
 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ครั้งท่ี 4/2560 

วันอังคารท่ี 21 กุมภาพนัธ์ 2560 
ณ  ห้องประชุมนริศรานวุัดตวิงศ์ สํานักงานอธิการบด ี ตลิ่งชนั 

…………….……………….. 

ผู้มาประชุม 

1. ผศ.ชัยชาญ   ถาวรเวช อธิการบดี ประธานกรรมการ 
2. ผศ.ดร.เชาวรีย์ อรรถลังรอง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ 
3. ผศ.สยุมพร กาษรสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม  กรรมการ 

  และรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม 
4. ผศ.ณัฏฐพล  สุวรรณกุศลส่ง  รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  กรรมการ 
   ฝ่ายศิลปะและการออกแบบ  

  รักษาราชการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
5. อ.อํามฤทธ์ิ   ชูสุวรรณ  คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ กรรมการ 
6. รศ.ดร.ชัยสิทธ์ิ  ด่านกิตติกุล คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กรรมการ 
7. ผศ.ชวลิต ขาวเขียว คณบดีคณะโบราณคดี กรรมการ 
8. ผศ.ดร.วรางคณา นิพัทธ์สุขกิจ คณบดีคณะอักษรศาสตร ์ กรรมการ 
9. ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธ์ุ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กรรมการ 

10. รศ.ดร.สืบสกุล อยู่ยืนยง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 
11. อ.ดําริห์   บรรณวิทยกิจ คณบดีคณะดุริยางคศาสตร์ กรรมการ 
12. ผศ.สมศักด์ิ ชาตินํ้าเพ็ชร คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ 
13. ผศ.ดร.สมพิศ   ขัตติยพิกุล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ กรรมการ 
14. ผศ.ดร.อริศร์   เทียนประเสริฐ ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  กรรมการ 
15. ผศ.ดร.ศักดิพันธ์ ตันวิมลรัตน์ ผู้อํานวยการสํานักหอสมุดกลาง กรรมการ 
16. ผศ.ฉัตรชัย  เผ่าทองจีน ผู้อํานวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ กรรมการ 
17. อ.ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท ์ ผู้อํานวยการหอศิลป์ กรรมการ 
18. รศ.ดร.บุญศรี   จงเสรีจิตต์ ประธานสภาคณาจารย์ กรรมการ 
19. ผศ.ดร.จรุงแสง   ลักษณบุญส่ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กรรมการและเลขานุการ 
20. นางสาวอัปสร กิจเจริญค้า ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้มาประชุมผา่นระบบ VDO-Conference 
1. รศ.ดร.คณิต เขียววิชัย รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร ์ กรรมการ 
2. ผศ.ดาวลอย กาญจนมณีเสถียร รองอธิการบดี เพชรบุรี  กรรมการ 
3. รศ.ดร.วศิน อิงคพัฒนากุล รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการ 
4. รศ.วัฒนา เกาศัลย์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กรรมการ 
5. รศ.ดร.สุภาวี  ศิรินคราภรณ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รักษาราชการแทน กรรมการ 

  คณบดีคณะมณัฑนศิลป์  
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6. รศ.ดร.ธนะเศรษฐ ์ ง้าวหิรัญพัฒน์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กรรมการ 
7. ผศ.ดร.ปาเจรา    พัฒนถาบุตร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ 

  และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
8. อ.ดร.ภวพล คงชุม คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการ 
9. ผศ.ดร.พีรพัฒน์ ยางกลาง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 

10. อ.ดร.คุณัตว์   พิธพรชัยกุล ผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ กรรมการ 
11. อ.ดร.นิรุทธ์  วัฒโนภาส ผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ กรรมการ 
12. นายกฤษดา   ไพรวรรณ์ ผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน กรรมการ 

ผู้เขา้ร่วมประชุม 
1. อ.นภดล วิรุฬห์ชาตะพันธ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  วังท่าพระ 
2. นางอัจฉรา   ทองส่งโสม ผู้อํานวยการกองกลาง   
3. นางสุกัญญา   ต่อทรัพย์สิน ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่  
4. นายสหรัฐ   มณีจันทร ์ ผู้อํานวยการกองนิติการ 
5. นางสุมณฑา   เสรีวัตตนะ ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน 

ผู้เขา้ร่วมประชุมผ่านระบบ VDO-Conference 
1. ผศ.ดร.ศุภรัตน์ แสงฉัตรแก้ว ผู้ช่วยอธิการบดี เพชรบุรี 
2. อ.ดร.สุภาพ เกิดแสง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. อ.ปัญจพล  เหล่าพูนพัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา  ติดราชการ 
     และรักษาราชการแทนรองอธิการบดี 
   ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ 
2. รศ.ดร.ปานใจ   ธารทัศนวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย   ติดราชการ 
3. อ.ดร.ธนาทร  เจียรกุล คณบดีคณะมณัฑนศิลป์   ติดราชการ 

 
หมายเหตุ 

วาระที่ 4.6.6 การกําหนดสีไทยโทนประจําคณะวิชาสําหรับทําผ้าคล้องคอ (ฮู้ด) ของครุย     
วิทยฐานะ มหาวิทยาลัยได้เรียนเชิญอาจารย์ไพโรจน์  พิทยเมธี อาจารย์ประจําภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์               
คณะมัณฑนศิลป์ ผู้จัดทําสีไทยโทน ในการปรับสีประจําคณะวิชาสําหรับทําผ้าคล้องคอ (ฮู้ด) ของครุยวิทยฐานะ 
เข้าร่วมช้ีแจง  

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 
เมื ่อกรรมการครบเป็นองค์ประชุมแล้ว  ประธานกล่าวเปิดประชุมและขอให้ที ่ประชุม

พิจารณาเรื่องต่างๆ  ดังน้ี 
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ระเบยีบวาระที่  1    เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบยีบวาระที่ 1.1     รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร     

ครั้งที่ 3/2560 เม่ือวันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560  
  
สรุปเรื่อง 
 ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560    
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบยีบวาระที่  2     เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
ระเบยีบวาระที่ 2.1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ  
 
สรุปเรื่อง 

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ จํานวน 2 เรื่อง ดังน้ี 
1. มหาวิทยาลัยขอขอบคุณคณะวิชา/หน่วยงานท่ีได้ร่วมให้การต้อนรับและรายงาน

โครงการวิจัยและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมท่ีมหาวิทยาลัยศิลปากรดําเนินการในพ้ืนที่จังหวัดเพชรบุรี    
พร้อมทั้งรับฟังข้อคิดเห็นจากผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีในการประชุมหัวข้อ “เพชรบุรี 4.0 ศิลปากรร่วม
สร้างสรรค์” เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ณ อาคารสถาบันศิลปสถาปัตยกรรมไทยเฉลิมพระเกียรติ      
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  

ทั้งน้ี นางกอบกาญจน์  วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้        
มีกําหนดประชุมหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี ให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวช้ันนํา ในวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560 เวลา 10.00-12.00 น. ณ รายา รีสอร์ท อําเภอชะอํา จังหวัด
เพชรบุรี หากคณะวิชา/หน่วยงานใดสนใจขอให้ส่งข้อมูลเก่ียวกับการดําเนินการดังกล่าวไปยังผู้อํานวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 เพ่ือจะได้รวบรวมข้อมูลและนําเสนอรัฐมนตรี
พิจารณาต่อไป 

2. มหาวิทยาลัยขอเรียนเชิญผู้บริหารหรือผู้แทนคณะวิชา/หน่วยงานเข้าร่วมประชุมเพ่ือ
รายงานโครงการวิจัยและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมท่ีคณะวิชา/หน่วยงานได้ดําเนินการในพ้ืนที่จังหวัด
นครปฐม ในอดีต ปัจจุบัน หรืออนาคต ซึ่งคาดว่าจะเป็นประโยชน์กับทางจังหวัด เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อ     
คณะวิชา/หน่วยงานในการของบประมาณแผ่นดินที่จะมีขึ้นในอนาคต โดยใช้เวลาในการรายงานคณะวิชา/
หน่วยงานละ 15 นาที และร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ในวันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2560 เวลา 09.00-
13.00 น. ณ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม  

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ           
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ระเบียบวาระท่ี 2.2 รายงานการเข้าใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) และ
สรุปผลการลดใช้ทรัพยากรกระดาษในการเวียนเอกสารผ่านระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประจําไตรมาสท่ี 1 

 
สรุปเรื่อง 

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

ในการน้ี  งานสารบรรณได้รายงานการเข้าใ ช้งานระบบสารบรรณอิ เล็กทรอนิกส์                
(e-Document) ของคณะวิชา/หน่วยงาน รวมทั้งสรุปผลการลดใช้ทรัพยากรกระดาษและการลดค่าใช้จ่ายใน
การเวียนเอกสารผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประจํา      
ไตรมาสท่ี 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2559) โดยพิจารณาจากหน่วยงานที่มีการเวียนเอกสารผ่านระบบดังกล่าว 
จํานวน 4 หน่วยงาน คือ งานสารบรรณ กองกลาง งานสารบรรณ กองงานวิทยาเขต กองการเจ้าหน้าที่ และ
กองนิติการ ซึ่งสามารถลดการใช้ทรัพยากรกระดาษ จํานวน 73,127 แผ่น คิดเป็นค่าใช้จ่ายที่สามารถลดได้ 
จํานวนทั้งสิ้น 33,106.10 บาท (สามหมื่นสามพันหน่ึงร้อยหกบาทสิบสตางค์) 

ทั้งน้ี ผู้อํานวยการกองกลางได้ช้ีแจงเหตุผลที่คณะวิชา/หน่วยงานไม่สามารถเข้าใช้งานระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) ได้ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด (น้อยกว่าร้อยละ 80) ให้ที่ประชุม
ทราบด้วย 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ และให้ตัดข้อมูลการเข้าใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนของ
ผลรวมสรุปรายวิทยาเขตออก สําหรับการรายงานเพ่ือเสนอที่ประชุมทราบในไตรมาสต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

5

ระเบียบวาระท่ี  2.3 ผลสํารวจความต้องการบริการวิชาการของบุคลากรและนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร และผลสํารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการหอสมุด 
รอบที่ 1 (สิงหาคม-พฤศจิกายน 2559) ประจําปีการศึกษา 2559 สํานัก
หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 

     
สรุปเรื่อง 

ด้วยสํานักหอสมุดกลางได้รายงานผลการสํารวจความต้องการบริการวิชาการของบุคลากรและ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร และผลการสํารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการหอสมุด รอบที่ 1 (สิงหาคม-
พฤศจิกายน 2559) ประจําปีการศึกษา 2559 สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ดังน้ี 

1. สรุปผลสํารวจความต้องการบริการวิชาการของบุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2559 ดังน้ี  

1.1 ข้อมูลจากบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน จํานวน 332 คน 
(1) ต้องการรับบริการวิชาการ จํานวน 306 คน คิดเป็นร้อยละ 92.00 
(2) ไม่ต้องการรับบริการวิชาการ จํานวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 8.00 

1.2 ข้อมูลจากนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก จํานวน 275 คน 
(1) ต้องการรับบริการวิชาการ จํานวน 255 คน คิดเป็นร้อยละ 93.00 
(2) ไม่ต้องการรับบริการวิชาการ จํานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 7.00 

โดยผลการสํารวจน้ีจะเป็นการเพ่ิมศักยภาพในการบริหารงานของสํานักหอสมุดกลางให้
บรรลุภารกิจย่ิงขึ้น ซึ่งสํานักหอสมุดกลางจะได้นําข้อมูลจากผลการสํารวจมาประกอบการพิจารณา เพ่ือหา    
แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ
ต่อไป  

2. สรุปผลสํารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการหอสมุด รอบที่ 1 (สิงหาคม-พฤศจิกายน 
2559) ประจําปีการศึกษา 2559 โดยเก็บข้อมูลจากผู้เข้าใช้บริการหอสมุดจริง จํานวน 4 แห่ง ได้แก่ หอสมุด
สาขา วังท่าพระ หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี และหอจดหมายเหตุ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งสรุปผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.11 และ
จําแนกเป็นรายด้านได้ดังน้ี   

2.1 บุคลากรของห้องสมุด  มีค่าเฉลี่ย 4.35  ระดับความพึงพอใจมาก 
2.2 ทรัพยากรสารสนเทศ  มีค่าเฉลี่ย 4.01  ระดับความพึงพอใจมาก 
2.3 กระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ  มีค่าเฉลี่ย 4.29  ระดับความพึงพอใจมาก 
2.4 กายภาพที่เหมาะสม  มีค่าเฉลี่ย 4.02  ระดับความพึงพอใจมาก 
2.5 สิ่งอํานวยความสะดวกท่ีจําเป็น  มีค่าเฉลี่ย 4.03  ระดับความพึงพอใจมาก 
2.6 ระบบสาธารณูปโภค มีค่าเฉลี่ย 4.09  ระดับความพึงพอใจมาก 
 และรักษาความปลอดภัย 
2.7 การประชาสัมพันธ์  มีค่าเฉลี่ย 4.01  ระดับความพึงพอใจมาก 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบยีบวาระที่ 2.4 นโยบายในการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และสมาคม
ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2560 และการประชุมสามัญ
สมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประจํา
ประเทศไทย ครั้งที่ 1/2560 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่ได้มีการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และสมาคม ทปอ. 
ครั้งที่ 1/2560 และการประชุมสามัญสมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ประจําประเทศไทย (สออ. ประเทศไทย) ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560 ณ หอประชุม
เจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) โดยมี 
นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสด์ิ 
อธิการบดี สจล. ในฐานะประธาน ทปอ. อธิการบดี และผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมประชุม 
ซึ่งสรุปสาระสําคัญได้ดังน้ี 

1. แนวทางการจัดต้ัง “กระทรวงอุดมศึกษา” ซึ่งเป็นการแยกสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) ออกจากกระทรวงศึกษาธิการ เน่ืองจากปัจจุบัน สกอ. มีโครงสร้างการบริหารงานขนาดใหญ่
เกินไป ซึ่งในเบ้ืองต้นผู้ที่เก่ียวข้องกับอุดมศึกษาส่วนใหญ่เห็นด้วย แต่อย่างไรก็ตามจะมีการทําประชาพิจารณ์
เพ่ือรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนร่วมจากหลากหลายกลุ่ม อีกทั้งการจัดต้ังกระทรวงอุดมศึกษายังมีขั้นตอนอีก
มาก ซึ่งจะเช่ือมโยงกับหลายๆ ด้าน เช่น กฎหมาย งบประมาณ เป็นต้น  

2. เน่ืองจากปัจจุบันมีสถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งเปิดสอนหลักสูตรที่ไม่มีคุณภาพ นักศึกษา
สําเร็จการศึกษาแล้วไม่มีงานทํา จึงเสนอ ทปอ. ร่วมกันพิจารณาแนวทางการปิดหลักสูตรที่ไม่มีคุณภาพ       
และขอให้สถาบันอุดมศึกษาพิจารณาเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณตามความจําเป็น ทั้ง น้ี ได้ขอให้
สถาบันอุดมศึกษารวบรวมข้อมูลตัวช้ีวัดความสําเร็จในการจัดการศึกษา 4 ประการ ดังน้ี 

2.1 จํานวนนักศึกษาที่จบการศึกษาแล้วมีงานทํา 
2.2 จํานวนนักศึกษาที่ได้งานทําตรงตามสาขาที่เรียน   
2.3 จํานวนนักศึกษาตามโควตาที่ได้ทํางานในภูมิภาคหรือในพ้ืนที่ที่ให้โควตา   
2.4 ความพึงพอใจของนายจ้างหรือผู้ใช้บัณฑิต   

3. ทปอ. ได้มีนโยบายสนับสนุนการดําเนินการด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยของ
รัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม และจะนําแนวทางการสอบถามความพึงพอใจของ
นายจ้างในการใช้บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาไปปฏิบัติจริง เน่ืองจากเป็นเรื่องสําคัญที่ต้องใช้ข้อมูลที่เป็นความจริง     
ซึ่งข้อมูลดังกล่าวมีผลต่อการจัดการเรียนการสอนและเป็นส่วนหน่ึงในการกําหนดอนาคตของชาติ 

4. แนวทางการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาแบบใหม่ ได้รับความร่วมมือจาก
สถาบันอุดมศึกษาในเครือข่าย ทปอ. จํานวน 30 แห่ง ในการร่วมกันพิจารณากระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้า
ศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือให้เกิดความเท่าเทียมกันในสังคมไทย ซึ่งจะเร่ิมใช้ต้ังแต่ปีการศึกษา 2561 
เป็นต้นไป ด้วยหลักการ 3 ประการ ดังน้ี 

4.1 นักเรียนควรอยู่ในห้องเรียนจนสําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6  
4.2  นักเรียนแต่ละคนมีสิทธ์ิในการตอบรับสาขาวิชาที่เลือกเพียง 1 สิทธ์ิ เพ่ือความเสมอภาค    
4.3 สถาบันอุดมศึกษาในเครือข่าย ทปอ. ทุกแห่งจะเข้าร่วมระบบ Clearing House        

เพ่ือบริหาร 1 สิทธ์ิของนักเรียน 
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ทั้งน้ี การรับสมัครจะมีทั้งสิ้น 5 รอบ ดังน้ี 
รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio โดยไม่มีการสอบข้อเขียน สําหรับนักเรียนทั่วไป นักเรียนที่

มีความสามารถพิเศษ นักเรียนโควตา นักเรียนเครือข่าย ให้นักเรียนย่ืนสมัครโดยตรงกับสถาบันอุดมศึกษา 
รอบท่ี 2 การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียนหรือข้อสอบปฏิบัติ โดยมีเง่ือนไขต่างๆ 

ระบุไว้สําหรับนักเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่หรือโควตาของโรงเรียนในเครือข่าย และโครงการความสามารถพิเศษ
ต่างๆ ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาจะประกาศเกณฑ์การสอบให้นักเรียนย่ืนสมัครโดยตรงกับสถาบันอุดมศึกษา และเข้า
รับการคัดเลือกตามเกณฑ์การสอบ 

รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน สําหรับนักเรียนในโครงการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย (กสพท.) โครงการอ่ืนๆ และนักเรียนทั่วไป โดย ทปอ. เป็นหน่วยงานกลางในการรับสมัคร 
นักเรียนสามารถเลือกได้ 4 สาขาวิชา โดยไม่เรียงลําดับ สถาบันอุดมศึกษาจัดให้มีการสอบในระบบกลางร่วมกัน
ในเวลาเดียวกัน ซึ่งแต่ละสถาบันอุดมศึกษาสามารถกําหนดเกณฑ์ที่เป็นอิสระของตนเอง 

รอบที่ 4 การรับแบบ Admission สําหรับนักเรียนทั่วไป โดย ทปอ. เป็นหน่วยงานกลางใน
การรับสมัคร และนักเรียนสามารถเลือกสมัครได้ 4 สาขาวิชา แบบมีลําดับ โดยใช้เกณฑ์ค่านํ้าหนักตามที่
ประกาศไว้ล่วงหน้า 3 ปี 

รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ สถาบันอุดมศึกษาสามารถรับโดยตรงด้วยวิธีการของสถาบัน       
เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนต่อ 

เมื่อเสร็จสิ้นการรับสมัครสอบคัดเลือกในแต่ละรอบจะทําการ Clearing กล่าวคือ นักเรียน 
1 คน มี 1 สิทธ์ิ ในการยืนยันการเข้าศึกษาต่อในสาขาที่สอบได้ เมื่อยืนยันแล้วระบบจะตัดช่ือออกจากการมี
สิทธ์ิสมัครสอบรอบต่อไป หากต้องการสมัครสอบรอบต่อไปต้องสละสิทธ์ิก่อน แต่หากมีการใช้อุบายสมัครสอบ
ครั้งต่อไปโดยไม่สละสิทธ์ิครั้งแรกและหากสอบได้จะถือเป็นโมฆะ 

การเปลี่ยนแปลงระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาจะทําให้
นักเรียนไม่ต้องว่ิงรอกสอบ มีเวลาเตรียมความพร้อมสําหรับตนเองมากข้ึน ไม่เป็นภาระเรื่องค่าใช้จ่าย           
ลดความเครียดให้นักเรียนและผู้ปกครองได้อย่างแท้จริง สําหรับนักเรียนและนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติก็จะ
ใช้ระบบดังกล่าวเช่นกัน ส่วนนักศึกษาที่มีที่เรียนแล้วแต่ต้องการเปลี่ยนสถาบันหรือคณะวิชาก็สามารถสมัคร
สอบคัดเลือกในระบบดังกล่าวได้เช่นกัน โดยไม่ได้มีการปิดโอกาส อย่างไรก็ตาม ควรศึกษาข้อมูลเก่ียวกับการ
สอบคัดเลือกให้ละเอียด เน่ืองจากบางสาขาวิชากําหนดให้นักศึกษาต้องลาออกจากสถาบันการศึกษาเดิมก่อน       
หากต้องการสมัครเข้าสถาบันการศึกษาใหม่ 

5. ทปอ. ได้ช้ีแจงรายละเอียดของแต่ละสาขาวิชาว่าจะเปิดรับนักศึกษาในรอบใดบ้าง       
โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏจะเข้าร่วมระบบดังกล่าวในรอบที่ 1-3 และรอบที่ 5 ส่วนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี     
ราชมงคลจะเข้าร่วมรอบที่ 1-3 และมหาวิทยาลัยเอกชนบางส่วนเข้าร่วมด้วยความสมัครใจ 

6. นักเรียนที่ใช้วุฒิการศึกษาจากต่างประเทศ รวมทั้งที่สําเร็จการศึกษาหลักสูตรนานาชาติใน
ประเทศไทย ไม่ต้องเทียบวุฒิเพ่ือสมัครศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย แต่ให้เป็นหน้าที่ของมหาวิทยาลัยในการ
กําหนดวุฒิที่ต้องการว่าจะรับนักศึกษาแบบใด ทั้งน้ี ให้ ทปอ. แจ้งรายละเอียดเก่ียวกับระบบการคัดเลือกบุคคล
เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ พร้อมตอบคําถามหรือข้อสงสัยที่ผู้สมัครสอบต้องการ
ทราบ เพ่ือให้ระบบการสอบคัดเลือกดังกล่าวมีความชัดเจน และผู้สมัครสอบสามารถเตรียมตัวได้ล่วงหน้า 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ  
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ          
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ระเบยีบวาระที่  3    เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน  
 ไม่ม ี
 
ระเบยีบวาระที่  4     เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
ระเบยีบวาระที่  4.1 การบริหารงานบุคคล 
ระเบยีบวาระที่  4.1.1 การสอบแข่งขนั / คัดเลือก 
  ไม่ม ี
 
ระเบยีบวาระที่  4.1.2 การขออนุมัติบรรจุบุคคล / การโอนย้าย    
ระเบียบวาระท่ี 4.1.2.1 คณะโบราณคดีขออนุมัติจ้าง นางสาวเพ็ญศิริ อยู่ศรี เพื่อบรรจุเป็นพนักงาน

มหาวิทยาลัย ซ่ึงจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน (เงินรายได้สมทบ) 
ตําแหน่งนักกิจการนักศึกษาปฏิบัติการ 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่คณะโบราณคดีมีอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน 
(เงินรายได้สมทบ) ตําแหน่งนักกิจการนักศึกษาปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-02-268 สังกัดงานบริการการศึกษา 
สํานักงานคณบดี น้ัน  

คณะฯ ได้ดําเนินการตามข้ันตอนแล้ว ผู้ได้รับการคัดเลือกคือ นางสาวเพ็ญศิริ อยู่ศรี             
วุฒิบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (โดยขออนุมัติเรียก              
ลําดับที่ 2 จากประกาศคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตําแหน่งนักกิจการนักศึกษาปฏิบัติการ ลงวันที่ 16 มกราคม 2560 ทั้งน้ี ลําดับที่ 1 ขอสละสิทธ์ิ) 
คณะฯ จึงประสงค์ขออนุมัติจ้าง นางสาวเพ็ญศิริ อยู่ศรี เพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงิน
งบประมาณแผ่นดิน (เงินรายได้สมทบ) ดํารงตําแหน่งนักกิจการนักศึกษาปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-02-268 
อัตราเงินเดือน  เดือนละ 19,500 บาท สังกัดงานบริการการศึกษา สํานักงานคณบดี คณะโบราณคดี พร้อมทั้ง  
ขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังน้ี 

1. คณบดีคณะโบราณคดี    ประธานกรรมการ 
2. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะโบราณคดี  กรรมการ 
3. รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะโบราณคดี กรรมการ 
4. อาจารย์อาภาโสม  ฉายแสงจันทร ์  กรรมการ 
5. นางสาววรันดา  แก้วหอมคํา   กรรมการ 
6. นางสาวดวงใจ  ตะกรุดทอง   เลขานุการ 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จ้าง นางสาวเพ็ญศิริ อยู่ศรี เพ่ือบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน (เงินรายได้สมทบ) ดํารงตําแหน่งนักกิจการนักศึกษา
ปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-02-268 อัตราเงินเดือน  เดือนละ 19,500 บาท สังกัดงานบริการการศึกษา 
สํานักงานคณบดี คณะโบราณคดี ต้ังแต่วันที่ ก.บ.ม. อนุมัติ แต่ไม่ก่อนวันรายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน พร้อมทั้ง
อนุมัติให้แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าวตามรายช่ือที่คณะฯ เสนอ 
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ทั้งน้ี การจ้างครั้งแรกให้จ้างเป็นพนักงานประจําสถานภาพทดลองงาน มีระยะเวลาการจ้าง 1 ปี ต้ังแต่วันที่
รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน 
 
ระเบียบวาระท่ี 4.1.2.2 คณะโบราณคดีขออนุมัติจ้าง นายศิริวุฒิ ฉํ่าตาก้อง เพื่อบรรจุเป็นพนักงาน

มหาวิทยาลัย ซ่ึงจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน  ตําแหน่งอาจารย์ 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่คณะโบราณคดีมีอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน 

ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-23-1194 สังกัดคณะโบราณคดี น้ัน  
คณะฯ ได้ดําเนินการตามขั้นตอนแล้ว ผู้ ได้รับการคัดเลือกคือ นายศิริ วุฒิ ฉ่ําตาก้อง              

วุฒิศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร และมีผล 
การสอบคะแนนภาษาอังกฤษ  TOEIC 740 คะแนน (เป็นไปตามมติที่ประชุม ก.บ.พ. ครั้งที่ 25/2558 เมื่อวันที่          
29 ธันวาคม 2558 กําหนดให้มีผลการสอบคะแนนภาษาอังกฤษ TOEIC ไม่ตํ่ากว่า 625 คะแนน) คณะฯ               
จึงประสงค์ขออนุมัติจ้าง นายศิริวุฒิ ฉ่ําตาก้อง เพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณ
แผ่นดิน ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-23-1194 อัตราเงินเดือน เดือนละ 26,250 บาท สังกัด                 
คณะโบราณคดี พร้อมทั้งขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังน้ี 

1. คณบดีคณะโบราณคดี    ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มลฤดี สายสิงห ์  กรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดารัตน์ พุทธพงษ์ กรรมการ 
4. อาจารย์จักรกฤษณ์  เจรญิสิทธ์ิ   กรรมการ 
5. อาจารย์เพ็ญลักษณ ์ วงศจ์งใจหาญ  กรรมการ 
6. นางสาวดวงใจ  ตะกรุดทอง   เลขานุการ 

 โดยที่ประชุม ก .บ .พ . ครั้งที่ 13/2559 เมื ่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559 มีมติอนุมัติให้
เปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุกรอบอัตราว่าง เพื่อใช้ในการดําเนินการเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่ง เลขที ่ 1-2-23-1194 สังกัดคณะโบราณคดี               
จากเง่ือนไขการบรรจุคุณวุฒิปริญญาเอก เป็นเง่ือนไขการบรรจุคุณวุฒิปริญญาโท 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จ้าง นายศิริวุฒิ ฉ่ําตาก้อง เพ่ือบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-23-1194             
อัตราเงินเดือน เดือนละ 26,250 บาท สังกัดคณะโบราณคดี ต้ังแต่วันที่ ก.บ.ม. อนุมัติ แต่ไม่ก่อนวันรายงานตัว
เข้าปฏิบัติงาน พร้อมทั้งอนุมัติให้แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าว
ตามรายช่ือที่คณะฯ เสนอ ทั้งน้ี การจ้างคร้ังแรกให้จ้างเป็นพนักงานประจําสถานภาพทดลองงาน มีระยะเวลา
การจ้าง 1 ปี ต้ังแต่วันที่รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน 
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ระเบียบวาระท่ี 4.1.2.3 สํานักหอสมุดกลางขออนุมัติจ้าง นางสาวบุณฑริกา เอกพรพิศิษฐ์ เพื่อบรรจุ

เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ซ่ึงจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตําแหน่ง          
นักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ 

 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีสํานักหอสมุดกลางมีอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน 
ตําแหน่งนักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-2-36-1157 สังกัดงานบริหารและธุรการ สํานักงาน
สํานักหอสมุดกลาง น้ัน  

สํานักหอสมุดกลางได้ดําเนินการตามขั้นตอนแล้ว ผู้ได้รับการคัดเลือกคือ นางสาวบุณฑริกา 
เอกพรพิศิษฐ์ วุฒิศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการบริหารธุรกิจ จากสถาบันราชภัฏสวนดุสิต สํานักหอสมุดกลาง             
จึงประสงค์ขออนุมัติจ้าง นางสาวบุณฑริกา เอกพรพิศิษฐ์ เพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงิน
งบประมาณแผ่นดิน ดํารงตําแหน่งนักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-2-36-1157 อัตราเงินเดือน  
เดือนละ 19,500 บาท สังกัดงานบริหารและธุรการ สํานักงานสํานักหอสมุดกลาง สํานักหอสมุดกลาง พร้อมทั้ง  
ขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังน้ี 

1. รองผู้อํานวยการสํานักหอสมุดกลาง  ประธานกรรมการ 
2. นางอาทิตา  นกอยู่    กรรมการ 
3. นางสาววรารัตน์  วีรเดชกําพล   กรรมการ 
4. นายสมภพ  สุขดี    กรรมการ 
5. นางสาวสินีนาฏ  ทรัพย์แตง   เลขานุการ 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จ้าง นางสาวบุณฑริกา เอกพรพิศิษฐ์ เพ่ือบรรจุเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน ดํารงตําแหน่งนักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ 
ตําแหน่งเลขที่ 2-2-36-1157 อัตราเงินเดือน  เดือนละ 19,500 บาท สังกัดงานบริหารและธุรการ สํานักงาน
สํานักหอสมุดกลาง สํานักหอสมุดกลาง ต้ังแต่วันที่ ก.บ.ม. อนุมัติ แต่ไม่ก่อนวันรายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน พร้อม
ทั้งอนุมัติให้แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าวตามรายช่ือที่หน่วยงาน
เสนอ ทั้งน้ี การจ้างครั้งแรกให้จ้างเป็นพนักงานประจําสถานภาพทดลองงาน มีระยะเวลาการจ้าง 1 ปี ต้ังแต่
วันที่รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน 
 
ระเบียบวาระท่ี 4.1.2.4 คณะว ิทยาการจ ัดการขออน ุม ัต ิย ้ายและเปลี ่ยนตําแหน ่งพน ักงาน

มหาวิทยาลัย ราย นายธาดาธิเบศร์ ภูทอง 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่คณะวิทยาการจัดการได้ดําเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน

มหาวิทยาลัย มาดํารงตําแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะว ิทยาการจ ัดการ  ซึ่ งผู้ที่ผ่านการคัดเลือก คือ                
นายธาดาธิเบศร์ ภูทอง วุฒิวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
และมีผลการสอบคะแนนภาษาอังกฤษ  TU-GET 660 คะแนน (เป็นไปตามมติที่ประชุม ก.บ.พ. ครั้งที่ 25/2558 
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เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558 กําหนดให้มีผลการสอบคะแนนภาษาอังกฤษ TU-GET ไม่ตํ่ากว่า 450 คะแนน)              
แต่เน่ืองจากปัจจุบัน นายธาดาธิเบศร์ ภูทอง เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งผู้ช่วยสอนปฏิบัติการ ตําแหน่ง
เลขที่ 2-3-23-732 อัตราเงินเดือน 26,090 บาท สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ดังน้ัน คณะวิทยาการจัดการ          
จึงประสงค์ขออนุมัติย้ายและเปลี่ยนตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย ราย นายธาดาธิเบศร์ ภูทอง จากตําแหน่ง
ตําแหน่งผู้ช่วยสอนปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-23-732 อัตราเงินเดือน 26,090 บาท สังกัดคณะวิทยาการ
จัดการ ไปดํารงตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-3-23-789 อัตราเงินเดือน เดือนละ 26,250 บาท สังกัด            
คณะวิทยาการจัดการ โดยให้นับระยะเวลาปฏิบัติงานต่อเน่ืองกัน พร้อมทั้งขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการ
ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังน้ี 

1. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ   ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัลทิกา  ศิริพิศ  กรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิภา  พจน์วาที  กรรมการ 
4. รองศาสตราจารย์ ดร.ประสพชัย  พสุนนท์ กรรมการ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรชัิย  ดีเลิศ  กรรมการ 
6. นางสาววันเพ็ญ  แสงพูล   เลขานุการ 

 โดยที่ประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 มีมติอนุมัติให้
เปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุกรอบอัตราว่าง เพื่อใช้ในการดําเนินการเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-3-23-789 สังกัดคณะวิทยาการจัดการ               
จากเง่ือนไขการบรรจุคุณวุฒิปริญญาเอก เป็นเง่ือนไขการบรรจุคุณวุฒิปริญญาโท 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้ย้ายและเปล่ียนตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย ราย                
นายธาดาธิเบศร์ ภูทอง จากตําแหน่งตําแหน่งผู้ช่วยสอนปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-23-732 อัตราเงินเดือน 
26,090 บาท สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ไปดํารงตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-3-23-789 อัตราเงินเดือน 
เดือนละ 26,250 บาท สังกัดคณะวิทยาการจัดการ โดยให้นับระยะเวลาปฏิบัติงานต่อเน่ืองกัน พร้อมทั้ง               
ขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานตามรายช่ือที่คณะฯ เสนอ 
 
ระเบยีบวาระที่  4.1.3 การประเมินการปฏิบัติงาน   
ระเบียบวาระท่ี 4.1.3.1 รายงานผลการประเมินทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 

5 ราย 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรได้มีคําสั่งบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยให้ทดลอง

ปฏิบัติงานในตําแหน่งเป็นเวลา 6 เดือน จํานวน 5 ราย คือ 
1. นางสาวทิพากร วิชิตาเลิศพงศ์ วุฒิศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง 

จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-3-23-139 อัตราเงินเดือน เดือนละ              
25,380 บาท สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ต้ังแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 
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2. นางสาวอรนิช สาลีวงษ์ วุฒิ Master of Science (International Hotel and Tourism 
Management) จาก Oxford Brookes University ประเทศสหราชอาณาจักร ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่  
1-3-23-748 อัตราเงินเดือน เดือนละ  25,380 บาท สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ต้ังแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 

3. นางสาวณัฐภาณี จริตไทย วุฒิศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการการท่องเที่ยวแบบ 
บูรณาการ) เกียรตินิยม จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่  1-3-23-749 
อัตราเงินเดือน เดือนละ  25,380 บาท สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ต้ังแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 

4. นายนรินทร  พวงระย้า วุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ตําแหน่งนักวิชาการศึกษา ตําแหน่งเลขที่ 2-3-12-835 อัตราเงินเดือน เดือนละ  
19,500 บาท สังกัดฝ่ายดําเนินการและวิศวกรรม ศูนย์คอมพิวเตอร์ ต้ังแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 

5. นายปิยพล รัตนเลี่ยม วุฒิศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตําแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา ตําแหน่งเลขที่  2-3-19-339                  
อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท สังกัดงานบริการการสอน  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ กองบริการ
การศึกษา สํานักงานอธิการบดี ต้ังแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2559 

บัดน้ี คณะกรรมการประเมินฯ ได้ดําเนินการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาว ิทยาล ัยดังกล่าวแล้ว เห็นว่าพนักงานมหาว ิทยาล ัย  ทั้ง 5 ราย เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ             
ความรับผิดชอบและความประพฤติเหมาะสม เห็นควรให้ปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าวต่อไป 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ     ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบรายงานผลการประเมินทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัย จํานวน 5 ราย และให้ปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าวต่อไป  
 
ระเบยีบวาระที่  4.1.4 การขอเปลี่ยน / เพิ่มเง่ือนไขการบรรจุ 

ไม่ม ี
 

ระเบียบวาระท่ี  4.1.5 การพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ ชํานาญงาน ชํานาญงานพิเศษ ชํานาญ
การ ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษฯ 
ไม่ม ี

 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6 เรื่องอ่ืนๆ 
ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.1 การขอเพิ่มวุฒิการศึกษาไว้ในทะเบียนประวัติ  

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือน          
ตามคุณวุฒิและการเพ่ิมวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติ พ.ศ.2553 ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน 2553 ข้อ 4 
และข้อ 5 กําหนดว่าการปรับเงินเดือนตามคุณวุฒิหรือการเพ่ิมคุณวุฒิไว้ในทะเบียนประวัตินั้น ข้าราชการ และ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ที่ได้รับคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นน้ันจะต้องเป็นคุณวุฒิที่ตรงกับลักษณะ              
การสอนของภาควิชา หรือของคณะหรือหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 
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และสําหรับข้าราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายบริหารและปฏิบัติงานทั่วไป          
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
วุฒิก่อนบรรจุแต่งต้ัง จะต้องเสนอเรื่องให้หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ของคณะหรือมหาวิทยาลัย ภายใน 60 วัน      
นับแต่วันรายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการ (กรณีได้รับวุฒิเพ่ิมขึ้นก่อนวันรายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการ) หรือ 
ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่สําเร็จการศึกษา (กรณีรายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการก่อนวันที่มีหลักฐานว่าสําเร็จ
การศึกษา) หากเสนอเร่ืองขอกําหนดภายหลังเวลาดังกล่าวให้กําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิได้ไม่ก่อนวันที่
หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ของคณะหรือมหาวิทยาลัยได้รับเรื่อง 

เน่ืองจาก มหาวิทยาลัยได้อนุญาตให้ นายปริญญา  หรุ่นโพธ์ิ พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่ง
อาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-3-23-136 สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ลาศึกษานอกเวลาราชการในระดับปริญญาเอก
สาขาวิชาการจัดการ ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีกําหนด 3 ปี ต้ังแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2556 ถึงวันที่           
31 กรกฎาคม 2559 และนายปริญญา  หรุ่นโพธ์ิ ได้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก วุฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
(การจัดการ) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ต้ังแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2559  

คณะวิทยาการจัดการประสงค์ขออนุมัติเพ่ิมวุฒิการศึกษาไว้ในทะเบียนประวัติ ราย        
นายปริญญา  หรุ่นโพธ์ิ พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-3-23-136 อัตราเงินเดือน  
เดือนละ 36,190 บาท สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ซึ่งสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก วุฒิปรัชญา               
ดุษฎีบัณฑิต  (การจัดการ) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ต้ังแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2559 โดยยื่นเรื่องเสนอขอเพ่ิม
วุฒิการศึกษาไว้ในทะเบียนประวัติ ซึ่งหน่วยงานการเจ้าหน้าที่ของคณะฯ รับเรื่องเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560 
(เน่ืองจากอัตราเงินเดือน เดือนละ 36,190 บาท  เกินกว่าอัตราการบรรจุคุณวุฒิปริญญาเอก) โดยให้มีผลต้ังแต่
วันที่ 29 ธันวาคม2559 ซึ่งเป็นวันที่สําเร็จการศึกษา 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้เพ่ิมวุฒิการศึกษาไว้ในทะเบียนประวัติ ราย นายปริญญา  
หรุ่นโพธ์ิ พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-3-23-136 อัตราเงินเดือน  เดือนละ 
36,190 บาท สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ซึ่งสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก วุฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต           
(การจัดการ) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ิมขึ้น  (เน่ืองจากอัตราเงินเดือน เดือนละ 36,190 บาท เกินกว่า
อัตราการบรรจุคุณวุฒิปริญญาเอก) โดยให้มีผลต้ังแต่วันที่ 29 ธันวาคม2559 ซึ่งเป็นวันที่สําเร็จการศึกษา 
 
ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.2 ขออนุมัติลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ราย นางสาวศรินยา โทณสุกุมาร              

เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย 
 

สรุปเรื่อง 
ด้วย นางสาวศรินยา โทณสุกุมาร พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขท่ี          

1-2-03-110  สังกัดภาควิชาศิลปสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีความประสงค์ขออนุญาต              
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ลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้วยทุนส่วนตัว มีกําหนด 3 ปี ต้ังแต่วันที่ 16 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2563 
เป็นต้นไป น้ัน 

เน่ืองจาก นางสาวศรินยา โทณสุกุมาร มีอายุเกิน 40 ปี จึงขาดคุณสมบัติตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์การให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน และปฏิบัติการ
วิจัย พ.ศ. 2550 ข้อ 5 ผู้ไปศึกษาช้ันสูงกว่าปริญญาตรี ต้องมีอายุไม่เกิน 40 ปี นับถึงวันสมัครเข้าศึกษาต่อ  
เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจาก ก.บ.พ. เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์พิจารณาแล้วเห็นว่าการศึกษาในครั้งน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อคณะฯ             
จึงเห็นสมควรสนับสนุนให้ นางสาวศรินยา โทณสุกุมาร ลาศึกษาต่อได้ตามความประสงค์ โดยเสนอขออนุมัติ
จากที่ประชุม ก.บ.ม. เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้ นางสาวศรินยา โทณสุกุมาร พนักงานมหาวิทยาลัย 
ตําแหน่งอาจารย์  ตําแหน่งเลขท่ี 1-2-03-110  สังกัดภาควิชาศิลปสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
ลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้วยทุนส่วนตัว มีกําหนด 3 ปี ต้ังแต่วันที่ 16 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 15 มกราคม 
2563 เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย 
 
ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.3 ขออนุมัติตัดโอนตําแหน่งและอัตราเงินเดือนกรอบอัตราว่างและย้ายพนักงาน

มหาวิทยาลัย  
 

สรุปเรื่อง 
ตามท่ีสํานักหอสมุดกลางมีอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน 

ตําแหน่งบรรณารักษ์ชํานาญการพิเศษ ตําแหน่งเลขที่ 2-2-36-1175 สังกัดฝ่ายบริการ หอสมุดสาขา วังท่าพระ 
สํานักหอสมุดกลาง น้ัน 

ดังน้ัน เพ่ือให้การบริหารอัตรากําลังและบริหารงบบุคลากรเป็นไปอย่างคุ้มค่า สํานักหอสมุดกลาง
ประสงค์ขออนุมัติตัดโอนตําแหน่งและอัตราเงินเดือนกรอบอัตราว่างและย้ายพนักงานมหาวิทยาลัย ดังน้ี  

1. ขออนุมัติตัดโอนตําแหน่งและอัตราเงินเดือนกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่ง
บรรณารักษ์ชํานาญการพิเศษ ตําแหน่งเลขท่ี 2-2-36-1175 จากสังกัดฝ่ายบริการ หอสมุดสาขา วังท่าพระ           
สํานักหอสมุดกลาง ไปตั้งจ่ายในสังกัดฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาทรัพยากรห้องสมุด หอสมุดสาขา วังท่าพระ           
สํานักหอสมุดกลาง 

2. ขออนุมัติย้าย นางสาวสุจิตรา สําราญใจ พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งบรรณารักษ์
ปฏิบัติการ จากตําแหน่งเลขที่ 2-3-14-507 อัตราเงินเดือน เดือนละ 25,860 บาท สังกัดหอสมุดวิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี เป็นตําแหน่งเลขที่ 2-2-36-1175 อัตราเงินเดือน เดือนละ 25,860 บาท สังกัดฝ่ายวิเคราะห์
และพัฒนาทรัพยากรห้องสมุด หอสมุดสาขา วังท่าพระ สํานักหอสมุดกลาง ต้ังแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 โดยให้
นับระยะเวลาการปฏิบัติงานต่อเน่ืองกัน 

ทั้งน้ี ที่ประชุม ก.บ.พ. มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 20/2555 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2555            
มีมติเห็นชอบหลักการในการเปลี่ยนกรอบตําแหน่ง เลขท่ีตําแหน่ง และงบประมาณเพื่อการจ้างพนักงาน                   
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ในสถาบันอุดมศึกษา โดยให้คณะ/หน่วยงานต้นสงักัดรับผดิชอบเงินเดือนส่วนต่างพร้อมกับเงินสวัสดิการร้อยละ 18  
จากจํานวนเงินส่วนต่างดังกล่าวเพ่ือให้มหาวิทยาลัยนําเข้ากองทุนพนักงานและกองทุนสวัสดิการ 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังน้ี 

1. อนุมัติให้ตัดโอนตําแหน่งและอัตราเงินเดือนกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย 
ตําแหน่งบรรณารักษ์ชํานาญการพิเศษ ตําแหน่งเลขที่ 2-2-36-1175 จากสังกัดฝ่ายบริการ หอสมุดสาขา             
วังท่าพระ สํานักหอสมุดกลาง ไป ตั ้งจ ่าย ในส ังก ัดฝ ่ายว ิเคราะห ์และพ ัฒนาทร ัพยากรห ้องสม ุด            
หอสมุดสาขา วังท่าพระ สํานักหอสมุดกลาง 

2. อนุมัติให้ย้าย นางสาวสุจิตรา สําราญใจ พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งบรรณารักษ์
ปฏิบัติการ จากตําแหน่งเลขที่ 2-3-14-507 อัตราเงินเดือน เดือนละ 25,860 บาท สังกัดหอสมุดวิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี เป็นตําแหน่งเลขที่ 2-2-36-1175 อัตราเงินเดือน เดือนละ 25,860 บาท สังกัดฝ่าย
วิเคราะห์และพัฒนาทรัพยากรห้องสมุด หอสมุดสาขา วังท่าพระ สํานักหอสมุดกลาง ต้ังแต่วันที่                
1 เมษายน 2560 โดยให้นับระยะเวลาการปฏิบัติงานต่อเน่ืองกัน 

  ทั้งน้ี ให้คณะ/หน่วยงานต้นสังกัดรับผิดชอบเงินเดือนส่วนต่างพร้อมกับเงินสวัสดิการ             
ร้อยละ 18  จากจํานวนเงินส่วนต่างดังกล่าวเพ่ือให้มหาวิทยาลัยนําเข้ากองทุนพนักงานและกองทุนสวัสดิการ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.4 ขออนุมัติย้ายและเปลี่ยนเลขที่ตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย ราย นายมนตรี             

พิพัฒน์ไพบูลย์ 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย         

ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-09-67 สังกัดภาควิชาวิศวกรรม          
อุตสาหการและการจัดการ น้ัน 

ดังน้ัน เพ่ือให้การบริหารอัตรากําลังและบริหารงบบุคลากรเป็นไปอย่างคุ้มค่า คณะฯจึงประสงค์         
ขออนุมัติย้ายและเปล่ียนเลขที่ตําแหน่ง นายมนตรี พิพัฒน์ไพบูลย์ ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ อัตราเงินเดือน 
เดือนละ 41,220 บาท สังกัดภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม จากตําแหน่งเลขที่ 1-3-09-217 เป็น ตําแหน่งเลขที่ 1-2-09-67 โดยให้นับระยะเวลาการปฏิบัติงาน
ต่อเน่ืองกัน 

ทั้งน้ี ที่ประชุม ก.บ.พ. มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 20/2555 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2555            
มีมติเห็นชอบหลักการในการเปลี่ยนกรอบตําแหน่ง เลขท่ีตําแหน่ง และงบประมาณเพ่ือการจ้างพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา โดยให้คณะ/หน่วยงานต้นสังกัดรับผิดชอบเงินเดือนส่วนต่างพร้อมกับเงินสวัสดิการร้อยละ 18  
จากจํานวนเงินส่วนต่างดังกล่าวเพ่ือให้มหาวิทยาลัยนําเข้ากองทุนพนักงานและกองทุนสวัสดิการ 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มติ    ที่ประ ชุมพิจารณาแล้ ว  มีม ติอ นุมั ติ ให้ ย้ ายและเปลี่ ยนเลขที่ ตํ าแหน่ง  นายมนตรี                
พิพัฒน์ไพบูลย์ ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ อัตราเงินเดือน เดือนละ 41,220 บาท สังกัดภาควิชาวิศวกรรม            
อุตสาหการและการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จากตําแหน่งเลขที่ 1-3-09-217 
เป็น ตําแหน่งเลขที่ 1-2-09-67 โดยให้นับระยะเวลาการปฏิบัติงานต่อเน่ืองกัน ทั้งน้ี ให้คณะ/หน่วยงานต้นสังกัด
รับผิดชอบเงินเดือนส่วนต่างพร้อมกับเงินสวัสดิการร้อยละ 18 จากจํานวนเงินส่วนต่างดังกล่าวเพ่ือให้มหาวิทยาลัย
นําเข้ากองทุนพนักงานและกองทุนสวัสดิการ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.5 การปรับระดับชั้นงานลูกจ้างประจํา 
 

สรุปเรื่อง 
ด้วยคณะมัณฑนศิลป์ประสงค์ขออนุมัติปรับระดับช้ันงานลูกจ้างประจําจํานวน 2 ราย ดังน้ี 
1. นายสุเทพ มากพรมทอง จาก ตําแหน่งช่างเตาเผา ช 1 กลุ่มงานช่าง รหัส 3709               

อัตราค่าจ้าง 21,010 บาท เป็น ตําแหน่งช่างเตาเผา ช 2 กลุ่มงานช่าง  รหัส 3709 อัตราค่าจ้าง 21,140 บาท 
สังกัดงานบริหารพระราชวังสนามจันทร์ สํานักงานคณบดี คณะมัณฑนศิลป์  

2. นายพรภิรมย์ คงอ่ิม จาก พนักงานควบคุมเคร่ืองจักรกลขนาด ช 1 กลุ่มงานช่าง รหัส 3505 
อัตราค่าจ้าง 21,010 บาท เต็มขั้น+4% เป็น พนักงานควบคุมเคร่ืองจักรกลขนาด ช 2 กลุ่มงานช่าง รหัส 3505 
อัตราค่าจ้าง 21,880 บาท สังกัดงานบริหารพระราชวังสนามจันทร์ สํานักงานคณบดี คณะมัณฑนศิลป์  

ทั้งน้ี ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 21 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2553 กําหนด
เก่ียวกับการเปลี่ยนสายงาน (ช่ือตําแหน่ง) และกลุ่มงาน ให้ส่วนราชการคํานึงถึงความเหมาะสมและสอดคล้อง
กับลักษณะงาน รวมถึงความจําเป็น ภารกิจของส่วนราชการ และประโยชน์ของทางราชการ ดังน้ี 
 1. การปรับระดับช้ันงาน ส่วนราชการสามารถปรับระดับช้ันงานของตําแหน่งลูกจ้างประจํา
จากระดับ 1 เป็นระดับ 2 หรือจากระดับ 2 เป็นระดับ 3 หรือจากระดับ 3 เป็นระดับ 4 ได้ เมื่อผู้ดํารงตําแหน่ง
มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งตามที่กระทรวงการคลังกําหนดไว้สําหรับตําแหน่งที่สูงกว่า  ทั้งน้ี ไม่เกินระดับสูงสุด
ในแต่ละสายงาน (ช่ือตําแหน่ง) ที่สํานักงาน ก.พ. กําหนดไว้ 

2. สายงาน (ช่ือตําแหน่ง) ที่เปลี่ยนใหม่ ต้องเป็นตําแหน่งที่สํานักงาน ก.พ. ได้กําหนดช่ือ
ตําแหน่งและหน้าที่ความรับผิดชอบโดยย่อของตําแหน่งไว้ และกระทรวงการคลังได้กําหนดคุณสมบัติเฉพาะ
ตําแหน่งและอัตราค่าจ้างไว้แล้ว 

3. การเปลี่ยนสายงาน (ช่ือตําแหน่ง)/กลุ่มงานที่ลูกจ้างประจําครองตําแหน่งอยู่เดิมเป็น            
สายงาน (ช่ือตําแหน่ง) ใด กลุ่มงานใดน้ัน ผู้ครองตําแหน่งจะต้องมีความรู้ความสามารถและคุณสมบัติเฉพาะ
ตําแหน่งตามที่กระทรวงการคลังกําหนดไว้ และส่วนราชการต้องมอบหมายให้ผู้ครองตําแหน่งน้ันปฏิบัติงาน 
โดยสอดคล้องตรงตามหน้าที่ความรับผิดชอบของตําแหน่งตามที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด 

นอกจากน้ี การเปลี่ยนตําแหน่งดังกล่าว กระทรวงการคลัง ได้มีหนังสือด่วนที่สุด                
ที่ กค 0428/ว 38 ลงวันที่ 1 เมษายน 2553 เรื่อง บัญชีกําหนดคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งและอัตราค่าจ้าง
ประจําของลูกจ้างประจํา  และสํานักงาน ก.พ. มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553 
เรื่อง  การจัดระบบตําแหน่งลูกจ้างประจําของส่วนราชการได้กําหนดคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง และ หน้าที่         
โดยย่อของตําแหน่ง  ไว้ดังน้ี 

ช่างเตาเผา กลุ่มงานช่าง ระดับ 2 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง  
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1. แต่งต้ังจากผู้ดํารงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งช่างเตาเผา ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ 

2. แต่งต้ังจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและมีความชํานาญงานในหน้าที่ และเคย
ปฏิบัติงานด้านน้ีมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือ 

3. ได้รับวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เก่ียวข้องกับลักษณะงาน              
ในหน้าที่ หรือ 

4. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในระดับช้ันที่มีความสัมพันธ์กับลักษณะงานในหน้าที่ 
หน้าที่โดยย่อ  
1. ปฏิบัติงานท่ีต้องใช้ทักษะ ประสบการณ์และความชํานาญในการควบคุมการทํา

เครื่องป้ันดินเผา และบํารุงรักษาเตาเผาและอุปกรณ์ รวมทั้งการฝึกอบรมการทําเคร่ืองป้ันดินเผา 
2. ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
ข้อพิจารณา  
เมื่อพิจารณาตามคําช้ีแจงประกอบการเสนอปรับระดับช้ันงาน แล้ว 
คณะมัณฑนศิลป์ เสนอปรับระดับช้ันงาน นายสุเทพ  มากพรมทอง  ตําแหน่งช่างเตาเผา 

กลุ่มงานช่าง ระดับ 1 เป็น ตําแหน่งช่างเตาเผา กลุ่มงานช่าง ระดับ 2  ซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งช่าง
เตาเผา  กลุ่มงานช่าง ระดับ 2  ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกําหนดไว้ คือ “แต่งต้ังจากผู้ดํารงตําแหน่ง
เดิมหรือตําแหน่งช่างเตาเผา ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี”  ประกอบกับหน้าที่  
(โดยย่อ) ตามแบบบรรยายลักษณะงาน  (แบบ ลปจ.1) ของตําแหน่งช่างเตาเผา กลุ่มงานช่าง ระดับ 2              
มีความสอดคล้องกับลักษณะงานและหน้าที่ (โดยย่อ) และงานที่ได้รับมอบหมายของตําแหน่งใหม่ที่ขอปรับ                 
ระดับช้ันงาน 

พนักงานควบคุมเครื่องจักรกลขนาดเบา กลุ่มงานช่าง ระดับ 2 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง  
1. แต่งต้ังจากผู้ดํารงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่งพนักงานควบคุมเคร่ืองจักรกลขนาดเบา          

ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ 
2. แต่ง ต้ังจากผู้มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมและความชํานาญงานในหน้าที่                

และเคยปฏิบัติงานด้านน้ีมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ 
3. ได้รับวุฒิไม่ตํ่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เก่ียวข้องกับ

ลักษณะงานในหน้าที่ 
หน้าที่โดยย่อ  
1. ปฏิบัติงานที่ ต้องใช้ทักษะ ประสบการณ์ และความชํานาญในการใช้และควบคุม

เครื่องจักรกลขนาดเบา ตลอดจนบํารุงรักษาและแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ ของเครื่องจักรกลขนาดเบา เช่น 
เครื่องเป่าฝุ่น เครื่องพ่นสีกบไฟฟ้า เครื่องกลึงเหล็ก เครื่องเช่ือมแก๊ส เครื่องเช่ือมไฟฟ้า เครื่องตัดเหล็ก           
เครื่องเลื่อยไฟฟ้ามือถือ เป็นต้น 

2. ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
ข้อพิจารณา  
เมื่อพิจารณาตามคําช้ีแจงประกอบการเสนอปรับระดับช้ันงาน แล้ว 

 คณะมัณฑนศิลป์ เสนอปรับระดับช้ันงาน นายพรภิรมย์  คงอ่ิม ตําแหน่งพนักงานควบคุม
เครื่องจักรกลขนาดเบา กลุ่มงานช่าง ระดับ 1 เป็น ตําแหน่งพนักงานควบคุมเครื่องจักรกลขนาดเบา                
กลุ่มงานช่าง ระดับ 2 ซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งพนักงานควบคุมเคร่ืองจักรกลขนาดเบา กลุ่มงานช่าง 
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ระดับ 2  ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกําหนดไว้ คือ “แต่งต้ังจากผู้ดํารงตําแหน่งเดิมหรือตําแหน่ง
พนักงานควบคุมเคร่ืองจักรกลขนาดเบา ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี”  ประกอบกับ
หน้าที่ (โดยย่อ) ตามแบบบรรยายลักษณะงาน  (แบบ ลปจ.1) ของตําแหน่งพนักงานควบคุมเคร่ืองจักรกล
ขนาดเบา กลุ่มงานช่าง ระดับ 2  มีความสอดคล้องกับลักษณะงานและหน้าที่ (โดยย่อ) และงานที่ได้รับ
มอบหมายของตําแหน่งใหม่ที่ขอปรับระดับช้ันงาน 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้ปรับระดับช้ันงานลูกจ้างประจํา จํานวน 2 ราย              
ตามท่ีเสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.6 ขออนุ มั ติ ย้ายและเปลี่ยนเลขที่ ตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย ราย            

นางสาวอนุกูล บูรณประพฤกษ์ 
 

สรุปเรื่อง 
ตามท่ีคณะมัณฑนศิลป์มีอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน 

ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-24-1197 สังกัดภาควิชาการออกแบบเคร่ืองแต่งกาย น้ัน 
ดังน้ัน เพ่ือให้การบริหารอัตรากําลังและบริหารงบบุคลากรเป็นไปอย่างคุ้มค่า คณะฯจึงประสงค์         

ขออนุมัติย้ายและเปลี่ยนเลขท่ีตําแหน่ง นางสาวอนุกูล บูรณประพฤกษ์ ตําแหน่งอาจารย์ อัตราเงินเดือน           
เดือนละ 27,400 บาท สังกัดภาควิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย คณะมัณฑนศิลป์ จากตําแหน่งเลขที่                  
1-3-04-247 เป็น ตําแหน่งเลขที่ 1-2-24-1197 โดยให้นับระยะเวลาการปฏิบัติงานต่อเน่ืองกัน 

ทั้งน้ี ที่ประชุม ก.บ.พ. มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 20/2555 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2555            
มีมติเห็นชอบหลักการในการเปลี่ยนกรอบตําแหน่ง เลขท่ีตําแหน่ง และงบประมาณเพ่ือการจ้างพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา โดยให้คณะ/หน่วยงานต้นสังกัดรับผิดชอบเงินเดือนส่วนต่างพร้อมกับเงินสวัสดิการร้อยละ 18  
จากจํานวนเงินส่วนต่างดังกล่าวเพ่ือให้มหาวิทยาลัยนําเข้ากองทุนพนักงานและกองทุนสวัสดิการ 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้ย้ายและเปลี่ยนเลขที่ตําแหน่ง นางสาวอนุกูล บูรณประพฤกษ์ 
ตําแหน่งอาจารย์ อัตราเงินเดือน เดือนละ 27,400 บาท สังกัดภาควิชาการออกแบบเคร่ืองแต่งกาย                  
คณะมัณฑนศิลป์ จากตําแหน่งเลขที่ 1-3-04-247 เป็น ตําแหน่งเลขท่ี 1-2-24-1197 โดยให้นับระยะเวลา               
การปฏิบัติงานต่อเน่ืองกัน ทั้งน้ี ให้คณะ/หน่วยงานต้นสังกัดรับผิดชอบเงินเดือนส่วนต่างพร้อมกับเงินสวัสดิการ 
ร้อยละ 18 จากจํานวนเงินส่วนต่างดังกล่าวเพ่ือให้มหาวิทยาลัยนําเข้ากองทุนพนักงานและกองทุนสวัสดิการ 
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ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.7 การลาไปปฏิบั ติงานเพื่ อ เพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการของพนักงาน
มหาวิทยาลัย 

  
สรุปเรื่อง 

ตามที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์เทิดศักด์ิ เหล็กดี พนักงานมหาวิทยาลัย  สังกัดภาควิชาออกแบบ
ตกแต่งภายใน คณะมัณฑนศิลป์ประสงค์ขอลาไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการเพ่ือเขียนตํารา เรื่อง        
“ศิลปะไทยปริทัศน์” โดยมีกําหนดระยะเวลา 1 ปี ต้ังแต่วันที่ 1 มีนาคม 2560 – 28 กุมภาพันธ์ 2561 น้ัน 

เน่ืองจากมหาวิทยาลัยยังไม่มีระเบียบเกี่ยวกับการไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ
ของพนักงานมหาวิทยาลัย กองการเจ้าหน้าที่จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาการลาไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้
ทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย โดยเห็นสมควรใช้ระเบียบทบวงมหาวิทยาลัยว่าด้วยการให้ข้าราชการ 
ไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ พ.ศ. 2523 (ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม) โดยอนุโลมไปพลางก่อน 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัย ราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์            
เทิดศักด์ิ เหล็กดี พนักงานมหาวิทยาลัย  สังกัดภาควิชาออกแบบตกแต่งภายใน คณะมัณฑนศิลป์ ลาไปปฏิบัติงาน
เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการเพ่ือเขียนตํารา เรื่อง “ศิลปะไทยปริทัศน์” โดยมีกําหนดระยะเวลา 1 ปี ต้ังแต่วันที่ 
1 มีนาคม 2560 – 28 กุมภาพันธ์ 2561 โดยใช้ระเบียบทบวงมหาวิทยาลัยว่าด้วยการให้ข้าราชการไปปฏิบัติงาน
เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ พ.ศ. 2523 (ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม) โดยอนุโลมไปพลางก่อน 
 
ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.8 ศูนย์คอมพิวเตอร์ขออนุมัติเปลี่ยนชื่อตําแหน่งกรอบอัตราว่างพนักงาน

มหาวิทยาลัย 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่ศูนย์คอมพิวเตอร์มีกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณ

แผ่นดิน (เงินรายได้สมทบ) ตําแหน่งนักคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-12-199 สังกัดฝ่ายโปรแกรม
ระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์  น้ัน 

เพ่ือให้การบริหารจัดการภายในศูนย์คอมพิวเตอร์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
จึงประสงค์ขออนุมัติเปลี่ยนช่ือตําแหน่งกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งเลขที่ 2-3-12-199 จาก
ตําแหน่งนักคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 28,210 บาท เป็นตําแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ           
อัตราเงินเดือน 28,210 บาท สังกัดฝ่ายโปรแกรมระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนช่ือตําแหน่งกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย 
ตําแหน่งเลขที่ 2-3-12-199 จากตําแหน่งนักคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 28,210 บาท เป็นตําแหน่ง
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 28,210 บาท สังกัดฝ่ายโปรแกรมระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
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ระเบียบวาระที่  4.2 แผนและการติดตามผลการดําเนินงานตามแผน 
ระเบยีบวาระที่  4.2.1 การติดตามผลการดําเนินงานเพ่ือพัฒนาระบบและกลไกการประกันคณุภาพ

การศึกษา ประจําปีการศึกษา 2559 ครั้งที ่1 รอบ 6 เดือน (ระหว่างวันที่         
1 สิงหาคม 2559 - 31 มกราคม 2560) 

 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2558 และ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 10/2559 เมื่อวันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2559      
ได้ให้ความเห็นชอบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาดังกล่าว และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือ
รองรับการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2559 น้ัน   

ในการน้ี เพ่ือให้เกิดการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ืองและ
มีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษา              
ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน (ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2559 - 31 มกราคม 2560) สํานักงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาได้ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและผลการดําเนินงาน
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการติดตามผลการดําเนินงานเพ่ือพัฒนาระบบ
และกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน (ระหว่างวันที่ 1 
สิงหาคม 2559 - 31 มกราคม 2560) ตามท่ีสํานักงานประกันคุณภาพการศึกษาเสนอ 
 
ระเบยีบวาระที่  4.3 ข้อบังคับ / ระเบียบ / ประกาศ  
  ไม่มี 

 
ระเบียบวาระท่ี  4.4 โครงสร้างส่วนงานและหน่วยงานภายใน 
  ไม่มี 
 
ระเบยีบวาระที่  4.5 การบริหารการเงินและทรพัย์สิน 
ระเบยีบวาระที่  4.5.1 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลยัศิลปากร เรือ่ง กําหนดอัตราคา่ธรรมเนยีม

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ..) 
  
สรุปเรื่อง 

ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยได้ขอกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556) และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ซึ่งผ่านการเวียนขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559 และวันที่ 25 ตุลาคม 2559 และที่ประชุม
คณะกรรมการที่ปรึกษาเกี่ยวกับนโยบายทางการเงิน ครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559 ได้ให้ความ
เห็นชอบอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาดังกล่าว น้ัน 
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ในการน้ี บัณฑิตวิทยาลัยได้เสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ..) โดยผ่านการพิจารณาจากกองนิติการแล้ว พร้อมทั้งได้
แนบหลักเกณฑ์การพิจารณากําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ตารางเปรียบเทียบอัตราค่าธรรมเนียม
การศึกษาที่เรียกเก็บในปัจจุบันและที่กําหนดเพ่ิมเติม และตารางเปรียบเทียบอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษากับ
สถาบันการศึกษาอ่ืน 

ทั้งน้ี ตามมติที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 18/2556 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2556 ได้มีข้อเสนอแนะ 
สําหรับการปรับอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป เมื่อผ่านความเห็นชอบจาก
ที่ประชุมคณบดีแล้วให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วย   
การบริหารงบประมาณและการเงินสําหรับเงินรายได้มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556  โดยขอให้คณะวิชาที่ประสงค์   
จะปรับอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาเตรียมข้อมูล/เหตุผลสําหรับการปรับอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา      
เพ่ือช้ีแจงต่อสภามหาวิทยาลัย  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง 
กําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ..) โดยมอบหมายให้กองนิติการพิจารณา
ปรับแก้ข้อความเก่ียวกับการชําระค่าลงทะเบียนเหมาจ่ายใน (ร่าง) ประกาศดังกล่าวให้มีความเหมาะสม ชัดเจน 
และเป็นไปในแนวทางเดียวกันทุกหลักสูตร ก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
ระเบยีบวาระที่  4.5.2 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลยัศิลปากร เรือ่ง กําหนดอัตราคา่ธรรมเนยีม

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในลักษณะโครงการพิเศษ (ฉบับที่ ..)  
 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยได้ขอกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในลักษณะ
โครงการพิเศษ จํานวน 2 หลักสูตร ดังน้ี 

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2559) ซึ่งผ่านการเวียนขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559 
และที่ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาเก่ียวกับนโยบายทางการเงิน ครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559 ได้
ให้ความเห็นชอบอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาดังกล่าว 

2. หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2556) ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2559 
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559 น้ัน 

ในการน้ี บัณฑิตวิทยาลัยได้เสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในลักษณะโครงการพิเศษ (ฉบับที่ ..) โดยผ่านการพิจารณาจาก   
กองนิติการแล้ว พร้อมทั้งได้แนบหลักเกณฑ์การพิจารณากําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ตาราง
เปรียบเทียบอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาที่เรียกเก็บในปัจจุบันและที่กําหนดเพ่ิมเติม และตารางเปรียบเทียบ
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษากับสถาบันการศึกษาอ่ืน  

ทั้งน้ี ตามมติที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 18/2556 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2556 ได้มีข้อเสนอแนะ 
สําหรับการปรับอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป เมื่อผ่านความเห็นชอบจาก
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ที่ประชุมคณบดีแล้วให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วย   
การบริหารงบประมาณและการเงินสําหรับเงินรายได้มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556  โดยขอให้คณะวิชาที่ประสงค์   
จะปรับอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาเตรียมข้อมูล/เหตุผลสําหรับการปรับอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา      
เพ่ือช้ีแจงต่อสภามหาวิทยาลัย 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง 
กําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในลักษณะโครงการพิเศษ (ฉบับที่ ..) โดยมอบหมาย
ให้กองนิติการพิจารณาปรับแก้ข้อความเก่ียวกับการชําระค่าลงทะเบียนเหมาจ่ายใน (ร่าง) ประกาศดังกล่าวให้มี
ความเหมาะสม ชัดเจน และเป็นไปในแนวทางเดียวกันทุกหลักสูตร ก่อนนําเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษา
เก่ียวกับนโยบายทางการเงินพิจารณาให้ความเห็นชอบการกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตร
เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) และเสนอ        
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาของทั้ง 2 หลักสูตร ต่อไป 
 
ระเบยีบวาระที่  4.5.3 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลยัศิลปากร เรือ่ง อัตราค่าเบีย้ประชุมและการจ่าย

เบี้ยประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทํางานชุดต่างๆ  ของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร  

 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้กําหนดอัตราค่าเบ้ียประชุมและการจ่ายเบ้ียประชุมคณะกรรมการ 
คณะอนุกรรมการ และคณะทํางานชุดต่างๆ ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร 
เรื่อง อัตราค่าเบ้ียประชุมและการจ่ายเบ้ียประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทํางานชุดต่างๆ 
ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับลงวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2558 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ฉบับลงวันที่    
24 มกราคม พ.ศ. 2560 โดยได้เพ่ิมเติมการกําหนดอัตราค่าเบ้ียประชุมและการจ่ายเบ้ียประชุมให้แก่         
สภาวิชาการ น้ัน 

เน่ืองจากการกําหนดอัตราค่าเบ้ียประชุมและการจ่ายเบ้ียประชุมให้แก่คณะกรรมการ 
คณะอนุกรรมการ และคณะทํางานชุดต่างๆ  ของมหาวิทยาลัยศิลปากรบางชุดได้ยกเลิกโดยผลของ
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 เช่น คณะกรรมการอํานวยการของคณะในกํากับ ดังน้ัน เพ่ือให้
การกําหนดอัตราค่าเบ้ียประชุมและการจ่ายเบ้ียประชุมให้แก่คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทํางาน
ชุดต่างๆ ของมหาวิทยาลัยศลิปากร เป็นปัจจุบันและมีเพียงฉบับเดียวเพ่ือความสะดวกในการใช้งาน กองนิติการจึง
เสนอที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง อัตราค่าเบ้ียประชุมและการจ่ายเบี้ยประชุม
คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทํางานชุดต่างๆ ของมหาวิทยาลัยศิลปากร  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง อัตรา
ค่าเบ้ียประชุมและการจ่ายเบ้ียประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทํางานชุดต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร และให้นําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใช้ต่อไป 
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ระเบียบวาระที่  4.6 เรื่องอ่ืนๆ ตามท่ีอธิการบดีปรึกษา 
ระเบยีบวาระที่  4.6.1 โครงการสอบคัดเลอืกเข้าศกึษาตามโครงการรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์เพิ่ม

พิเศษ ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 
2560 (โครงการรับตรง) 

 
สรุปเรื่อง 
 ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ประสงค์ดําเนินโครงการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาตามโครงการรับ
นักศึกษาวิทยาศาสตร์เพ่ิมพิเศษ ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2560 
(โครงการรับตรง) เพ่ือเพ่ิมโอกาสการศึกษาด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะคัดเลือกจากผู้สําเร็จ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และใช้คะแนนสอบจากระบบ
กลาง (Admissions) ได้แก่ ความถนัดทั่วไป (GAT) ความถนัดทางวิชาชีพ และวิชาการ (PAT) หรือคะแนนจาก
การสอบวิชาสามัญที่จัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.) จํานวน 5 
รายวิชา คือ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา โดยกําหนดรับนักศึกษาแบ่งเป็น 2 กลุ่ม         
รวมจํานวนทั้งสิ้น 200 คน ดังน้ี  

กลุ่มที่ 1 กําหนดรับ 8 สาขาวิชา จํานวน 140 คน ดังน้ี 
1. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จํานวน 15 คน 
2. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์  จํานวน 15 คน 
3. สาขาวิชาสถิติ จํานวน 15 คน 
4. สาขาวิชาฟิสิกส์    จํานวน 20 คน 
5. สาขาวิชาเคมี    จํานวน 20 คน 
6. สาขาวิชาชีววิทยา     จํานวน 20  คน 
7. สาขาวิชาจุลชีววิทยา    จํานวน 15  คน 
8. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  จํานวน 20  คน 
กลุ่มที่ 2 กําหนดรับ 2 สาขาวิชา จํานวน 60 คน ดังน้ี  
1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  จํานวน 30 คน 
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  จํานวน 30 คน 
(จํานวนรวมในการรับนักศึกษาเป็นไปตามแผนการรับนักศึกษาที่บรรจุอยู่ในแผนของ

มหาวิทยาลัย) 
ทั้งน้ี กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรที่เปิดรับและแผนการรับนักศึกษาแล้ว 
อน่ึง คณะวิทยาศาสตร์ได้กําหนดรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาไว้ใน

โครงการแล้ว ซึ่งกองนิติการได้ตรวจสอบค่าใช้จ่ายในส่วนของอัตราค่าตอบแทนแล้วมีความเห็นว่า อัตรา
ค่าตอบแทนต่างๆ ของโครงการไม่เกินอัตราที่กําหนดไว้ตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
รายได้ของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2557 ข้อ 23 ซึ่งโครงการดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดีโดยความ
เห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบโครงการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาตามโครงการรับ
นักศึกษาวิทยาศาสตร์เพ่ิมพิเศษ ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2560 
(โครงการรับตรง) ตามท่ีคณะวิทยาศาสตร์เสนอ และให้นําเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติโครงการต่อไป 
 
ระเบยีบวาระที่  4.6.2 โครงการสอบคัดเลอืกเข้าศกึษาตามโครงการรับนักเรยีนโครงการโอลมิปิก

วิชาการเขา้ศกึษาต่อในคณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยวิธีพเิศษ 
ปีการศึกษา 2560 (โครงการรับตรง) 

 
สรุปเรื่อง 
 ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ประสงค์ดําเนินโครงการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาตามโครงการรับนักเรียน
โครงการโอลิมปิกวิชาการเข้าศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยวิธีพิเศษ ปีการศึกษา 
2560 (โครงการรับตรง) เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียนที่ผ่านการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการและมีผลการเรียนดีได้
เข้าศึกษาต่อที่คณะวิทยาศาสตร์โดยตรง ซึ่งเป็นการสนับสนุนนโยบายของคณะวิชา โดยคัดเลือกจากผู้สําเร็จ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ที่ผ่านการอบรมโอลิมปิก
วิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยที่เป็นศูนย์
ของ สอวน. และใช้คะแนนสอบจากระบบกลาง (Admissions) ได้แก่ ความถนัดทั่วไป (GAT) ความถนัดทาง
วิชาชีพ และวิชาการ (PAT) หรือคะแนนจากการสอบวิชาสามัญที่จัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.) จํานวน 5 รายวิชา คือ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา 
โดยกําหนดรับนักศึกษา 10 สาขาวิชา รวมจํานวนทั้งสิ้น 50 คน ดังน้ี 

1. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จํานวน 5 คน  
2. สาขาวิชาฟิสิกส์    จํานวน 5 คน 
3. สาขาวิชาเคมี    จํานวน 5 คน 
4. สาขาวิชาสถิติ     จํานวน 5 คน 
5. สาขาวิชาชีววิทยา     จํานวน 5 คน 
6. สาขาวิชาจุลชีววิทยา     จํานวน 5 คน 
7. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์    จํานวน 5 คน 
8. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม   จํานวน 5 คน 
9. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์    จํานวน 5 คน 

10. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ    จํานวน 5 คน 
เมื่อผ่านการสอบคัดเลือกจะได้รับทุนการศึกษา 2 ประเภท ดังน้ี 
1. รับทุนการศึกษา 100,000 บาท/ปีการศึกษา โดยแบ่งจ่ายภาคการศึกษาละ 50,000 บาท 

(การให้ทุนอยู่ภายใต้เง่ือนไขของทุนและคะแนนเฉล่ียสะสม) 
2. รับทุนการศึกษา 40,000 บาท/ปีการศึกษา โดยแบ่งจ่ายภาคการศึกษาละ 20,000 บาท 

(การให้ทุนอยู่ภายใต้เง่ือนไขของทุนและคะแนนเฉล่ียสะสม) 
ทั้งน้ี กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรที่เปิดรับและแผนการรับนักศึกษาแล้ว 
อน่ึง คณะวิทยาศาสตร์ได้กําหนดรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาไว้ใน

โครงการแล้ว ซึ่งกองนิติการได้ตรวจสอบค่าใช้จ่ายในส่วนของอัตราค่าตอบแทนแล้วมีความเห็นว่า อัตรา
ค่าตอบแทนต่างๆ ของโครงการไม่เกินอัตราที่กําหนดไว้ตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
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รายได้ของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2557 ข้อ 23 ซึ่งโครงการดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดีโดยความ
เห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบโครงการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาตามโครงการรับ
นักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการเข้าศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยวิธีพิเศษ         
ปีการศึกษา 2560 (โครงการรับตรง) ตามท่ีคณะวิทยาศาสตร์เสนอ และให้นําเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติ
โครงการต่อไป 
 
ระเบยีบวาระที่  4.6.3 โครงการรับนกัเรยีนผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลยั

ศิลปากร ปีการศึกษา 2560 
 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ได้ให้ความ
เห็นชอบในหลักการของโครงการรับนักเรียนผู้มีความสามารถด้านกีฬาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร             
ปีการศึกษา 2558-2562 โดยมอบหมายให้กองกิจการนักศึกษาประสานงานกับกองนิติการเพ่ือตรวจสอบ
รายละเอียดค่าใช้จ่ายต่างๆ ของโครงการให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
รายได้ของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2557 ก่อนนําเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติโครงการต่อไป ทั้งน้ี ในปี
ต่อไปขอให้กองกิจการนักศึกษานําเสนอที่ประชุมคณบดีพิจารณาให้ความเห็นชอบการกําหนดอัตราค่าใช้จ่ายใน
การคัดเลือกเข้าศึกษาในโครงการดังกล่าวปีต่อปี น้ัน 

ในการน้ี กองกิจการนักศึกษาจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาการดําเนินโครงการรับนักเรียนผู้มี
ความสามารถพิเศษด้านกีฬาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2560 เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียนผู้
มีความสามารถพิเศษด้านกีฬาได้เข้าศึกษา เป็นกําลังสําคัญในการส่งเสริมและพัฒนากีฬา สร้างช่ือเสียงและ
เผยแพร่เกียรติคุณของมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยเน้นการดําเนินการวางแผนพัฒนาศักยภาพให้นักกีฬาทั้งด้าน
วิชาการและด้านกีฬา รวมทั้งมีการประเมินผลเพ่ือนําผลการประเมินมาปรับปรุงและวางแผนพัฒนาในปีต่อไป  

โครงการดังกล่าวมีหน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ หน่วยกีฬาและนันทนาการ กองกิจการ
นักศึกษา กองบริการการศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ภาควิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์ และคณะวิชาต่างๆ ที่ร่วมโครงการ โดยจะคัดเลือกจากนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่าที่มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา กําหนดรับนักศึกษาจํานวนมากกว่า 20 คน 

ทั้งน้ี กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรที่เปิดรับและแผนการรับนักศึกษาแล้ว 
อน่ึง กองกิจการนักศึกษาได้กําหนดรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกเข้าศึกษาไว้ใน

โครงการแล้ว ซึ่งกองนิติการได้ตรวจสอบค่าใช้จ่ายในส่วนของอัตราค่าตอบแทนแล้วพบว่า อัตราค่าตอบแทนอยู่
ในกรอบอัตราที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2557 ข้อ 23 ซึ่งโครงการดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดีโดยความเห็นชอบ
ของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร   

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบโครงการรับนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้าน
กีฬาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2560 ตามท่ีกองกิจการนักศึกษาเสนอ และให้นําเสนอ
อธิการบดีพิจารณาอนุมัติโครงการต่อไป 

ทั้งน้ี ประธานได้ขอให้คณะวิชาพิจารณาให้ความอนุเคราะห์รับนักศึกษาตามโครงการดังกล่าว 
 
ระเบยีบวาระที่  4.6.4 การแต่งต้ังคณะกรรมการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าภาควิชา

ภาษาไทยและหัวหน้าภาควิชาปรชัญา คณะอักษรศาสตร์  
  (วาระลับ) 
 
ระเบยีบวาระที่  4.6.5 รายงานผลความก้าวหนา้ของการเพิ่มพนูความรู้ทางวิชาการ ครั้งที่ 1 ของ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูวนาท  รัตนรังสิกุล คณะมัณฑนศิลป ์
 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยอนุมัติให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูวนาท  รัตนรังสิกุล คณะมัณฑนศิลป์           
ไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการเพ่ือเขียนตํารา เรื่อง ภูมิปัญญาไทยกับการสร้างสรรค์ โดยมีกําหนด
ระยะเวลา  1 ปี ต้ังแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 14 ตุลาคม 2560 น้ัน   

ในการน้ี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูวนาท  รัตนรังสิกุล ได้ส่งรายงานผลความก้าวหน้าของการไป
ปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม 2559 - 14 มกราคม 2560 ซึ่งผ่าน
ความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะมัณฑนศิลป์ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560   

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบรายงานผลความก้าวหน้าของการเพ่ิมพูนความรู้
ทางวิชาการ ครั้งที่ 1 ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูวนาท  รัตนรังสิกุล คณะมัณฑนศิลป์  
 
ระเบยีบวาระที่  4.6.6 การกําหนดสีไทยโทนประจาํคณะวิชาสาํหรับทาํผา้คล้องคอ (ฮู้ด) ของ 
  ครยุวิทยฐานะ 
 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 13/2559 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
29 ธันวาคม 2559 ได้ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงวัสดุที่ใช้ทําผ้าคล้องคอ (ฮู้ด) ของครุยวิทยฐานะ จาก 
ผ้าไหม เป็น ผ้ากํามะหย่ี เช่นเดิม และเห็นควรใช้สีไทยโทนทําเป็นผ้าคล้องคอ (ฮู้ด) โดยให้ปรับสีดังกล่าวใหม่
ให้ตรงกับสีประจําของแต่ละคณะวิชา และเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา 
อักษรย่อสําหรับสาขาวิชา ครุยประจําตําแหน่ง ครุยวิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะ ของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544 โดยที่ประชุมมีข้อเสนอแนะว่า ควรทําการศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบจากผู้ที่เก่ียวข้อง
หรือผู้ที่เคยเสนอขอเปลี่ยนแปลงนั้น ก่อนการพิจารณาปรับสีประจําคณะวิชาสําหรับชุดครุยวิทยฐานะใหม่ น้ัน 

ในการน้ี คณะกรรมการดําเนินการจัดหาผู้ประกอบการบริการตัดและให้เช่าชุดครุยวิทยฐานะ  
ชุดสูทสากลนิยม และเครื่องแบบปกติขาว ประจําปีการศึกษา 2559-2560 ได้ปรึกษาและขอคําแนะนําจาก
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อาจารย์ไพโรจน์  พิทยเมธี อาจารย์ประจําภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมัณฑนศิลป์ ผู้จัดทําสีไทยโทน       
ในการปรับสีประจําคณะวิชาสําหรับทําผ้าคล้องคอ (ฮู้ด) ของครุยวิทยฐานะแล้ว 

อน่ึง อาจารย์ไพโรจน์  พิทยเมธี ได้เสนอที่ประชุมพิจารณาทบทวนการเลือกวัสดุที่ใช้ทําผ้า   
คล้องคอ (ฮู้ด) ของครุยวิทยฐานะ ระหว่างผ้าไหมและผ้ากํามะหย่ีอีกครั้ง เน่ืองจากเห็นว่าปัจจุบันมีเทคนิคใน
การเคลือบผ้าไหมเพ่ือให้กันนํ้าได้ โดยสามารถขอคําปรึกษาได้ที่สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบดังน้ี 

1. ให้กําหนดสีไทยโทนประจําคณะวิชาสําหรับทําผ้าคล้องคอ (ฮู้ด) ของครุยวิทยฐานะ ดังน้ี  
คณะวิชา  ช่ือสี 
(1) มหาวิทยาลัยศิลปากร/บัณฑิตวิทยาลัย  เขียวต้ังแช 
(2) คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์  หรดาล   
(3) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  เทา  

  โดยให้ปรับไล่ระดับสีให้มีความเข้มเพ่ิมขึ้น  
(4) คณะโบราณคดี  ดอกอัญชัน 
(5) คณะมัณฑนศิลป์  เสน  
(6) คณะอักษรศาสตร์  ตาแมว  

  โดยให้ปรับไล่ระดับสีให้มีความเข้มลดลง  
(7) คณะศึกษาศาสตร์  ครามฝร่ัง 
(8) คณะวิทยาศาสตร์  จําปา 
(9) คณะเภสัชศาสตร์  เขียวมะกอก 

(10) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  แดงตัด 
(11) คณะดุริยางคศาสตร์  ดอกบานเย็น 

  โดยให้ปรับไล่ระดับสีให้มีความสดเช่นเดียวกับดอกบานเย็น 
(12) คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  งาช้าง 
(13) คณะวิทยาการจัดการ  เขียวไข่ครุฑ 
(14) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  นํ้าตาล 
(15) วิทยาลัยนานาชาติ  แดงชาด 
ทั้งน้ี มอบหมายให้อาจารย์ไพโรจน์  พิทยเมธี ประสานงานกับคณะวิชาที่มีสีประจํา     

คณะวิชาใกล้เคียงกันเพ่ือปรับสีไทยโทนประจําคณะวิชาสําหรับทําผ้าคล้องคอ (ฮู้ด) ของครุยวิทยฐานะ ให้มี
ความแตกต่างกันอย่างชัดเจนย่ิงขึ้น 

2. ยืนยันการใช้ผ้ากํามะหย่ีเป็นวัสดุทําผ้าคล้องคอ (ฮู้ด) ของครุยวิทยฐานะ ตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 13/2559 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2559  

อน่ึง ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะให้นําผ้าไหมที่เคยใช้เป็นวัสดุทําผ้าคล้องคอ (ฮู้ด) ของ       
ครุยวิทยฐานะ เก็บไว้ที่หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือเป็นแหล่งอ้างอิงในการสืบค้นต่อไป 
 
 
 



 

 

28

ระเบียบวาระที่  4.6.7 สรปุผลการดําเนนิงานด้านวิเทศสัมพนัธ์ รอบ 4 ปี (พ.ศ. 2555-2559)  
 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้ทําข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันต่างประเทศ            
เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ การสร้างเครือข่าย การแลกเปลี่ยนนักศึกษา การทําโครงการวิจัย 
การส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานกับสถาบันต่างประเทศ การจัดกิจกรรมทางวิชาการต่างๆ ร่วมกัน             
และการทําวิจัยร่วมกัน การแลกเปลี่ยนวิทยาการและเทคโนโลยีระหว่างกัน รวมทั้งเป็นการสร้างความเข้าใจ   
อันดีและเพ่ิมพูนความรู้ของสถาบัน น้ัน 

ในการน้ี งานวิเทศสัมพันธ์ได้จัดทําสรุปผลการดําเนินงานด้านวิเทศสัมพันธ์ รอบ 4 ปี (พ.ศ. 
2555-2559)  ประกอบด้วยเน้ือหาในหัวข้อ ดังน้ี  

1. งานทุนศึกษา 
2. สรุปภาพรวมการจัดทําข้อตกลงความร่วมมือ 
3. การทําพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 
4. การต้อนรับคณะผู้แทนจากสถาบันการศึกษาจากต่างประเทศ 
5. การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดสัมมนาวิชาการและนิทรรศการ 
6. การจัดสัมมนา/บรรยายพิเศษ 
7. สิ่งพิมพ์/การให้บริการข้อมูล   
8. ตารางกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการ 
9. Silpakorn University’s International Cooperation Inventory 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบสรุปผลการดําเนินงานด้านวิเทศสัมพันธ์ รอบ    
4 ปี (พ.ศ. 2555-2559) และให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 

ทั้งน้ี ประธานได้มีข้อเสนอแนะสําหรับคณะวิชาที่ได้ทําข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ
สถาบันต่างประเทศแล้ว ควรมีการดําเนินกิจกรรมความร่วมมืออย่างต่อเน่ืองทุกปี และอาจเชิญชวนให้สถาบัน
ต่างประเทศน้ันพิจารณาการทําข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับคณะวิชาอ่ืนในมหาวิทยาลัยที่สนใจ    
ร่วมด้วย 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.6.8 โครงการสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาตามโครงการเพชรสนามจันทร์        

ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 
2560 (โครงการรับตรง) รอบท่ี 2 

 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันอังคารที่ 
20 กันยายน 2559 ได้ให้ความเห็นชอบโครงการสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาตามโครงการเพชรสนามจันทร์ 
ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2560 (โครงการรับตรง) น้ัน 

ในการน้ี คณะวิทยาศาสตร์ประสงค์จะดําเนินโครงการสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาตาม
โครงการเพชรสนามจันทร์ ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2560 
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(โครงการรับตรง) รอบท่ี 2 เพ่ือเป็นการส่งเสริมและขยายโอกาสให้นักเรียนที่มีความสนใจ มีทักษะในทาง
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และสามารถเรียนได้ดี มีโอกาสเข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร อีกทั้งเพ่ือผลิตบุคลากรที่มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาประเทศ 
กําหนดรับนักศกึษาสาขาวิชาละไม่เกิน 10 คน จํานวน 10 สาขาวิชา ดังน้ี 

1. สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
2. สาขาวิชาฟิสิกส์     
3. สาขาวิชาเคมี     
4. สาขาวิชาสถิติ     
5. สาขาวิชาชีววิทยา      
6. สาขาวิชาจุลชีววิทยา      
7. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์     
8. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม    
9. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์     

10. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ     
โดยโครงการดังกล่าวได้กําหนดเง่ือนไขในการให้ทุนการศึกษา จํานวน 2 ประเภท ดังน้ี 
ทุนประเภทท่ี 1 รับทุนการศึกษาปีการศึกษาละ 100,000 บาท โดยแบ่งจ่ายภาคการศึกษาละ 

50,000 บาท (การให้ทุนอยู่ภายใต้เง่ือนไขของทุนและคะแนนเฉล่ียสะสม)   
ทุนประเภทท่ี 2 รับทุนการศึกษาปีการศึกษาละ 40,000 บาท โดยแบ่งจ่ายภาคการศึกษาละ 

20,000 บาท (การให้ทุนอยู่ภายใต้เง่ือนไขของทุนและคะแนนเฉล่ียสะสม) 
ทั้งน้ี กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรที่เปิดรับและแผนการรับนักศึกษาแล้ว 
อน่ึง คณะวิทยาศาสตร์ได้กําหนดรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาไว้ใน

โครงการแล้ว ซึ่งกองนิติการได้ตรวจสอบค่าใช้จ่ายในส่วนของอัตราค่าตอบแทนแล้วมีความเห็นว่า อัตรา
ค่าตอบแทนต่างๆ ของโครงการไม่เกินอัตราที่กําหนดไว้ตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
รายได้ของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2557 ข้อ 23 ซึ่งโครงการดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดีโดยความ
เห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบโครงการสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาตาม
โครงการเพชรสนามจันทร์ ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2560 
(โครงการรับตรง) รอบที่ 2 ตามที่คณะวิทยาศาสตร์เสนอ และให้นําเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติโครงการ
ต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี  4.6.9 โครงการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาฟิสิกส์  โดยความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และ           
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยวิธีพิเศษ ปีการศึกษา 2560 
(โครงการรับตรง) 

 
สรุปเรื่อง 

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ประสงค์จะดําเนินโครงการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร     
ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ โดยความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยวิธีพิเศษ ปีการศึกษา 2560 (โครงการรับตรง) เน่ืองจากภาวะขาดแคลนบุคลากร
ทางการศึกษาด้านสาขาฟิสิกส์ในปัจจุบัน คณะวิทยาศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์จึงได้ร่วมมือกันจัดทํา
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (5 ปี) ซึ่งเป็นหลักสูตรใหม่ที่จะสามารถพัฒนาและสร้างบุคลากร
ทางการศึกษาที่มีความรู้ความสามารถในการนําความรู้ในสาขาวิชาฟิสิกส์ไปพัฒนาต่อยอดเพ่ือสร้างเทคโนโลยี
และนวัตกรรมใหม่ๆ เพ่ือตอบสนองความต้องการด้านต่างๆ ของประเทศ และยังสามารถถ่ายทอดความรู้
ความสามารถไปยังเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ที่จะเติบโตและเป็นกําลังที่สําคัญต่อประเทศ กําหนดรับ
นักศึกษาทั้งสิ้นประมาณ 40 คน โดยมีวิธีการคัดเลือกจํานวน 2 วิธี ดังน้ี 

1. คัดเลือกจากผู้ที่กําลังศึกษา/ผู้สําเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในแผนการเรียน
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ จํานวน 3 คน 

2. คัดเลือกโดยวิธีพิเศษจากผู้ที่กําลังศึกษา/ผู้สําเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์จากโรงเรียนต่างๆ โรงเรียนละไม่เกิน 2 คน (กรณีโรงเรียนใดสละสิทธ์ิ 
จะไม่มีการรับนักเรียนจากโรงเรียนอ่ืนทดแทน) รวมจํานวน 10 คน ดังต่อไปน้ี  

- โรงเรียนศรัทธาสมุทร 
- โรงเรียนถาวรานุกูล 
- โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 
- โรงเรียนราชินีบูรณะ 
- โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 
- โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ศูนย์วิจัยและ

พัฒนาการศึกษา 
- โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
- โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 
- โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม 
- โรงเรียนพรหมานุสรณ์ 
- โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 
- โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 
- โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 
- โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 
- โรงเรียนทวารวดี 
- โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 
- โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ (ชาย) 
- โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ (หญิง) 
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- โรงเรียนนาคประสิทธ์ิ 
- โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา 
- โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 
- โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร 
- โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 
- โรงเรียนวิสุทธรังษี 
- โรงเรียนสงวนหญิง 
- โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 
- โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 
- โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 
- โรงเรียนโพรงมะเด่ือวิทยาคม 
- โรงเรียนสามพรานวิทยา 
- โรงเรียนมัธยมฐานบินกําแพงแสน 
- โรงเรียนคงทองวิทยา 
- โรงเรียนกําแพงแสนวิทยา 
- โรงเรียนหัวหิน 
- โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 
- โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 

ทั้งน้ี กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรที่เปิดรับและแผนการรับนักศึกษาแล้ว 
อน่ึง คณะวิทยาศาสตร์ได้กําหนดรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาไว้ใน

โครงการแล้ว ซึ่งกองนิติการได้ตรวจสอบค่าใช้จ่ายในส่วนของอัตราค่าตอบแทนแล้วมีความเห็นว่า อัตรา
ค่าตอบแทนต่างๆ ของโครงการไม่เกินอัตราที่กําหนดไว้ตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
รายได้ของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2557 ข้อ 23 ซึ่งโครงการดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดีโดยความ
เห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบโครงการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร
ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ โดยความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยวิธีพิเศษ ปีการศึกษา 2560 (โครงการรับตรง) ตามท่ีคณะวิทยาศาสตร์เสนอ และให้
นําเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติโครงการต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี  4.6.10 โครงการรับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์และโครงการสนับสนุนการจัดต้ัง
ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกํากับดูแลของมหาวิทยาลัย      
ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยวิธีพิเศษ  

 
สรุปเรื่อง 

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ประสงค์จะดําเนินโครงการรับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์และ
โครงการสนับสนุนการจัดต้ังห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกํากับดูแลของมหาวิทยาลัย            
ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยวิธี
พิเศษ เพ่ือพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และเพ่ือสร้างกําลังคนรุ่นใหม่ที่มี
คุณภาพทางวิทยาการและเทคโนโลยีและมีศักยภาพในการพัฒนาตนเป็นนักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่มีคุณภาพ ซึ่งดําเนินการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษจากนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียน
วิทยาศาสตร์และโครงการสนับสนุนการจัดต้ังห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกํากับดูแลของ
มหาวิทยาลัย ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (โครงการ วมว.) ด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ประกอบ
ผลการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและแฟ้มสะสมผลงาน (portfolio) โดยกําหนดรับนักศึกษาจํานวน
ทั้งสิ้น 100 คน สาขาวิชาละ 10 คน จํานวน 10 สาขาวิชา ดังน้ี 

1. สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
2. สาขาวิชาฟิสิกส์     
3. สาขาวิชาเคมี     
4. สาขาวิชาสถิติ     
5. สาขาวิชาชีววิทยา      
6. สาขาวิชาจุลชีววิทยา      
7. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์     
8. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม    
9. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์     

10. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ     
ทั้งน้ี กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรที่เปิดรับและแผนการรับนักศึกษาแล้ว 
อน่ึง คณะวิทยาศาสตร์ได้กําหนดรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาไว้ใน

โครงการแล้ว ซึ่งกองนิติการได้ตรวจสอบค่าใช้จ่ายในส่วนของอัตราค่าตอบแทนแล้วมีความเห็นว่า อัตรา
ค่าตอบแทนต่างๆ ของโครงการไม่เกินอัตราที่กําหนดไว้ตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
รายได้ของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2557 ข้อ 23 ซึ่งโครงการดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดีโดยความ
เห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบโครงการรับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์และ
โครงการสนับสนุนการจัดต้ังห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกํากับดูแลของมหาวิทยาลัย            
ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยวิธีพิเศษ 
ตามท่ีคณะวิทยาศาสตร์เสนอ และให้นําเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติโครงการต่อไป 
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ระเบียบวาระที่  4.6.11 การแต่งต้ังคณะกรรมการเลือกต้ังกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน 
 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560      
ได้ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยสภาคณาจารย์และพนักงาน พ.ศ. ….  และ
นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากรได้ลงนามประกาศใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยสภาคณาจารย์และ
พนักงาน พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 น้ัน 
  เน่ืองจากข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยสภาคณาจารย์และพนักงาน พ.ศ. 2560 ข้อ 8 
กําหนดให้อธิการบดีแต่งต้ังคณะกรรมการเลือกต้ังกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน ประกอบด้วย 

(1)  อธิการบดี หรือรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ 
(2)  ผู้แทนคณะ ส่วนงาน สํานักงานสภามหาวิทยาลัย และสํานักงานอธิการบดี จํานวนคณะ

หรือส่วนงานละหน่ึงคน เป็นกรรมการ 
  และให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนเป็นเลขานุการ ทั้งน้ี ให้คณะกรรมการแต่งต้ัง
ผู้ช่วยเลขานุการได้ไม่เกินสองคน 
  ในการน้ี กองนิติการจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาการแต่งต้ังคณะกรรมการเลือกต้ังกรรมการ
สภาคณาจารย์และพนักงาน ดังน้ี 
  1. แต่งต้ังผู้ทําหน้าที่ประธานกรรมการ 
  2. ให้มีการเสนอชื่อผู้แทนคณะและส่วนงาน จํานวนคณะและส่วนงานละหน่ึงคน เพ่ือแต่งต้ัง
เป็นกรรมการ 
  3. ให้มีการเสนอช่ือผู้แทนสํานักงานสภามหาวิทยาลัยและผู้แทนสํานักงานอธิการบดี จํานวน
ส่วนงานละหน่ึงคน เพ่ือแต่งต้ังเป็นกรรมการ 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้แต่งต้ังคณะกรรมการเลือกต้ังกรรมการสภาคณาจารย์
และพนักงาน โดยประกอบด้วยผู้ดํารงตําแหน่งและมีรายช่ือต่อไปน้ี  

1. รองอธิการบดี  พระราชวังสนามจันทร์   ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยยศ  ไพวิทยศิริธรรม   กรรมการ 

 บัณฑิตวิทยาลัย 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรจน์  วังบอน  กรรมการ 
 คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
4. อาจารย์ ดร.ไธพัตย์  ภูชิสส์ชวกรณ์ กรรมการ 
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
5. อาจารย์ศศธิร  ศิลป์วุฒยา กรรมการ 
 คณะโบราณคดี 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปนท  ปลื้มชูศักด์ิ กรรมการ 
 คณะมัณฑนศิลป์ 
7. อาจารย์ประสิทธ์ิชัย  จิรปสิทธินนท์ กรรมการ 
 คณะอักษรศาสตร์ 
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8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรกาญจน์  สุขสดเขียว กรรมการ 
 คณะศึกษาศาสตร์ 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์  ขาวสิทธิวงษ์ กรรมการ 
 คณะวิทยาศาสตร์ 

10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรสิทธ์ิ  ล้อจิตรอํานวย กรรมการ 
 คณะเภสัชศาสตร์ 

11. อาจารย์วิชัย  จันทรักษา กรรมการ 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
12. นางสาวลลวรรณ  เปรมประเสริฐ กรรมการ 
 คณะดุริยางคศาสตร์ 
13. อาจารย์ ดร.วัชราภรณ์  รวมธรรม กรรมการ 
 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนัสสินี  บุญมีศรีสง่า กรรมการ 
 คณะวิทยาการจัดการ   
15. อาจารย์นฤชร  สังขจันทร์  กรรมการ 
 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   
16. อาจารย์วิสวัส  ทองธีรภาพ  กรรมการ 
 วิทยาลัยนานาชาติ 
17. นายสุพรชัย  มั่งมีสิทธ์ิ กรรมการ 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา 
18. นางอาทิตา  นกอยู่ กรรมการ 

 สํานักหอสมุดกลาง   
19. นางลัดดาวัลย์  ภูริกุลทอง กรรมการ 
 ศูนย์คอมพิวเตอร์  
20. ดร.ศศิวิมล  สันติราษฎร์ภักดี กรรมการ 
 หอศิลป์   
21. นางเบ็ญจพร  โรจนวิภาต  กรรมการ 
 สํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
22. นางวราภรณ์  ฉัตรวงศ์พันธ์  กรรมการ  
 สํานักงานอธิการบดี 
แล้วให้นําเสนออธิการบดีลงนามในคําสั่งแต่งต้ังต่อไป 
ทั้ง น้ี ให้คณะกรรมการเลือกต้ังเลือกกรรมการหน่ึงคนเป็นเลขานุการ และแต่งต้ัง

ผู้ช่วยเลขานุการได้ไม่เกินสองคน 
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ระเบียบวาระที่  4.6.12 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจําปี พ.ศ. 2560 
 
สรุปเรื่อง 

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่
ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยที่ เปลี่ยนสถานภาพมาจากข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และ
ลูกจ้างประจํา ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560 ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจําปี พ.ศ. 2560 ในช้ันตราต่างๆ ของคณะวิชา/หน่วยงาน ดังน้ี 

1. เหรียญจักรพรรดิมาลาให้ข้าราชการ จํานวน 26 ราย 
2. เครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้ันสายสะพายกรณีปกติให้ข้าราชการ จํานวน 9 ราย  
3. เครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้ันสายสะพายกรณีปกติให้พนักงานมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนสถานภาพ

มาจากข้าราชการ จํานวน  10 ราย 
4. เครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้ันตํ่ากว่าสายสะพายให้ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยน

สถานภาพมาจากข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างประจํา จํานวน 264 ราย 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
ประจําปี พ.ศ. 2560 ตามท่ีกองการเจ้าหน้าที่เสนอ  
 ทั้งน้ี มอบหมายให้คณะวิชา/หน่วยงานตรวจสอบความถูกต้องของช่ือ-นามสกุลในบัญชี 
รายช่ือข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยที่ เปลี่ยนสถานภาพมาจากข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย                
และลูกจ้างประจํา ผู้ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ หากมีการแก้ไขขอให้ส่งไปยังกองการเจ้าหน้าที่
ภายในวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560  
 
ระเบียบวาระท่ี  4.6.13 คณะโบราณคดีขอขยายระยะเวลาและเปลี่ยนแปลงกําหนดการรับสมัคร

คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในคณะโบราณคดี โครงการรับตรง ปีการศึกษา 
2560 

 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันอังคารที่ 
4 ตุลาคม 2559 ได้ให้ความเห็นชอบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในคณะโบราณคดี โดยวิธีรับตรง                
ประจําปีการศึกษา 2560 จํานวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการรับตรง ปีการศึกษา 2560 และโครงการผู้มี
ความสามารถพิเศษด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น ดนตรีไทย หรือขับร้องเพลงไทยเดิม หรืออักษรโบราณท้องถิ่น       
ปีการศึกษา 2560 น้ัน 

ในการน้ี คณะโบราณคดีประสงค์ขอขยายระยะเวลาและเปลี่ยนแปลงกําหนดการรับสมัคร
คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในคณะโบราณคดี โครงการรับตรง ปีการศึกษา 2560 ดังน้ี 
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กิจกรรม กําหนดการเดิม กําหนดการใหม่ 
รับสมัคร 21 ธันวาคม 2559 - 

21 กุมภาพันธ์ 2560 
21 ธันวาคม 2559 - 
19 มีนาคม 2560 

วันสุดท้ายของการชําระเงิน 28 กุมภาพันธ์ 2560 20 มีนาคม 2560 
ประกาศรายชื่อผู้สมัคร 9 มีนาคม 2560 22 มีนาคม 2560 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบสัมภาษณ์ 17 มีนาคม 2560 28 มีนาคม 2560 
สอบสัมภาษณ์ 25 มีนาคม 2560 1 เมษายน 2560 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ 29 มีนาคม 2560 5 เมษายน 2560 
ยืนยันสิทธ์ิในระบบ Clearing-house 25-28 เมษายน 2560 25-28 เมษายน 2560 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษา          
และตัดสิทธ์ิในระบบกลาง 

8 พฤษภาคม 2560 8 พฤษภาคม 2560 

ข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา 18-25 พฤษภาคม 2560 18-25 พฤษภาคม 2560 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา  

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการขยายระยะเวลาและเปลี่ยนแปลง
กําหนดการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในคณะโบราณคดี โครงการรับตรง ปีการศึกษา 2560 ตามที่   
คณะโบราณคดีเสนอ และให้นําเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติโครงการ (ใหม่) ต่อไป 
 
ระเบยีบวาระที่  5 เรื่องอ่ืนๆ 
ระเบียบวาระท่ี  5.1   การประกวดวรรณกรรม “รางวัลพระยาอนุมานราชธน” เนื่องในงานวัน  

พระยาอนุมานราชธน ประจําปี 2560 
 
สรุปเรื่อง 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม และรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม 
ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับทายาทพระยาอนุมานราชธน และบริษัท เด็กดี 
อินเตอร์แอคทีฟ จํากัด กําหนดจัดการประกวดวรรณกรรม “รางวัลพระยาอนุมานราชธน” เน่ืองในงานวัน   
พระยาอนุมานราชธน ประจําปี 2560 โดยมีการประกวดหนังสือแปลดีเด่น และการประกวดเขียนเรื่องสั้น      
ซึ่งผู้ได้รับรางวัลจะได้รับรางวัลในงานวันพระยาอนุมานราชธน ประมาณเดือนธันวาคม 2560 และจะได้ร่วม
เสวนาในวันดังกล่าวด้วย จึงขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประกวดดังกล่าว 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ  
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ระเบียบวาระที่  5.2   การบรรยายพิ เศษ  หัวข้อ “ศิลปะและสถาปัตยกรรมอิตาเลียนใน
ราชอาณาจักรสยาม” สานสัมพันธ์ไทยและอิตาลี 

 
สรุปเรื่อง 

ผู้ อํานวยการหอศิลป์ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มหาวิทยาลัยศิลปากร และสถาน
เอกอัครราชทูตอิตาลีประจําประเทศไทย ร่วมกับสํานักงานตรวจสอบภายในทหารบก กําหนดจัดการบรรยาย
พิเศษเน่ืองในการจัดงานเทศกาลอิตาเลียนเฟสติวัล หัวข้อ “ศิลปะและสถาปัตยกรรมอิตาเลียนใน
ราชอาณาจักรสยาม” (Italian Art and Architecture in the Kingdom of Siam)  ในวันศุกร์ที่ 24 
กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 16.00 น. ณ บริเวณลานสนามหญ้าหน้าบ้านอาจารย์ฝรั่ง (Prof.Corrado Feroci) 
สํานักงานตรวจสอบภายในทหารบก ถนนราชวิถี เขตดุสิต กรุงเทพฯ วิทยากรบรรยายโดย นายเปาโล ปิอัสซาร์ดิ 
อดีตผู้ช่วยทูตฝ่ายวัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูตอิตาลีประจําประเทศไทย ซึ่งเน้ือหาการบรรยายโดยรวม
เก่ียวข้องกับการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมประเภทต่างๆ ของศิลปินอิตาเลียนที่มีช่ือเสียงระดับโลกที่เป็น
ต้นแบบให้การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะแขนงต่างๆ ในสยามประเทศเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่สู่การ
สร้างสรรค์ผลงานศิลปะแบบใหม่ที่เรียกว่า งานศิลปะร่วมสมัย มหาวิทยาลัยจึงขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับ
ฟังการบรรยายดังกล่าว  

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 
เลิกประชุมเวลา 11.30 น. 
 
                                                                                         
                                                                              

(นางสาวกันย์พินันท์  สิริปัญญาธร) 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 

                                                                   
(นางสาวสิริวัลลิ์  พฤกษาอุดมชัย) 

ผู้จดรายงานการประชุม 
 

                                                           
(นางสาวเอมอร  ชีราวุฒธิพันธ์) 

ผู้จดรายงานการประชุม 
 

 
รายงานการประชุมฉบับน้ี 
ได้รับรองโดยไม่มีการแก้ไข 


