด้านการศึกษา และนํามาปรับใช้ในการบริหารงาน
ของมหาวิทยาลัยศิลปากร 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบในหลักการของโครงการฝึกอบรมหลักสูตร      
นักบริหารมหาวิทยาลัยระดับสูง โดยมีข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยพิจารณาเก่ียวกับเน้ือหาของโครงสร้าง
หลักสูตร 3 ประเด็นหลัก เพ่ือให้โครงสร้างหลักสูตรมีความทันสมัยและประยุกต์ใช้ในการพัฒนามหาวิทยาลัย
ได้ ดังน้ี 

1.  หลักการเชิงแนวคิดในการบริหารมหาวิทยาลัยในอนาคต เช่น  
-  การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรทางไกล เน่ืองจากปัจจุบันมหาวิทยาลัยประสบ

ปัญหาเรื่องห้องเรียนที่ไม่มีผู้เรียน  
-  การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการแทนคน  
-  การบริหารหลักสูตรและการบริหารวิชาการในโลกท่ีกําลังเปลี่ยนแปลงและมีการ

แข่งขันสูง 
2. การดําเนินการของมหาวิทยาลัยที่ปรับเปลี่ยนสถานะจากส่วนราชการเป็นมหาวิทยาลัยใน

กํากับของรัฐ ทั้งในด้านการบริหารงานบุคคล โครงสร้างองค์กร เป็นต้น  
3. ระเบียบการเงินและพัสดุที่เปลี่ยนแปลงตามกฎหมายใหม่ รวมถึงความรับผิดชอบทาง

กฎหมาย 
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เลิกประชุมเวลา 12.00 น.                                                                     
  
                                                                                                                                                                                                                                                                    
             

                                                                                                                                                     
 

(นางสาวกันย์พินันท์  สิริปัญญาธร) 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 

                                                                  
 (นางสาวสิริวัลลิ์  พฤกษาอุดมชัย) 

ผู้จดรายงานการประชุม 
 
 

                                                           
(นางสาวเอมอร  ชีราวุฒธิพันธ์) 

ผู้จดรายงานการประชุม 
 
 
 

รายงานการประชุมฉบับน้ี 
ได้รับรองโดยไม่มีการแก้ไข 

 


