
 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ครั้งท่ี 8/2560 

วันอังคารท่ี 25 เมษายน 2560 
ณ  ห้องประชุมนริศรานวุัดตวิงศ์ สํานักงานอธิการบด ี ตลิ่งชนั 

…………….……………….. 

ผู้มาประชุม 

1. ผศ.ดร.วันชัย สุทธะนันท ์ อธิการบดี ประธานกรรมการ 
2. ผศ.ดร.เชาวรีย์ อรรถลังรอง ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ กรรมการ 

  การศึกษา 
3. รศ.ดร.ดวงเดือน  ไกรลาศ ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา กรรมการ 
4. ผศ.ดร.ไธพัตย์  ภูชิสส์ชวกรณ์ ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม กรรมการ 

  และกิจการพิเศษ 
5. รศ.ดร.ประสพชัย  พสุนนท ์ ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี เพชรบุรี กรรมการ 
6. ศ.ดร.พรศักด์ิ  ศรีอมรศักด์ิ ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย กรรมการ 
7. ผศ.สิทธิชัย  ปรัชญารัติกุล รองคณบดีฝ่ายวางแผนพัฒนาและประกันคณุภาพ กรรมการ 

  รักษาการแทนคณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรม 
  และภาพพิมพ์ 

8. รศ.ดร.ชัยสทิธ์ิ  ด่านกิตติกุล คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กรรมการ 
9. ผศ.ชวลิต ขาวเขียว คณบดีคณะโบราณคดี กรรมการ 

10. ผศ.คมธรรม  ดํารงเจริญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ 
  รักษาการแทนคณบดีคณะดุริยางคศาสตร์  

11. ผศ.สมศักด์ิ ชาตินํ้าเพ็ชร คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ 
12. ผศ.ดร.สมพิศ   ขัตติยพิกุล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ กรรมการ 
13. อ.ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท ์ ผู้อํานวยการหอศิลป์ กรรมการ 
14. อ.ปัญจพล   เหล่าพูนพัฒน์  ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กรรมการและเลขานุการ 
15. นางสาวอัปสร กิจเจริญค้า ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้มาประชุมผา่นระบบ VDO-Conference 
1. ผศ.ดร.ปาเจรา    พัฒนถาบุตร ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร ์ กรรมการ 

 และคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
 อุตสาหกรรม 

2. รศ.ดร.ปานใจ   ธารทัศนวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ 
3. อ.ดร.ธนาทร  เจียรกุล คณบดีคณะมณัฑนศิลป์ กรรมการ 
4. ผศ.ดร.วรางคณา นิพัทธ์สุขกิจ คณบดีคณะอักษรศาสตร ์ กรรมการ 
5. ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธ์ุ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กรรมการ 
6. รศ.ดร.สืบสกุล อยู่ยืนยง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และผู้รักษาการแทน กรรมการ 

  ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
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7. รศ.ดร.ธนะเศรษฐ ์ ง้าวหิรัญพัฒน์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กรรมการ 
8. อ.ดร.ภวพล คงชุม คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการ 
9. ผศ.ดร.พีรพัฒน์ ยางกลาง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 

10. ผศ.ดร.ศักดิพันธ์ ตันวิมลรัตน์ ผู้อํานวยการสํานักหอสมุดกลาง กรรมการ 
11. ผศ.ฉัตรชัย  เผ่าทองจีน ผู้อํานวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ กรรมการ 
12. รศ.ดร.บุญศรี   จงเสรีจิตต์ ประธานสภาคณาจารย์ กรรมการ 
13. อ.ดร.คุณัตว์   พิธพรชัยกุล ผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ กรรมการ 
14. อ.ดร.นิรุทธ์  วัฒโนภาส ผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ กรรมการ 
15. นายกฤษดา   ไพรวรรณ์ ผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน กรรมการ 

ผู้เขา้ร่วมประชุม 
1. อ.ดร.ประไพพิมพ์  สุธีวสินนนท ์ ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลัง 
2. ผศ.ดร.อนิรุทธ์  สติมั่น ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
3. นางอัจฉรา   ทองส่งโสม ผู้อํานวยการกองกลาง   
4. นางสุกัญญา   ต่อทรัพย์สิน ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่  
5. นายสหรัฐ   มณีจันทร ์ ผู้อํานวยการกองนิติการ 
6. นางสาวนลินรัตน์  ปัจฉิมพัทธพงษ์ หัวหน้างานการประชุม กองกลาง 
7. นางสาวธณิดา  มหาสวัสด์ิ ผู้รักษาการแทนหัวหน้างานบริหารงานบุคคล กองการเจ้าหน้าที่  
8. นางมุจลินท์  สังข์จุ้ย หัวหน้างานนิติการ 3 กองนิติการ 

ผู้เขา้ร่วมประชุมผ่านระบบ VDO-Conference 
1. ผศ.ดร.ธีระศักด์ิ  หุดากร ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร ์
2. อ.ดร.สุภาพ  เกิดแสง ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. รศ.ดร.พิทักษ์ ศิริวงศ์ ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี ติดราชการ 
     ฝ่ายกิจการนักศึกษา 
2. อ.อํามฤทธ์ิ    ชูสุวรรณ  คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรม ติดราชการ 
     และภาพพิมพ์ 
3. อ.ดําริห์    บรรณวิทยกิจ คณบดีคณะดุริยางคศาสตร์  ไปราชการต่างประเทศ 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 
เมื ่อกรรมการครบเป็นองค์ประชุมแล้ว  ประธานกล่าวเปิดประชุมและขอให้ที ่ประชุม

พิจารณาเรื่องต่างๆ ดังน้ี 
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ระเบยีบวาระที่  1    เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบยีบวาระที่ 1.1     รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร     

ครั้งที่ 7/2560 เม่ือวันอังคารที่ 4 เมษายน 2560  
  

สรุปเรื่อง 
 ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันอังคารที่ 4 เมษายน 2560     
  
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบยีบวาระที่ 1.2     รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร     

ครั้งที่ 7/2560 เม่ือวันอังคารที่ 4 เมษายน 2560 (วาระลับ)  
  

สรุปเรื่อง 
 ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันอังคารที่ 4 เมษายน 2560 (วาระลับ)     
  
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบยีบวาระที่  2     เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
ระเบยีบวาระที่ 2.1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ 
  ไม่ม ี
 
ระเบยีบวาระที่  2.2     สถิติการให้บรกิารทางวิชาการ สาํนักหอสมุดกลาง ประจําเดือนกุมภาพันธ์  
  2560 

 
สรุปเรื่อง 

ด้วยสํานักหอสมุดกลางได้จัดทําสรุปสถิติการให้บริการทางวิชาการ สํานักหอสมุดกลาง     
เป็นรายเดือน โดยได้รายงานสถิติประจําเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ในหัวข้อประเภทผู้ใช้บริการ จํานวนผู้ใช้บริการ 
ยืมคืน การใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศ การใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ และการยืมทรัพยากร
สารสนเทศ (แยกตามคณะวิชา) เพ่ือนําข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการ  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 

 
มติ ที่ประชุมรับทราบ  
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ระเบียบวาระท่ี  2.3 สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจําปี พ.ศ. 2560 ณ สิ้นไตรมาสท่ี 2 
     

สรุปเรื่อง  
ด้วยงานงบประมาณได้สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจําปี พ.ศ. 2560 ของมหาวิทยาลัย

สะสม ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ในช่วงระหว่างเดือนตุลาคม 2559 - มีนาคม 2560 ดังน้ี   
1. งบประมาณประจําปี พ.ศ. 2560 ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 1,511,923,800 บาท และได้รับ

จัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากสํานักงบประมาณ ครั้งที่ 0001-0003 จํานวนเงิน 1,511,923,800 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 100 ของงบประมาณที่ได้รับ เมื่อสิ้นไตรมาสที่ 2 สามารถเบิกจ่ายได้ทั้งสิ้น 1,019,913,789.32 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 67.46  ของงบประมาณทั้งสิ้น   

2. งบลงทุนของมหาวิทยาลัย ได้รับงบประมาณท้ังสิ้น 319,985,500 บาท ซึ่งได้รับจัดสรร
งบประมาณจากสํานักงบประมาณ จํานวนเงิน 319,985,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของงบลงทุนทั้งหมด 
เมื่อสิ้นไตรมาสที่ 2 สามารถเบิกจ่ายได้ทั้งสิ้น 319,985,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของงบลงทุนทั้งหมด โดยมี
ความคืบหน้าของงบลงทุน (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ดังน้ี 

2.1 สิ่งก่อสร้าง / รายการปรับปรุง  1 ปี 
- กองงานวิทยาเขต  รายการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในมหาวิทยาลัย 

ตําบลพระปฐมเจดีย์ อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม จํานวนเงิน 4,179,000 บาท ลงนามในสัญญาแล้ว
เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559 ในวงเงินก่อสร้าง 3,300,000 บาท ระยะเวลาในการก่อสร้าง 150 วัน สัญญา
สิ้นสุดวันที่ 28 มิถุนายน 2560 มีทั้งหมด 3 งวดงาน และส่งมอบพ้ืนที่ให้ผู้รับจ้างเข้าดําเนินการในวันที่ 30 
มกราคม 2560 ซึ่งขณะนี้การก่อสร้างดําเนินการแล้วเสร็จประมาณ ร้อยละ 70  ของงานทั้งหมด แต่ยังไม่ได้
เบิกจ่ายเงิน เน่ืองจากต้องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการ (มีปัญหาหน้างานไม่ตรงกับรูปแบบรายการ) 
คาดว่าการดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา 

- คณะวิทยาศาสตร์ รายการอาคารนิทรรศการธรรมชาติวิทยา ตําบลพระปฐมเจดีย์ 
อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม จํานวนเงิน 28,198,000 บาท ยกเลิกการประกวดราคา e-bidding    
ก่อนการทําสัญญา เน่ืองจากเอกสารรายการประกอบแบบไม่ครบถ้วน ขณะน้ีอยู่ระหว่างดําเนินการประกวด
ราคาคร้ังใหม่   

- กองบริการการศึกษา นครปฐม รายการปรับปรุงอาคารอธิการ 2 สํานักงาน
อธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์ ตําบลพระปฐมเจดีย์ อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม จํานวนเงิน 
15,000,000 บาท ลงนามในสัญญาแล้วเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560 วงเงินก่อสร้าง 13,600,000 บาท   
ระยะเวลาในการก่อสร้าง 210 วัน สัญญาสิ้นสุดวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 มีทั้งหมด 6 งวดงาน โดยในสัญญา
ระบุผู้รับจ้างต้องเร่ิมทํางานที่รับจ้างภายในวันที่ 7 เมษายน 2560 

2.2 สิ่งก่อสร้างผูกพันเดิม 
- ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรวมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี 60 พรรษา จํานวนเงิน 55,541,700 บาท มีการก่อสร้างอย่างต่อเน่ือง โดยมีงวดงาน
ทั้งหมด 25 งวดงาน เบิกจ่ายถึงงวดงานที่ 14 

- โครงการปรับปรุงมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ แขวงพระบรมมหาราชวัง       
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร จํานวนเงิน 124,311,500 บาท เบิกจ่ายถึงงวดงานที่ 1 (เบิกจ่ายงบประมาณปี 
พ.ศ. 2559)  
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- อาคารอเนกประสงค์ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัด
นครปฐม จํานวนเงิน 49,629,200 บาท มีการก่อสร้างอย่างต่อเน่ือง โดยมีงวดงานทั้งหมด 20 งวดงาน เบิกจ่าย
ถึงงวดงานที่ 6 

3. รัฐบาลกําหนดแผนการเบิกจ่ายงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ สิ้น         
ไตรมาสที่ 2 ดังน้ี 

3.1 รายจ่ายลงทุน รัฐบาลกําหนดแผนการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 41 
มหาวิทยาลัยศิลปากรสามารถเบิกจ่ายได้ ร้อยละ 100 ซึ่งสูงกว่าแผนการเบิกจ่ายที่รัฐบาลกําหนด ร้อยละ 59 

3.2 รายจ่ายประจํา รัฐบาลกําหนดแผนการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 55 
มหาวิทยาลัยศิลปากรสามารถเบิกจ่ายได้ ร้อยละ 58.72 ซึ่งสูงกว่าแผนการเบิกจ่ายที่รัฐบาลกําหนด ร้อยละ 3.72 

3.3 รายจ่ายภาพรวม รัฐบาลกําหนดแผนการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาสท่ี 2 ร้อยละ 52   
มหาวิทยาลัยศิลปากรสามารถเบิกจ่ายได้ ร้อยละ 67.46 ซึ่งสูงกว่าแผนการเบิกจ่ายที่รัฐบาลกําหนด ร้อยละ 
15.46 และสูงกว่าแผนการเบิกจ่ายของมหาวิทยาลัยศิลปากร ร้อยละ 3.76 (แผนการเบิกจ่ายมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ร้อยละ 63.70) 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 

 
มติ ที่ประชุมรับทราบและให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  2.4     สรุปประเด็นการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และสมาคม 
  ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23
  เมษายน 2560 

 
สรุปเรื่อง 

ด้วยผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยได้สรุปประเด็นสําคัญจากการประชุม
สามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 
2/2560 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จํานวน 2 เรื่อง ดังน้ี  

1. ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจําปีการศึกษา 2561  
1.1 ทปอ .  ไ ด้ปรับกระบวนการคัดเลือกบุคคลเ ข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 

(Admissions) ซึ่งเริ่มใช้ต้ังแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป โดยมีหลักการดังน้ี 
1) นักเรียนควรอยู่ในห้องเรียนจนสําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 
2)  ผู้สมัครแต่ละคนมีสิทธ์ิในการตอบรับในสาขาวิชาที่เลือกเพียง 1 สิทธ์ิ เพ่ือความ                 

เสมอภาค 
3)  มหาวิทยาลัย/สถาบัน ทปอ. ทุกแห่งจะเข้าระบบเคลียริ่งเฮาส์ เพ่ือบริหาร 1 สิทธ์ิ

ของผู้สมัคร 
1.2 รอบของการรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกมีจํานวน 5 รอบ ดังน้ี 

รอบที่ 1 การรับโดยใช้แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) สําหรับผู้สมัครทั่วไป ผู้สมัครที่
มีความสามารถพิเศษ ผู้สมัครโควตา และผู้สมัครเครือข่าย โดยให้ผู้สมัครย่ืนสมัครโดยตรงกับสถาบันอุดมศึกษา
ทั้งน้ี สถาบันอุดมศึกษาอาจจัดให้มีการสอบสัมภาษณ์ และการทดสอบทักษะเฉพาะทางตามความเหมาะสม
สําหรับบางคนแต่ไม่ใช่ทุกคน เมื่อประกาศผลแล้วให้ผู้สมัครยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษาในระบบเคลียริ่งเฮาส์รอบแรก 
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รอบท่ี 2 การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียนหรือข้อสอบปฏิบัติ สําหรับผู้สมัครที่
อ ยู่ในเขตพ้ืนที่หรือภาค โควตาโรงเ รียนในเครือข่าย และโครงการความสามารถพิเศษต่างๆ  ซึ่ ง
สถาบันอุดมศึกษาจะประกาศเกณฑ์การสอบ ประกาศการรับสมัคร และดําเนินการช่วงเดือนธันวาคม 2560 – 
เมษายน 2561 โดยให้ผู้สมัครย่ืนสมัครโดยตรงกับสถาบันอุดมศึกษาและเข้ารับการคัดเลือกตามเกณฑ์การสอบ 
เมื่อผู้สมัครตัดสินใจเลือกแล้ว สถาบันอุดมศึกษาจะต้องส่งรายช่ือเพ่ือเข้าสู่ระบบยืนยันสิทธ์ิในระบบเคลียริ่งเฮาส์
รอบสอง ทั้งน้ี การสอบข้อเขียนควรใช้ข้อสอบกลางที่ใช้ร่วมกัน ผลการสอบ GAT/PAT การจัดสอบวิชาเฉพาะ
ต้องเป็นในช่วงเวลาที่กําหนด 

รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน สําหรับผู้สมัครในโครงการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย (กสพท.)โครงการอ่ืนๆ และผู้สมัครทั่วไป ซึ่ง ทปอ. เป็นหน่วยกลางในการรับสมัคร ผู้สมัครเลือก
ได้ 4 สาขาวิชา แบบไม่มีลําดับ โดยสถาบันอุดมศึกษาจะจัดให้มีการสอบกลางร่วมกันในเวลาเดียวกัน แต่ละ
สถาบันอุดมศึกษากําหนดเกณฑ์ที่เป็นอิสระของตนเอง ผู้สมัครเข้าระบบเพ่ือทราบผลว่าสถาบันอุดมศึกษาที่ตน
เลือกตอบรับหรือไม่ และผู้สมัครสามารถตัดสินใจยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษาในสาขาที่ต้องการเพียงสาขาเดียวใน
ระบบเคลียริ่งเฮาส์รอบสาม 

รอบที่ 4 การรับแบบ Admission สําหรับผู้สมัครทั่วไป โดย ทปอ. เป็นหน่วยกลาง
ในการรับสมัคร จัดทําประกาศคู่มือ เกณฑ์ ผู้สมัครสามารถเลือกได้ 4 สาขาวิชา แบบมีลําดับ โดยใช้เกณฑ์      
ค่านํ้าหนักตามที่ประกาศไว้ล่วงหน้า 3 ปี ประกาศผล และผู้สมัครตัดสินใจยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษาในระบบ      
เคลียริ่งเฮาส์รอบสี่ 

รอบท่ี 5 การรับตรงอิสระ สถาบันอุดมศึกษาสามารถรับโดยตรงด้วยวิธีการของ
สถาบันเอง ประกาศรายชื่อและจัดส่งข้อมูลมายัง ทปอ. เพ่ือรวบรวมเป็นข้อมูลกลางให้สถาบันอุดมศึกษา
นําไปใช้ประโยชน์ต่อไป 

1.3 เคลียริ่งเฮาส์และแนวทางการบริหารการยืนยันสิทธ์ิในระบบเคลียริ่งเฮาส์ คือ       
การยืนยันสิทธ์ิของผู้สมัคร โดยการยืนยันสิทธ์ิน้ีจะมีได้เพียงคร้ังเดียว ดังน้ี  

1)  ผู้สมัครที่ยืนยันสิทธ์ิตอบรับ จะได้เข้าศึกษาในสถาบัน/สาขาวิชาที่ยืนยันสิทธ์ิ 
2)  ผู้สมัครที่ไม่ยืนยันสิทธ์ิ หรือเลือก “การสละสิทธ์ิ” สามารถสมัครในรอบต่อไปได้ 

ทั้งน้ี เพ่ือให้มีแนวทางการบริหารการยืนยันสิทธ์ิเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ได้กําหนดไว้ดังน้ี 
แนวทางที่ 1 ผู้สมัครไม่ยืนยันสิทธ์ิ หรือเลือก “การสละสิทธ์ิ” ในรอบที่ได้ ก็

สามารถดําเนินการสมัครใหม่ในรอบต่อไปได้ตามปกติ 
แนวทางที่ 2 ผู้สมัครยืนยันสิทธ์ิแล้ว ต้องการสละสิทธ์ิในรอบต่อรอบหรือในรอบที่      

ผ่านมา โดยให้แจ้งสละสิทธ์ิกับสถาบันอุดมศึกษาที่รับเข้า หรือผ่านระบบการรับเรื่องจากส่วนกลาง ซึ่งจัดการ
ส่งให้สถาบันอุดมศึกษาพิจารณาการสละสิทธ์ิให้ทันในเวลาที่กําหนด และผู้สมัครจึงสามารถสมัครรอบต่อไป 

2. โครงการศูนย์กลางนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy Innovation 
Hubs) ภายใต้โครงการ Innovation Hubs เพ่ือสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 
4.0 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (งบเพ่ิมเติม) โดย ทปอ. ร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) และคณะทํางานสานพลังประชารัฐ กลุ่ม D1 การยกระดับนวัตกรรมและการผลิต (Innovation & 
Productivity) ในการจัดทําแผนบูรณาการโครงการดังกล่าว เพ่ือส่งเสริมให้เกิดศูนย์นวัตกรรมด้านเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ในทุกภูมิภาคของประเทศไทย พัฒนาผลิตภัณฑ์ Premium OTOP (หัตถกรรม) และ/หรือบริการที่มี
มูลค่าสูง การทําธุรกิจแบบ E-commerce และพัฒนาให้เกิดผู้ประกอบการ Start Ups เป็นการสร้างฐาน
นวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ให้มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ซึ่งได้ดําเนินการแล้วเสร็จและเสนอ
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รัฐบาลเพ่ือสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินงานตามโครงการ โดยมหาวิทยาลัยศิลปากรได้รับงบประมาณ 
30 ล้านบาท ให้เป็นผู้รับผิดชอบในด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Hubs) มุ่งเน้นการพัฒนา OTOP ให้มี
คุณภาพสูง (Premium) โดยอาศัยองค์ความรู้และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาธุรกิจ และด้านเกษตร
และอาหาร (Agriculture and Food Innovation Hub) มุ่งเน้นการผลิตสินค้าเกษตร และอาหารคุณภาพ     
ช้ันนําเพ่ือการบริโภคและส่งออก 

อน่ึง ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพ่ิมเติมว่า 
มหาวิทยาลัยจะจัดการประชุมคณะอนุกรรมการเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง ครั้งที่ 1/2560      
ในวันพุธที่ 26 เมษายน  2560  เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม เพ่ือติดตามการทํางานของเครือข่ายและเตรียม
ความพร้อมการดําเนินโครงการ Innovation Hubs สร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบาย
ประเทศไทย 4.0 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หากคณะวิชา/หน่วยงานใดมีโครงการท่ีเก่ียวข้องกับการ
ประชุมดังกล่าวสามารถเข้าร่วมรับฟังการช้ีแจงได้ 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จงึเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 

 
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 ขออนุมัติบรรจุแต่งต้ังพนักงานมหาวิทยาลัยสายบริหาร กลุ่มบริหารวิชาการ 
 

สรุปเรื่อง 
ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 1916/2559 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2559 สั่งแต่งต้ัง

คณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดํารงตําแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ แทน รองศาสตราจารย์ ดร.สืบสกุล          
อยู่ยืนยง ที่จะครบวาระการดํารงตําแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ในวันที่ 12 มิถุนายน 2560 ซึ่งคณะกรรมการ
สรรหาได้ดําเนินการสรรหาแล้ว ปรากฏว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรงค์ ฉิมพาลี เป็นผู้สมควรดํารงตําแหน่ง
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ประกอบกับที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ในการประชุมครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 
29 มีนาคม 2560 มีมติเห็นชอบให้ผู ้ช ่วยศาสตราจารย ์ ดร .นรงค ์ ฉ ิมพาล ี ดํารงตําแหน่งคณบดี               
คณะวิทยาศาสตร์ โดยมีวาระการดํารงตําแหน่ง 4 ปี ต้ังแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2560 น้ัน 

เน่ืองจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรงค์ ฉิมพาลี ได้เกษียณอายุราชการ 60 ปีบริบูรณ์ใน          
สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ทําให้พ้นจากการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย            
ด้วยเหตุเกษียณอายุ แต่เน่ืองจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรงค์ ฉิมพาลี ได้รับการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง
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คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่วันที ่ 13 มิถุนายน 2560 ซึ ่งตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วย             
การบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 กําหนดให้มีการบรรจุแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย 
สายบริหาร กลุ่มบริหารวิชาการ ตําแหน่งคณบดี ดังน้ัน เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อม กองการเจ้าหน้าที่   
ได้พิจารณากรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดินแล้ว เห็นสมควรให้ใช้             
กรอบอัตราเพ่ือการบรรจุ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรงค์ ฉิมพาลี เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงิน
งบประมาณแผ่นดิน 

ดังน้ัน จึงขออนุมัติใช้กรอบอัตราเลขที่ 3-2-01-47 ซึ่งเป็นกรอบอัตราว่างที่เคยใช้บรรจุแต่งต้ัง
คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เพ่ือบรรจุแต่งต้ัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรงค์ ฉิมพาลี           
ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ในการสอนและการบริหาร ในการจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายบริหาร                
กลุ่มบริหารวิชาการ ตําแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป             
โดยมีระยะเวลาการจ้างจนถึงวันที่ 12 มิถุนายน 2564 ตามวาระของคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้ใช้กรอบอัตราเลขที่ 3-2-01-47 เพ่ือบรรจุแต่งต้ัง              
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรงค์ ฉิมพาลี เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายบริหาร กลุ่มบริหารวิชาการ ตําแหน่ง
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป โดยมีระยะเวลาการจ้างจนถึงวันที่             
12 มิถุนายน 2564 ตามวาระของคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4.1.2.2 คณะวิทยาการจัดการขออนุมัติจ้าง นางสาวทิพวรรณ กําศิริมงคล เพื่อบรรจุ

เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ซ่ึงจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน (เงินรายได้
สมทบ) ตําแหน่งอาจารย์ 

 

สรุปเรื่อง 
ตามท่ีคณะวิทยาการจัดการมีอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณ

แผ่นดิน (เงินรายได้สมทบ) ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-3-23-144 น้ัน  
คณะฯ ได้ดําเนินการตามข้ันตอนแล้ว ผู้ได้รับการคัดเลือกคือ นางสาวทิพวรรณ กําศิริมงคล    

วุฒิ Doctor degree of Law จาก Renmin University of China ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีผล
การสอบคะแนนภาษาอังกฤษ IELTS 6.0 คะแนน (เป็นไปตามมติที่ประชุม ก.บ.พ. ครั้งที่ 25/2558 เมื่อวันที่            
29 ธันวาคม 2558 กําหนดให้มีผลการสอบคะแนนภาษาอังกฤษ IELTS ไม่ตํ่ากว่า 5.5 คะแนน) คณะฯ จึงประสงค์
ขออนุมัติจ้าง นางสาวทิพวรรณ กําศิริมงคล ด้วยวุฒิศึกษาศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-3-23-144  อัตราเงินเดือน เดือนละ 22,500 บาท สังกัดคณะวิทยาการ
จัดการ ไปพลางก่อน จนกว่า ก.พ. จะตีค่าวุฒิปริญญาเอก วุฒิ Doctor degree of Law จาก Renmin 
University of China ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  มายังมหาวิทยาลัย แล้วจึงให้ปรับวุฒิและอัตราเงินเดือน
วุฒิปริญญาเอก ตามที่ ก.พ. กําหนด พร้อมทั้งขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน 
ดังน้ี 
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1. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัลทกิา ศิริพิศ   กรรมการ 
3. อาจารย์เอกกฤต เลิศวิทยาประดิษฐ์   กรรมการ 
4. อาจารย์ ดร.ดวงกมล  บุญแก้วสุข   กรรมการ 
5. อาจารย์ ดร.อโณทัย  สุขเจรญิโกศล   กรรมการ 
6. นางสาววันเพ็ญ  แสงพูล   เลขานุการ 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมั ติใ ห้จ้าง  นางสาวทิพวรรณ กําศิริมงคล  ด้วยวุฒิ                  
ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-3-23-144  
อัตราเงินเดือน เดือนละ 22,500 บาท สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ไปพลางก่อน จนกว่า ก.พ. จะตีค่าวุฒิ 
ปริญญาเอก วุฒิ Doctor degree of Law จาก Renmin University of China ประเทศสาธารณรัฐ 
ประชาชนจีน มายังมหาวิทยาลัย แล้วจึงให้ปรับวุฒิและอัตราเงินเดือนวุฒิปริญญาเอก ตามท่ี ก.พ. กําหนด          
ต้ังแต่วันที่ ก.บ.ม. อนุมัติ แต่ไม่ก่อนวันรายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน พร้อมทั้งอนุมัติให้แต่งต้ังคณะกรรมการ
ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าวตามรายช่ือที่คณะฯ เสนอ ทั้งน้ี  การจ้างครั้งแรกให้จ้าง
เป็นพนักงานประจําสถานภาพทดลองงาน มีระยะเวลาการจ้าง 1 ปี ต้ังแต่วันที่รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน 
 
ระเบียบวาระท่ี 4.1.2.3 คณะเภสัชศาสตร์ขออนุมัติจ้าง นางสาวสินีนาฏ กริชชาญชัย เพื่อบรรจุเป็น

พนักงานมหาวิทยาลัย ซ่ึงจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน (เงินรายได้
สมทบ) ตําแหน่งอาจารย์ 

 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีคณะเภสัชศาสตร์มีอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย  ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน 
(เงินรายได้สมทบ) ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-3-08-575 สังกัดภาควิชาเภสัชกรรมชุมชน น้ัน  

คณะฯ ได้ดําเนินการตามข้ันตอนแล้ว ผู้ได้รับการคัดเลือกคือ นางสาวสินีนาฏ กริชชาญชัย           
วุฒิ Doctor of Philosophy จาก The University of Nottingham ประเทศสหราชอาณาจักร โดยขอ
ยกเว้นเกณฑ์ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ เนื่องจากได้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยของประเทศที่ใช้
ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ซึ่งตามมติ ก.บ.พ. ครั้งที่ 25/2558 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558 ได้พิจารณายกเว้น
เกณฑ์ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษสําหรับผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยของประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ          
ในการสื่อสาร คณะฯ จึงประสงค์ขออนุมัติจ้าง นางสาวสินีนาฏ กริชชาญชัย เพ่ือบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน (เงินรายได้สมทบ) ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่           
1-3-08-575 อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท สังกัดภาควิชาเภสัชกรรมชุมชน  คณะเภสัชศาสตร์             
พร้อมทั้งขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังน้ี 

1. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ประธานกรรมการ 
 คณะเภสัชศาสตร์ 
2. หัวหน้าภาควิชาเภสัชกรรมชุมชน  กรรมการ 
 คณะเภสัชศาสตร์ 
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3. รองศาสตราจารย์ระพีพรรณ  ฉลองสุข  กรรมการ 
4. นายชัยวัฒน์  ตันติบวรเดชา  เลขานุการ 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จ้าง นางสาวสินีนาฏ กริชชาญชัย เพ่ือบรรจุเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน (เงินรายได้สมทบ) ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่ง
เลขท่ี 1-3-08-575 อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท สังกัดภาควิชาเภสัชกรรมชุมชน  คณะเภสัชศาสตร์ 
ต้ังแต่วันที่ ก.บ.ม. อนุมัติ แต่ไม่ก่อนวันรายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน พร้อมทั้งอนุมัติให้แต่งต้ังคณะกรรมการ
ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าวตามรายช่ือที่คณะฯ เสนอ ทั้งน้ี  การจ้างครั้งแรกให้จ้าง
เป็นพนักงานประจําสถานภาพทดลองงาน มีระยะเวลาการจ้าง 1 ปี ต้ังแต่วันที่รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน 
 
ระเบียบวาระท่ี 4.1.2.4 สํานักหอสมุดกลางขออนุมัติจ้าง นายพงศกร โชคสมงาม เพื่อบรรจุเป็น

พนักงานมหาวิทยาลัย ซ่ึงจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน  ตําแหน่ง            
นักคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 

 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีสํานักหอสมุดกลางมีอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน 
ตําแหน่งนักคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-2-36-1214 สังกัดสํานักงานสํานักหอสมุดกลาง น้ัน  

สํานักหอสมุดกลางได้ดําเนินการตามข้ันตอนแล้ว ผู้ได้รับการคัดเลือกคือ นายพงศกร โชคสมงาม 
วุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) เกียรตินิยมอันดับสอง จากมหาวิทยาลัยศิลปากร                
สํานักหอสมุดกลางจึงประสงค์ขออนุมัติจ้าง นายพงศกร โชคสมงาม เพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย           
ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน ดํารงตําแหน่งนักคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-2-36-1214           
อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท สังกัดสํานักงานสํานักหอสมุดกลาง สํานักหอสมุดกลาง พร้อมทั้งขออนุมัติ
แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังน้ี 

1. ผู้อํานวยการสํานักหอสมุดกลาง ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายสุดา เตียเจริญ กรรมการ 
3. นางอาทิตา  นกอยู่ กรรมการ 
4. นายสมภพ  สขุดี กรรมการ 
5. นางสาวสินีนาฏ  ทรัพย์แตง เลขานุการ 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จ้าง นายพงศกร โชคสมงาม เพ่ือบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน ดํารงตําแหน่งนักคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่            
2-2-36-1214 อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท สังกัดสํานักงานสํานักหอสมุดกลาง สํานักหอสมุดกลาง 
ต้ังแต่วันที่ ก.บ.ม. อนุมัติ แต่ไม่ก่อนวันรายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน พร้อมทั้งอนุมัติให้แต่งต้ังคณะกรรมการ
ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าวตามรายช่ือที่หน่วยงานเสนอ ทั้งน้ี  การจ้างคร้ังแรกให้จ้าง
เป็นพนักงานประจําสถานภาพทดลองงาน มีระยะเวลาการจ้าง 1 ปี ต้ังแต่วันที่รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน 
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ระเบียบวาระท่ี 4.1.2.5 คณะมัณฑนศิลป์ขออนุมัติจ้าง นางสาวไพลิน ศิริพานิช เพื่อบรรจุเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย ซ่ึงจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตําแหน่งอาจารย์ 

 

สรุปเรื่อง 
ตามที่คณะมัณฑนศิลป์มีอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน 

ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-04-1196 สังกัดภาควิชาออกแบบเคร่ืองประดับ น้ัน  
คณะฯ ได้ดําเนินการตามขั้นตอนแล้ว ผู้ได้รับการคัดเลือกคือ นางสาวไพลิน ศิริพานิช              

วุฒิ Master of Arts in Accessories Design จาก Prifysgol Cymru University of Wales ประเทศ
สาธารณรัฐอิตาลี โดยมีผลการสอบคะแนนภาษาอังกฤษ IELTS 6.5 คะแนน (เป็นไปตามมติที่ประชุม ก.บ.พ.          
ครั้งที่ 25/2558 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558 กําหนดให้มีผลการสอบคะแนนภาษาอังกฤษ IELTS ไม่ตํ่ากว่า                
5.5 คะแนน) คณะฯ จึงประสงค์ขออนุมัติจ้าง นางสาวไพลิน ศิริพานิช ด้วยวุฒิศิลปบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
(การออกแบบเคร่ืองประดับ) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-04-1196 อัตรา
เงินเดือน เดือนละ 22,500 บาท สังกัดภาควิชาออกแบบเคร่ืองประดับ คณะมัณฑนศิลป์ ไปพลางก่อน จนกว่า 
ก.พ. จะตีค่าวุฒิปริญญาโท วุฒิ Master of Arts in Accessories Design จาก Prifysgol Cymru University 
of Wales ประเทศสาธารณรัฐอิตาลี  มายังมหาวิทยาลัย แล้วจึงให้ปรับวุฒิและอัตราเงินเดือนวุฒิปริญญาโท 
ตามท่ี ก.พ. กําหนด พร้อมทั้งขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังน้ี 

1. คณบดีคณะมัณฑนศิลป์  ประธานกรรมการ 
2. หัวหน้าภาควิชาการออกแบบเคร่ืองประดับ  กรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฐมาภรณ์ ประพิศพงศ์วานิช  กรรมการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิภา  สุเนต์ตา  กรรมการ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญสิริ  ชาตินิยม  กรรมการ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรวัฒน์  สิริเวสมาศ  กรรมการ 
7. นายศุภฤกษ์  ทับเสน  เลขานุการ 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จ้าง นางสาวไพลิน ศิริพานิช ด้วยวุฒิศิลปะบัณฑิต  
เกียรตินิยมอันดับ 2 (การออกแบบเคร่ืองประดับ) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขท่ี 
1-2-04-1196 อัตราเงินเดือน เดือนละ 22,500 บาท สังกัดภาควิชาออกแบบเครื่องประดับ คณะมัณฑนศิลป์           
ไปพลางก่อน จนกว่า ก.พ. จะตีค่าวุฒิปริญญาโท วุฒิ Master of Arts in Accessories Design จาก      
Prifysgol Cymru University of Wales ประเทศสาธารณรัฐอิตาลี  มายังมหาวิทยาลัย แล้วจึงให้ปรับวุฒิและ
อัตราเงินเดือนวุฒิปริญญาโท ตามที่ ก.พ. กําหนด ต้ังแต่วันที่ ก.บ.ม. อนุมัติ แต่ไม่ก่อนวันรายงานตัว                
เข้าปฏิบัติงาน พร้อมทั้งอนุมัติให้แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าว
ตามรายช่ือที่หน่วยงานเสนอ ทั้งน้ี  การจ้างครั้งแรกให้จ้างเป็นพนักงานประจําสถานภาพทดลองงาน            
มีระยะเวลาการจ้าง 1 ปี ต้ังแต่วันที่รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน 
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ระเบียบวาระที่  4.1.3 การประเมินการปฏิบัติงาน   
ระเบียบวาระท่ี 4.1.3.1 รายงานผลการประเมินทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย  

จํานวน 10 ราย 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรได้มีคําสั่งบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยให้ทดลอง

ปฏิบัติงานในตําแหน่งเป็นเวลา 6 เดือน จํานวน 10 ราย คือ 
1. นางสาวชนากานต์ ทองสุข วุฒิ Doktorin der Naturwissenschaften (Dr.rer.nat., 

Doctor rerum naturalium) จาก Graz University of Technology ประเทศสาธารณรัฐออสเตรีย          
ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-07-704 อัตราเงินเดือน เดือนละ 30,450 บาท สังกัดภาควิชาเคมี           
คณะวิทยาศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ 5 กันยายน 2559 

2. นายกิตติพันธ์ จันทร์บัวลา วุฒิ Master of Arts (Music, Composition) จาก Korea 
National University of Arts ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-3-27-369           
อัตราเงินเดือน เดือนละ 26,250 บาท สังกัดคณะดุริยางคศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ 6 กันยายน 2559 

3. นางสาววีณา วุฒิจํานงค์ วุฒิอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย จากจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-3-06-826 อัตราเงินเดือน เดือนละ 25,380 บาท สังกัด
ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2559 

4. นางสาวอันนา คือเบล วุ ฒิศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเยอรมันในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยรามคําแหง ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-3-06-829 อัตราเงินเดือน เดือนละ 
25,380 บาท สังกัดภาควิชาภาษาเยอรมัน คณะอักษรศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2559 

5. นางสาวจิราวรรณ เกียรติโพธา วุฒิ Master d’Arts, Lettres, Langues สาขา Sciences 
du Langage (วิชาเอก Linguistique) จาก University Grenoble Alpes ประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศส           
ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-06-774 อัตราเงินเดือน เดือนละ 26,250 บาท สังกัดภาควิชา           
ภาษาฝร่ังเศส คณะอักษรศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2559 

6. นายพีรวัช ตันไพบูลย์ วุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ) จากมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตําแหน่งเลขที่ 2-3-08-610 อัตราเงินเดือน เดือนละ               
19,500 บาท สังกัดงานการวิเคราะห์นโยบาย แผนงานและการงบประมาณ สํานักงานคณบดี คณะเภสัชศาสตร์ 
ต้ังแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2559 

7. นายวัชพล ฐานบัญชา วุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและ           
การสื่อสาร (เทคโนโลยีเครือข่ายและการสื่อสาร) จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ตําแหน่งนักวิชาการ          
โสตทัศนศึกษา ตําแหน่งเลขที่ 2-3-08-294 อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท สังกัดงานบริการและ
สนับสนุนเทคนิคทางการศึกษาและสารสนเทศ สํานักงานคณบดี คณะเภสัชศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2559 

8. นางสาวธนภรณ์ นะวาระหะคุณ วุฒิบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) จากมหาวิทยาลัย
พิษณุโลก ตําแหน่งนักบริหารงานทั่วไป ตําแหน่งเลขที่ 2-3-08-805 อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท 
สังกัดงานการบริหารการเงินและพัสดุ สํานักงานคณบดี คณะเภสัชศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2559 

9. นายวันช ัย  กิจเร ืองโรจน์ วุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) จาก
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ตําแหน่งนักคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-6-05-155 อัตราเงินเดือน เดือนละ 
19,500 บาท สังกัดโรงเรียนสาธิต คณะศึกษาศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2559 
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10. นายสนทรรศน์ ทองโฉม วุฒิวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคร่ืองกล) จาก
มหาวิทยาลัยศิลปากร ตําแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-2-18-81 อัตราเงินเดือน เดือนละ             
19,500 บาท สังกัดงานวางผังแม่บท กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี ต้ังแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2559 

คณะกรรมการประเมินฯ ได้ดําเนินการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัยดังกล่าวแล้ว เห็นว่าพนักงานมหาวิทยาล ัย ทั้ง 10 ราย เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ             
ความรับผิดชอบและความประพฤติเหมาะสม เห็นควรให้ปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าวต่อไป 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ     ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบรายงานผลการประเมินทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัย จํานวน 10 ราย และให้ปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าวต่อไป  
 
ระเบยีบวาระที่  4.1.4 การขอเปลี่ยน / เพิ่มเง่ือนไขการบรรจุ 
ระเบียบวาระท่ี 4.1.4.1 คณะวิทยาการจัดการขออนุมัติเปลี่ยนเง่ือนไขการบรรจุกรอบอัตราว่างพนักงาน

มหาวิทยาลัย ตําแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่คณะวิทยาการจัดการมีอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณ

แผ่นดิน (เงินรายได้สมทบ) ตําแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-23-686 น้ัน 
  เน่ืองจากปัจจุบันคณะฯ ได้เปิดสอนนักศึกษาในระดับปริญญาบัณฑิต จํานวน 4 หลักสูตร           
9 สาขาวิชา ระดับบัณฑิต จํานวน 3 หลักสูตร และจะดําเนินการเปิดหลักสูตรเพ่ิมเติมในส่วนของระดับบัณฑิตศึกษา 
ที่เป็นหลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ  
 เพ่ือให้การดําเนินการของคณะฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะฯ จึงประสงค์ขออนุมัติ 
เปลี่ยนเง่ือนไขการบรรจุกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ตําแหน่ง
เลขที่ 2-3-23-686 จากวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี เป็น วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ     ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนเง่ือนไขการบรรจุกรอบอัตราว่างพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตําแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-23-686 จากวุฒิการศึกษาระดับ          
ปริญญาตรี เป็น วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท 
 
ระเบียบวาระท่ี 4.1.4.2 คณะศึกษาศาสตร์ขออนุมัติเปลี่ยนเง่ือนไขการบรรจุกรอบอัตราว่างเพื่อใช้ใน

การดําเนินการเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่ อบรรจุ เป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่คณะศึกษาศาสตร์มีอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย  ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน 
ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-05-668 น้ัน 
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  คณะฯ ได้ดําเนินการเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย            
ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-05-668 ด้วยวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการสอน
ภาษาอังกฤษ หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง ปรากฏว่าไม่มีผู้สมัครตําแหน่งดังกล่าว คณะฯ จึงประสงค์ขออนุมัติ
เปลี่ยนเง่ือนไขการบรรจุก่อนดําเนินการเปิดรับสมัครอีกคร้ังหน่ึง ดังน้ี 

- ผู้สมัครต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือกําลังศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชา   
การสอนภาษาอังกฤษ หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง  

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

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2556 มีมติเห็นชอบแผนอัตรากําลังบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร 5 ปี (พ.ศ. 2557-
2561) ซึ่งมาตรการปรับโครงสร้างกําลังคน มาตรการท่ี 1 กําหนดจํานวนอัตรากําลังบุคลากรสายวิชาการตาม
ภารกิจของคณะวิชา โดยกําหนดการสรรหาและคัดเลือกเพ่ือให้ได้คนดี คนเก่ง และมีเง่ือนไขการจ้างในกลุ่ม
สาขาวิชา ดังน้ี  

- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ใช้วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ให้ใช้วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้ใช้วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
- กลุ่มสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบให้ใช้วุฒิปริญญาไม่ตํ่ากว่าปริญญาโทหรือ

เทียบเท่า 
โดยการออกประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ต้องดําเนินการตามมติ

ของที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ดังกล่าว  
2. ในกรณีที่ดําเนินการประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการแล้ว ไม่สามารถสรร

หาบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ในวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าได้ คณะวิชา/หน่วยงาน           
ต้องย่ืนเรื่องเสนอที่ประชุม ก.บ.พ. มหาวิทยาลัย เพ่ือขออนุมัติปรับลดวุฒิก่อนที่จะดําเนินการประกาศรับสมัคร
บุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าในคราวต่อไป 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนเง่ือนไขการบรรจุกรอบอัตราว่างเพ่ือใช้              
ในการดําเนินการเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่ง
เลขที่ 1-2-05-668  สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ ตามท่ีเสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.5 การพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ ชํานาญงาน ชํานาญงานพิเศษ ชํานาญการ 

ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษฯ 
ไม่ม ี
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ระเบียบวาระท่ี  4.1.6 เรื่องอ่ืนๆ  
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.1 ขออนุมัติเปลี่ยนชื่อตําแหน่งกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย  

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่คณะวิทยาการจัดการมีอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณ
แผ่นดิน (เงินรายได้สมทบ) ตําแหน่งผู้ช่วยสอนปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-23-515 และ ตําแหน่งเลขท่ี             
2-3-23-735  น้ัน 
  เพ่ือให้การดําเนินการของคณะฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเพ่ิมประสิทธิภาพใน             
การทํางานเพ่ือรองรับการเติบโตและการเข้าสู่ความเป็นสากล คณะฯ จึงประสงค์ ดังน้ี 

1. ขออนุมัติเปลี่ยนช่ือตําแหน่งกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งเลขที่               
2-3-23-515 จาก ตําแหน่งผู้ช่วยสอนปฏิบัติการ เป็น ตําแหน่งนักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ เง่ือนไขการบรรจุ 
วุฒิปริญญาตรี สังกัดคณะวิทยาการจัดการ 

2. ขออนุมัติเปลี่ยนช่ือตําแหน่งกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งเลขที่             
2-3-23-735 จาก ตําแหน่งผู้ ช่วยสอนปฏิบัติการ เง่ือนไขการบรรจุวุฒิปริญญาตรี เป็น ตําแหน่ง                 
นักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ เง่ือนไขการบรรจุวุฒิปริญญาโท สังกัดคณะวิทยาการจัดการ 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังน้ี 

1. อนุมั ติให้ เปลี่ยนช่ือตําแหน่งกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งเลขที่               
2-3-23-515 จาก ตําแหน่งผู้ช่วยสอนปฏิบัติการ เป็น ตําแหน่งนักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ เง่ือนไขการบรรจุ 
วุฒิปริญญาตรี สังกัดคณะวิทยาการจัดการ 

2. อนุมั ติให้ เปลี่ยนช่ือตําแหน่งกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งเลขที่             
2-3-23-735 จาก ตําแหน่งผู้ ช่วยสอนปฏิบัติการ เง่ือนไขการบรรจุวุฒิปริญญาตรี เป็น ตําแหน่ง                 
นักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ เง่ือนไขการบรรจุวุฒิปริญญาโท สังกัดคณะวิทยาการจัดการ 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.2 ขออนุมัติเปลี่ยนชื่อตําแหน่งตัดโอนตําแหน่งและอัตราเงินเดือนกรอบอัตราว่าง

พนักงานมหาวิทยาลัย 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่คณะมัณฑนศิลป์มีกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งนักวิชาการศึกษา

ปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-04-24 สังกัดภาควิชาออกแบบตกแต่งภายใน และ กรอบอัตราว่างพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตําแหน่งนักการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-04-718 สังกัดงานคลังและพัสดุ 
สํานักงานคณบดี น้ัน 

เ พ่ื อ ใ ห้ก า รบริ ห า ร จัดการภาย ในคณะมัณฑนศิลป์ เ ป็น ไปด้ ว ยความ เ รี ยบร้ อย                
คณะฯ จึงประสงค์ ดังน้ี 

1. ขออนุมัติตัดโอนตําแหน่งและอัตราเงินเดือนกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่ง
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-04-24 อัตราเงินเดือน เดือนละ 30,360 บาท จากสังกัด          
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ภาควิชาออกแบบตกแต่งภายใน คณะมัณฑนศิลป์ ไปต้ังจ่ายในสังกัดงานบริการการศึกษา สํานักงานคณบดี 
คณะมัณฑนศิลป์ 

2. ขออนุมัติเปลี่ยนช่ือตําแหน่ง ตัดโอนตําแหน่งและอัตราเงินเดือนกรอบอัตราว่างพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตําแหน่งเลขที่ 2-3-04-718 จาก ตําแหน่งนักการเงินและบัญชีปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน เดือนละ 
19,500 บาท สังกัดงานคลังและพัสดุ สํานักงานคณบดี คณะมัณฑนศิลป์ เป็น ตําแหน่งนักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท ไปต้ังจ่ายในสังกัดงานกิจการนักศึกษา สํานักงานคณบดี           
คณะมัณฑนศิลป์ 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังน้ี 

1. อนุมัติให้ตัดโอนตําแหน่งและอัตราเงินเดือนกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่ง
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-04-24 อัตราเงินเดือน เดือนละ 30,360 บาท จากสังกัด          
ภาควิชาออกแบบตกแต่งภายใน คณะมัณฑนศิลป์ ไปต้ังจ่ายในสังกัดงานบริการการศึกษา สํานักงานคณบดี 
คณะมัณฑนศิลป์ 

2. อนุมัติให้เปลี่ยนช่ือตําแหน่ง ตัดโอนตําแหน่งและอัตราเงินเดือนกรอบอัตราว่างพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตําแหน่งเลขที่ 2-3-04-718 จาก ตําแหน่งนักการเงินและบัญชีปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน เดือนละ 
19,500 บาท สังกัดงานคลังและพัสดุ สํานักงานคณบดี คณะมัณฑนศิลป์ เป็น ตําแหน่งนักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท ไปต้ังจ่ายในสังกัดงานกิจการนักศึกษา สํานักงานคณบดี           
คณะมัณฑนศิลป์ 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.3 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขออนุมัติจ่ายค่าประสบการณ์        

โดยไม่รวมเข้าในฐานเงินเดือนแก่พนักงานมหาวิทยาลัย ราย นางสาวญาณิน 
พงศ์สุวรรณ 

 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้มีคําสั่งบรรจุแต่งต้ัง นางสาวญาณิน พงศ์สุวรรณ ตําแหน่งอาจารย์ 
ตําแหน่งเลขที่ 1-3-25-664 อัตราเงินเดือน เดือนละ 26,250 บาท สังกัดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ต้ังแต่วันที่ 16 มกราคม 2560 น้ัน  

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารพิจารณาแล้วเห็นว่า นางสาวญาณิน พงศ์สุวรรณ          
เป็นผู้มีประสบการณ์การทํางานซึ่งเป็นประโยชน์และตรงกับความต้องการของคณะฯ โดยเคยมีประสบการณ์
การทํางานในตําแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (วิทยาเขต
กล้วยนํ้าไท) ต้ังแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2552 – 31 พฤษภาคม 2559 

รวมเป็นระยะเวลาที่สามารถนับได้ภายหลังจากสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทเพ่ือปรับ            
ค่าประสบการณ์ทั้งสิ้น 5 ปี 3 เดือน ต้ังแต่วันที่ 1 มีนาคม 2554 

คณะฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ได้รับค่าประสบการณ์โดยไม่รวมเข้าในฐานเงินเดือน        
เดือนละ 3,850 บาท ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 16 มกราคม 2560 ซึ่งเป็นวันที่รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน 

โดยที่ประชุม ก.บ.พ. มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 5/2548 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2548           
ครั้งที่ 9/2551 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2551 ครั้งที่ 10/2551 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2551 ครั้งที่ 15/2558 
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เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558 และครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 มีมติอนุมัติหลักเกณฑ์การบรรจุ
พนักงานมหาวิทยาลัยผู้มีประสบการณ์การทํางาน  โดยให้คณะ/หน่วยงานหรือเทียบเท่า เป็นผู้พิจารณา             
ให้ความเ ห็นชอบในการกําหนดเ งินค่ าประสบการณ์   ส่วนจํ านวนเ งินที่ ใ ช้ ในการ จ่ายเ ป็นเ งิน                 
ค่าประสบการณ์ให้ใช้จากเงินรายได้และหรือเงินโครงการพิเศษของคณะ/หน่วยงานหรือเทียบเท่า ทั้งน้ี            
ที่ประชุมวางแนวปฏิบัติว่าหากคณะวิชา/หน่วยงานประสงค์ให้จ่ายค่าประสบการณ์ ให้ดําเนินการเสนอ              
ขออนุมัติต่อ ก.บ.พ. อย่างช้าไม่เกิน 30 วัน หลังจากวันที่ ก.บ.พ. มีมติอนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยผู้น้ันผ่าน 
การประเมินทดลองปฏิบัติงานแล้วและนําเสนอที่ประชุม ก.บ.พ. พิจารณา อน่ึง ให้คณะวิชา/หน่วยงาน                 
ที่ประสงค์เสนอขออนุมัติจ่ายค่าประสบการณ์จัดส่งประกาศของคณะวิชา/หน่วยงาน เก่ียวกับหลักเกณฑ์         
การจ่ายค่าประสบการณ์ให้มหาวิทยาลัยเพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาต่อไปด้วย 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จ่ายค่าประสบการณ์แก่พนักงานมหาวิทยาลัย           
ราย นางสาวญาณิน พงศ์สุวรรณ โดยไม่รวมเข้าในฐานเงินเดือน เดือนละ 3,850  บาท ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 16 มกราคม 
2560  ซึ่งเป็นวันที่รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.4 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขออนุมัติจ่ายค่าประสบการณ์            

โดยไม่รวมเข้าในฐานเงินเดือนแก่พนักงานมหาวิทยาลัย ราย นายจิรวัฒน์         
เอ้ือสังคมเศรษฐ์ 

 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้มีคําสั่งบรรจุแต่งต้ัง นายจิรวัฒน์ เอ้ือสังคมเศรษฐ์ ตําแหน่งอาจารย์ 
ตําแหน่งเลขที่ 1-3-25-663 อัตราเงินเดือน เดือนละ 26,250 บาท สังกัดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ต้ังแต่วันที่ 16 มกราคม 2560 น้ัน  

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารพิจารณาแล้วเห็นว่า นายจิรวัฒน์ เอ้ือสังคมเศรษฐ์ 
เป็นผู้มีประสบการณ์การทํางานซึ่งเป็นประโยชน์และตรงกับความต้องการของคณะฯ โดยเคยมีประสบการณ์
การทํางานในตําแหน่งโคโปรดิวเซอร์ ฝ่าย Variety Content & Technology บริษัทวอยซ์ทีวี จํากัด ต้ังแต่
วันที่ 1 เมษายน 2557 – 16 ธันวาคม 2559 

รวมเป็นระยะเวลาที่สามารถนับได้เพ่ือปรับค่าประสบการณ์ทั้งสิ้น 2 ปี 8 เดือน 
คณะฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ได้รับค่าประสบการณ์โดยไม่รวมเข้าในฐานเงินเดือน        

เดือนละ 950 บาท ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 16 มกราคม 2560 ซึ่งเป็นวันที่รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน 
โดยที่ประชุม ก.บ.พ. มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 5/2548 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2548           

ครั้งที่ 9/2551 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2551 ครั้งที่ 10/2551 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2551 ครั้งที่ 15/2558 
เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558 และคร้ังที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 มีมติอนุมัติหลักเกณฑ์การบรรจุ
พนักงานมหาวิทยาลัยผู้มีประสบการณ์การทํางาน  โดยให้คณะ/หน่วยงานหรือเทียบเท่า เป็นผู้พิจารณาให้
ความ เ ห็นชอบในการกํ าหนด เ งิ นค่ าประสบการ ณ์   ส่ วนจํ านวน เ งินที่ ใ ช้ ในการ จ่ าย เ ป็น เ งิน                 
ค่าประสบการณ์ให้ใช้จากเงินรายได้และหรือเงินโครงการพิเศษของคณะ/หน่วยงานหรือเทียบเท่า ทั้งน้ี            
ที่ประชุมวางแนวปฏิบัติว่าหากคณะวิชา/หน่วยงานประสงค์ให้จ่ายค่าประสบการณ์ ให้ดําเนินการเสนอ              
ขออนุมัติต่อ ก.บ.พ. อย่างช้าไม่เกิน 30 วัน หลังจากวันที่ ก.บ.พ. มีมติอนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยผู้น้ันผ่าน 
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การประเมินทดลองปฏิบัติงานแล้วและนําเสนอที่ประชุม ก.บ.พ. พิจารณา อน่ึง ให้คณะวิชา/หน่วยงาน                 
ที่ประสงค์เสนอขออนุมัติจ่ายค่าประสบการณ์จัดส่งประกาศของคณะวิชา/หน่วยงาน เก่ียวกับหลักเกณฑ์         
การจ่ายค่าประสบการณ์ให้มหาวิทยาลัยเพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาต่อไปด้วย 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จ่ายค่าประสบการณ์แก่พนักงานมหาวิทยาลัย ราย          
นายจิรวัฒน์ เอ้ือสังคมเศรษฐ์ โดยไม่รวมเข้าในฐานเงินเดือน เดือนละ 950 บาท ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 16 มกราคม 2560  
ซึ่งเป็นวันที่รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.5 คณะวิทยาการจัดการขออนุมัติเลื่อนเงินเดือนประจําปีครึ่งปีแรกให้แก่

พนักงานมหาวิทยาลัยที่ขาดคุณสมบัติเก่ียวกับระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
เป็นกรณีพิเศษ  

 
สรุปเรื่อง 
 ตามท่ีที่ประชุม ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยศิลปากร ในการประชุม ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่                
21 มีนาคม  2560 มีมติอนุมัติให้คณะวิชา /หน่วยงานดําเนินการประเมินเพื ่อเลื ่อนเงินเดือนพนักงาน
มหาวิทยาลัย และให้เสนอการเลื่อนกรณีพิเศษแก่ผู้ขาดคุณสมบัติ น้ัน 
  ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์และอัตราร้อยละของฐานในการ
คํานวณเพ่ือเลื่อนเงินเดือนสําหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัย สําหรับ
รอบการประเมินคร่ึงปีแรก (1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560) เพ่ือการเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่             
1 เมษายน 2560 ฉบับลงวันที่ 27 มีนาคม 2560 “ข้อ 10 การเลื่อนเงินเดือนสําหรับผู้ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์              
ที่จะได้รับการเล่ือนเงินเดือนตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา แต่ผู้บังคับบัญชาพิจารณาเห็นว่ามีเหตุผลพิเศษที่สมควรเลื่อนเงินเดือน
ให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาหรือพนักงานมหาวิทยาลัยผู้น้ัน ให้นําเสนอ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัย
พิจารณา 
 การขออนุมัติเลื่อนเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษแก่ผู้ขาดคุณสมบัติเก่ียวกับระยะเวลาการปฏิบัติ
ราชการซึ่งตามหลักเกณฑ์จะต้องมีระยะเวลาไม่น้อยกว่าสี่เดือนน้ัน ผู้ขาดคุณสมบัติดังกล่าวจะต้องมีเวลาปฏิบัติ
ราชการในคร่ึงปีแรกหรือครึ่งปีหลังแล้วแต่กรณีเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามเดือน 
 ในกรณีวันที่กลับจากการลาศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน เป็นวันหยุดราชการ และได้รายงานตัว
กลับเข้าปฏิบัติราชการในวันถัดไปซึ่งเป็นวันทําการแรก ให้นับระยะเวลาการปฏิบัติงานต้ังแต่วันที่กลับจากการ          
ลาศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน ดังกล่าว” 
  ในการน้ี คณะวิทยาการจัดการขอเสนอช่ือพนักงานมหาวิทยาลัยเพ่ือเลื่อนเงินเดือน            
เป็นกรณีพิเศษ จํานวน 2 ราย ดังน้ี 

1. นายรัชมงคล  แย้มเกษร ตําแหน่งนักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่            
2-3-23-774  สังกัดคณะวิทยาการจัดการ  ซึ่งได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมการฝึกอบรมระยะสั้นหลักสูตร “คัมภีร์ 
TOEIC” เพ่ือพัฒนาความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ TOEIC ณ สถาบัน KRUBIRD ENGLISH LANGUAGE 
CO.,LTD กรุงเทพมหานคร ต้ังแต่วันที่ 15 กันยายน 2559 – 15 ธันวาคม 2559 โดยมีเวลาปฏิบัติราชการใน
ครึ่งปีแรกรวมเวลา 3 เดือน 16 วัน  



 

 

19

2. นางสาวนิธิกร  ม่วงศรเขียว ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-3-23-131 สังกัด            
คณะวิทยาการจัดการ ซึ่งได้รับอนุญาตให้ลาศึกษาต่อเต็มเวลา มีกําหนด 3 เดือน ต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 
เป็นต้นไป โดยมีเวลาปฏิบัติราชการในคร่ึงปีแรกรวมเวลา 3 เดือน 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้เลื่อนเงินเดือนประจําปีครึ่งปีแรกให้แก่พนักงาน
มหาวิทยาลัยที่ขาดคุณสมบัติเก่ียวกับระยะเวลาการปฏิบัติราชการเป็นกรณีพิเศษ จํานวน 2 ราย ตามท่ีคณะฯ 
เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.6 ขอปรับวุฒิและอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย 

 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้มีหนังสือมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่  ศธ 6801/9972 ลงวันที่                
30 พฤศจิกายน 2559 ขอให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาคุณวุฒิของ นายเกียรติกําจร           
มีขนอน  วุฒิ Doctor (Ph.D.) in Social Sciences จาก Wageningen University ราชอาณาจักร
เนเธอร์แลนด์ ว่าหากกรณีเป็นข้าราชการสมควรได้รับเงินเดือนในอันดับ และขั้นใด เพ่ือมหาวิทยาลัย จะได้
นําไปใช้เป็นข้อมูลในการเทียบเคียงเงินเดือนสําหรับการปรับวุฒิและอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย น้ัน  

บัดน้ี สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีหนังสือ ลับ ที่ ศธ 0506(2)/3197 ลงวันที่ 
28 มีนาคม 2560 แจ้งให้มหาวิทยาลัยศิลปากรทราบว่า ได้พิจารณาแล้วมีมติว่าคุณวุฒิของ อาจารย์             
เกียรติกําจร มีขนอน  วุฒิ Doctor (Ph.D.) in Social Sciences จาก Wageningen University 
ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ เป็นคุณวุฒิของต่างประเทศที่เทียบได้เท่ากับคุณวุฒิระดับปริญญาเอก ตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2533 ของทบวงมหาวิทยาลัย (ปัจจุบัน กระทรวงศึกษาธิการ)  

เน่ืองจาก มหาวิทยาลัยได้มีคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 206/2557 ลงวันที่ 29 มกราคม 
2557 สั่งบรรจุแต่งต้ัง นายเกียรติกําจร มีขนอน  วุฒิ Doctor (Ph.D.) in Social Sciences จาก Wageningen 
University ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่           
1-3-26-220 อัตราเงินเดือน เดือนละ 22,190 บาท (ให้รับเงินเดือนวุฒิปริญญาโท วุฒิ Master of 
International Management จาก American Graduate School of International Management 
ประเทศสหรัฐอเมริกา อัตราเงินเดือน เดือนละ 22,190 บาท ไปพลางก่อน จนกว่า ก.พ. จะพิจารณาเงินเดือน 
วุฒิ Doctor (Ph.D.) in Social Sciences จาก Wageningen University ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ให้) 
สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ ต้ังแต่วันที่ 7 มกราคม 2557 
 วิทยาลัยนานาชาติประสงค์ขออนุมัติให้ปรับวุฒิและอัตราเงินเดือน ราย นายเกียรติกําจร           
มีขนอน  พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-3-26-220 สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ          
ซึ่งสําเร็จการศึกษา วุฒิ Doctor (Ph.D.) in Social Sciences จาก Wageningen University ราชอาณาจักร
เนเธอร์แลนด์ เพ่ิมขึ้น ต้ังแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2545  โดยรายงานตัวเข้าปฏิบัติงานท่ีคณะฯ ต้ังแต่วันที่           
7 มกราคม 2557 สมควรได้รับการปรับวุฒิและอัตราเงินเดือน จากตําแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท อัตราเงินเดือน 
เดือนละ 22,190 บาท เป็นตําแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก อัตราเงินเดือน เดือนละ 27,550 บาท ได้ต้ังแต่
วันที่ 7 มกราคม 2557 ซึ่งเป็นวันที่รายงานตัวเข้าปฏิบัติงานที่คณะฯ 
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้ปรับวุฒิและอัตราเงินเดือน ราย นายเกียรติกําจร           
มีขนอน  พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-3-26-220 สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ จาก  
วุฒิปริญญาโท อัตราเงินเดือน เดือนละ 22,190 บาท เป็น วุฒิปริญญาเอก อัตราเงินเดือน เดือนละ          
27,550 บาท ได้ต้ังแต่วันที่ 7 มกราคม 2557 ซึ่งเป็นวันที่รายงานตัวเข้าปฏิบัติงานที่คณะฯ 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.7 การขอปรับเพิ่มเงินเดือนตามวุฒิการศึกษาที่ได้รับสูงขึ้น เฉพาะกรณี             

วุฒิการศึกษาท่ีตรงตามสายงาน 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือน         

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

และสําหรับข้าราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายบริหารและปฏิบัติงานทั่วไป        
ที่ได้รับคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นน้ันจะต้องเป็นคุณวุฒิที่ตรงกับมาตรฐานกําหนดตําแหน่งซึ่งบุคคลน้ันดํารงตําแหน่งอยู่ 
ในขณะนั้น ส่วนการกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ ให้คํานึงถึงความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบ       
ความประพฤติและความเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างย่ิงต้องพิจารณาถึงลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ผลประโยชน์               
ที่หน่วยงานจะได้รับเป็นสําคัญ   

นอกจากน้ี ที่ประชุม ก.บ.พ. มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 10/2551 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2551 
ได้วางแนวปฏิบัติว่า การเสนอขอกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิของผู้ได้รับอนุญาตให้ลาศึกษา หรือผู้ที่ได้รับ
วุฒิก่อนบรรจุแต่งต้ัง จะต้องเสนอเร่ืองให้หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ของคณะหรือมหาวิทยาลัย ภายใน 60 วัน          
นับแต่วันรายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการ (กรณีได้รับวุฒิเพ่ิมขึ้นก่อนวันรายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการ) หรือ ภายใน          
60 วัน นับแต่วันที่สําเร็จการศึกษา (กรณีรายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการก่อนวันที่มีหลักฐานว่าสําเร็จการศึกษา) 
หากเสนอเรื่องขอกําหนดภายหลังเวลาดังกล่าวให้กําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิได้ไม่ก่อนวันที่หน่วยงาน     
การเจ้าหน้าที่ของคณะหรือมหาวิทยาลัยได้รับเรื่อง 

เ น่ืองจาก  มหาวิทยาลัยได้มีคําสั่ งมหาวิทยาลัยศิลปากร  ที่  1658/2553 ลงวันที่                
8 พฤศจิกายน 2553 ที่ 1299/2558 ลงวันที่ 4 กันยายน 2558 และที่ 1359/2559 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2559 
สั่งอนุญาตให้ นางสาวเกษรินทร์  พูลทรัพย์ พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่            
1-2-09-451 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ลาศึกษาในระดับปริญญาโท-เอก สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ณ University of 
Wollongong ประเทศออสเตรเลีย ด้วยทุนรัฐบาล (กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ประจําปี 2552 
(ทุนประเภท 1 ก) มีกําหนด 6 ปี 4 เดือน ต้ังแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2553 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 และท่ี 
709/2560 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2560 สั่งอนุญาตให้นางสาวเกษรินทร์  พูลทรัพย์ ซึ่งได้เสร็จสิ้นการศึกษา        
ตามหลักสูตรโดยอยู่ระหว่างรออนุมัติปริญญาเอกและรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการที่คณะฯ ต้ังแต่วันที่ 
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1 มีนาคม 2560 และนางสาวเกษรินทร์  พูลทรัพย์ ได้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท วุฒิ Master of 
Engineering Practice with Distinction สาขาวิชา Manufacturing Engineering จาก University of 
Wollongong ประเทศออสเตรเลีย ต้ังแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2555 ซึ่งรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการ     
ที่คณะฯ โดยอยู่ระหว่างรออนุมัติปริญญาเอก ต้ังแต่วันที่ 1 มีนาคม 2560 โดยย่ืนเรื่องเสนอขอเพิ่ม          
วุฒิการศึกษาไว้ในทะเบียนประวัติซึ่งหน่วยงานการเจ้าหน้าที่ของคณะฯ รับเรื่องเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมประสงค์ขออนุมัติปรับเพ่ิมเงินเดือนตาม 
วุฒิการศึกษาที่ได้รับสูงขึ้นเฉพาะกรณีวุฒิการศึกษาที่ตรงตามสายงาน แก่ นางสาวเกษรินทร์ พูลทรัพย์ 
พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-09-451 อัตราเงินเดือน เดือนละ 22,620 บาท 
สังกัดภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม           
ซึ่งสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท วุฒิ Master of Engineering Practice with Distinction สาขาวิชา 
Manufacturing Engineering จาก University of Wollongong ประเทศออสเตรเลีย ต้ังแต่วันที่              
19 กรกฎาคม 2555 ซึ่งรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการที่คณะฯ ต้ังแต่วันที่ 1 มีนาคม 2560 และได้ย่ืนเรื่อง
เพ่ือขอปรับเพ่ิมเงินเดือนตามวุฒิการศึกษาที่ได้รับสูงขึ้นเฉพาะกรณีวุฒิการศึกษาที่ตรงตามสายงาน           
โดยงานการเจ้าหน้าที่ของคณะฯ รับเรื่อง เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560 สมควรได้รับการปรับวุฒิและอัตรา
เงินเดือน จากตําแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือน เดือนละ 22,620 บาท เป็นตําแหน่งอาจารย์  
วุฒิปริญญาโท อัตราเงินเดือน เดือนละ 26,250 บาท (ระดับอาจารย์คุณวุฒิระดับปริญญาโทขึ้นไป              
ช่วงเงินเดือน 25,380 – 44,300 ฐานในการคํานวณ 34,840) ได้ต้ังแต่วันที่ 1 มีนาคม 2560 ซึ่งเป็นวันที่
รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการที่คณะฯ 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้ปรับเพ่ิมเงินเดือนตามวุฒิการศึกษาที่ได้รับสูงขึ้นเฉพาะ
กรณีวุฒิการศึกษาที่ตรง ตามสายงาน ราย นางสาวเกษรินทร์ พูลทรัพย์ พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่ง
อาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-09-451 อัตราเงินเดือน เดือนละ 22,620 บาท สังกัดภาควิชาวิศวกรรม                
อุตสาหการและการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จาก วุฒิปริญญาตรี               
อัตราเงินเดือน เดือนละ 22,620 บาท เป็น วุฒิปริญญาโท อัตราเงินเดือน เดือนละ 26,250 บาท (ระดับ
อาจารย์คุณวุฒิระดับปริญญาโทขึ้นไป ช่วงเงินเดือน 25,380 – 44,300 ฐานในการคํานวณ 34,840) ได้ต้ังแต่
วันที่ 1 มีนาคม 2560 ซึ่งเป็นวันที่รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการที่คณะฯ 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.8 การขอเพิ่มวุฒิการศึกษาไว้ในทะเบียนประวัติ  

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือนตาม
คุณวุฒิและการเพ่ิมวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติ พ.ศ.2553 ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน 2553 ข้อ 4 
และข้อ 5 กําหนดว่าการปรับเงินเดือนตามคุณวุฒิหรือการเพ่ิมคุณวุฒิไว้ในทะเบียนประวัติน้ัน ข้าราชการ และ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ที่ได้รับคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นน้ันจะต้องเป็นคุณวุฒิที่ตรงกับลักษณะ          
การสอนของภาควิชา หรือของคณะหรือหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 

และสําหรับข้าราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายบริหารและปฏิบัติงานทั่วไป      
ที่ได้รับคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นน้ันจะต้องเป็นคุณวุฒิที่ตรงกับมาตรฐานกําหนดตําแหน่งซึ่งบุคคลน้ันดํารงตําแหน่งอยู่ 
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ในขณะนั้น ส่วนการกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ ให้คํานึงถึงความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบ            
ความประพฤติและความเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างย่ิงต้องพิจารณาถึงลักษณะงานที่ปฏิบัติ ผลประโยชน์            
ที่หน่วยงานจะได้รับเป็นสําคัญ 

นอกจากน้ี ที่ประชุม ก.บ.พ. มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 10/2551 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 
2551 ได้วางแนวปฏิบัติว่า การเสนอขอกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิของผู้ได้รับอนุญาตให้ลาศึกษา หรือผู้
ที่ได้รับวุฒิก่อนบรรจุแต่งต้ัง จะต้องเสนอเร่ืองให้หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ของคณะหรือมหาวิทยาลัย ภายใน  
60 วัน นับแต่วันรายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการ (กรณีได้รับวุฒิเพ่ิมขึ้นก่อนวันรายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการ) หรือ 
ภายใน60 วัน นับแต่วันที่สําเร็จการศึกษา (กรณีรายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการก่อนวันที่มีหลักฐานว่าสําเร็จ
การศึกษา) หากเสนอเร่ืองขอกําหนดภายหลังเวลาดังกล่าวให้กําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิได้ไม่ก่อนวันที่
หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ของคณะหรือมหาวิทยาลัยได้รับเรื่อง 

เ น่ืองจาก มหาวิทยาลัยได้มีคําสั่ งมหาวิทยาลัยศิลปากร  ที่ 1778/2552 ลงวันที่              
20 พฤศจิกายน 2552 สั่งอนุญาตให้ นายฤกษ์รัตน์ ปักกันต์ธร พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์           
ตําแหน่งเลขที่ 1-2-23-104 สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ลาศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาสิ่งแวดล้อม
ศึกษา ณ มหาวิทยาลัยมหิดล มีกําหนด 3 ปี ต้ังแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2552 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2555 และ
ที่ 874/2555 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2555 สั่งอนุญาตให้ นายฤกษ์รัตน์ ปักกันต์ธร ได้ศึกษาครบตามหลักสูตร    
ซึ่งอยู่ระหว่างการทําวิทยานิพนธ์และรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการที่คณะฯ ต้ังแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2555 
และนายฤกษ์รัตน์ ปักกันต์ธร ได้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก วุฒิศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา 
สิ่งแวดล้อมศึกษา จากมหาวิทยาลัยมหิดล ต้ังแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 ซึ่งรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติ
ราชการที่คณะฯ  ต้ั งแต่ วันที่  1 มิถุนายน  2555 (ตามหนังสือรับรองคุณวุฒิมหาวิทยาลัยมหิดล                 
ที่ ศธ 0517.021/0951 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2560 รับรองคุณวุฒิ นายฤกษ์รัตน์ ปักกันต์ธร ศึกษาครบ          
ตามหล ักส ูตรได ้ร ับปร ิญญาเอก  ว ุฒ ิศ ึกษาศาสตรด ุษฎ ีบ ัณฑิต  สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา จาก
มหาวิทยาลัยมหิดล และสภามหาวิทยาลัยมหิดล ได้อนุมัติปริญญาให้ต้ังแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 และ
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2552 ในหลักสูตรระดับปริญญาเอก
กําหนดวันที่สอบวิทยานิพนธ์ผ่านเป็นวันที่สําเร็จการศึกษาโดยผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์
ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่มีผู้ประเมิน) และได้ย่ืนเรื่องเสนอขอเพ่ิมวุฒิการศึกษา
ไว้ในทะเบียนประวัติซึ่งหน่วยงานการเจ้าหน้าที่ของคณะฯ รับเรื่องเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 

คณะวิทยาการจัดการประสงค์ขออนุมัติเพ่ิมวุฒิการศึกษาไว้ในทะเบียนประวัติ ราย             
นายฤกษ์รัตน์ ปักกันต์ธร พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-23-104 อัตราเงินเดือน 
เดือนละ 32,810 บาท สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ได้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก วุฒิศึกษาศาสตร 
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา จากมหาวิทยาลัยมหิดล เพ่ิมขึ้น โดยให้มีผลต้ังแต่วันที่                
16 พฤศจิกายน 2558 ซึ่งเป็นวันที่สําเร็จการศึกษา (เน่ืองจากอัตราเงินเดือน เดือนละ 32,810 บาท เกินกว่า
อัตราการบรรจุคุณวุฒิปริญญาเอก) 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมั ติใ ห้ เ พ่ิมวุฒิการศึกษาไว้ในทะเบียนประวัติ  ราย              
นายฤกษ์รัตน์ ปักกันต์ธร พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-23-104 อัตราเงินเดือน 
เดือนละ 32,810 บาท สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ได้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก วุฒิศึกษาศาสตร   
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา จากมหาวิทยาลัยมหิดล เพ่ิมขึ้น โดยให้มีผลต้ังแต่วันที่                 
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16 พฤศจิกายน 2558 ซึ่งเป็นวันที่สําเร็จการศึกษา (เน่ืองจากอัตราเงินเดือน เดือนละ 32,810 บาท เกินกว่า
อัตราการบรรจุคุณวุฒิปริญญาเอก) 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.9 ขอกําหนดวันเปลี่ยนสถานภาพ 

 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ในการประชุมครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 
2560 มีมติเห็นชอบให้ รองศาสตราจารย์ญาณวิทย์ กุญแจทอง ดํารงตําแหน่งคณบดีคณะจิตรกรรม 
ประติมากรรมและภาพพิมพ์ โดยมีวาระการดํารงตําแหน่ง 4 ปี ต้ังแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 น้ัน 

เน่ืองจากตามมาตรา 78 และมาตรา 83 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร         
พ.ศ. 2559 ประกอบกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2559 กําหนดให้ผู้ดํารงตําแหน่งคณบดีต้องเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายบริหาร กลุ่มบริหารวิชาการ 
แต่เนื่องจาก รองศาสตราจารย์ญาณวิทย์ กุญแจทอง เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัด
ภาควิชาภาพพิมพ์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ ์ ประกอบกับข้อ 19 ของข้อบังค ับ
มหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการเปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 กําหนดให้มหาวิทยาลัยอาจกําหนดวันในการยื่นหนังสือแสดงเจตนา
เปลี่ยนสถานภาพ ซึ่งขณะนี้ได้พ้นระยะเวลาการแสดงเจตนาในวันที่ 3 เมษายน 2560 มาแล้ว และกําหนด
วันแสดงเจตนาฯ ครั้งสุดท้ายภายในเวลา 1 ปี คือวันที่ 30 มิถุนายน 2560 แต่เนื่องจาก รองศาสตราจารย์
ญาณวิทย์ กุญแจทอง จะต้องดํารงตําแหน่งคณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ ต้ังแต่วันที่    
19 พฤษภาคม 2560 ในการนี้ จึงเห็นสมควรให้ รองศาสตราจารย์ญาณวิทย์ กุญแจทอง แสดงความประสงค์ 
ในการแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 เพ่ือเปลี่ยน
สถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย และดํารงตําแหน่งคณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ     ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเ ห็นชอบให้ กําหนดระยะเวลาให้รอง

ศาสตราจารย์ญาณวิทย์ กุญแจทอง แสดงความประสงค์ในการแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัยมายังมหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 เพ่ือเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย และดํารงตําแหน่งคณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.10 ขออนุมัติเปลี่ยนชื่อตําแหน่งกรอบอัตราว่างและเง่ือนไขการบรรจุพนักงาน

มหาวิทยาลัย  
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่คณะวิทยาการจัดการมีอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณ

แผ่นดิน (เงินรายได้สมทบ) ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานหลักสูตรนานาชาติปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่               
2-6-23-79 และ ตําแหน่งเลขที่ 2-6-23-82   น้ัน 
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  เพ่ือให้การดําเนินการของคณะฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเพ่ิมประสิทธิภาพใน             
การทํางาน คณะฯ จึงประสงค์ ดังน้ี 

1. ขออนุมัติเปลี่ยนช่ือตําแหน่งกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งเลขที่               
2-6-23-79 จาก ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานหลักสูตรนานาชาติปฏิบัติการ เป็น ตําแหน่งนักบริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติการ เง่ือนไขการบรรจุวุฒิปริญญาตรี สังกัดคณะวิทยาการจัดการ 

2. ขออนุมัติเปลี่ยนช่ือตําแหน่งและเง่ือนไขการบรรจุกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย 
ตําแหน่งเลขที่ 2-6-23-82 จาก ตําแหน่งตําแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานหลักสูตรนานาชาติปฏิบัติการ เง่ือนไข 
การบรรจุวุฒิปริญญาตรี เป็น ตําแหน่งนักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ เง่ือนไขการบรรจุวุฒิปริญญาโท สังกัด                 
คณะวิทยาการจัดการ 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังน้ี 

1. อนุมั ติเปลี่ยนให้ช่ือตําแหน่งกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งเลขที่               
2-6-23-79 จาก ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานหลักสูตรนานาชาติปฏิบัติการ เป็น ตําแหน่งนักบริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติการ เง่ือนไขการบรรจุวุฒิปริญญาตรี สังกัดคณะวิทยาการจัดการ 

2. อนุมัติให้เปลี่ยนช่ือตําแหน่งและเง่ือนไขการบรรจุกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย 
ตําแหน่งเลขที่ 2-6-23-82 จาก ตําแหน่งตําแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานหลักสูตรนานาชาติปฏิบัติการ เง่ือนไข 
การบรรจุวุฒิปริญญาตรี เป็น ตําแหน่งนักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ เง่ือนไขการบรรจุวุฒิปริญญาโท สังกัด                 
คณะวิทยาการจัดการ 

 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.11 ขออนุมัติเปลี่ยนชื่อตําแหน่งกรอบอัตราว่างและเง่ือนไขการบรรจุพนักงาน

มหาวิทยาลัย  
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่หอศิลป์มีอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตําแหน่ง

นายช่างปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-2-38-1215 น้ัน 
เพ่ือให้การดําเนินการของหอศิลป์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเพ่ิมประสิทธิภาพใน             

การทํางาน หอศิลป์จึงประสงค์ขออนุมัติเปลี่ยนช่ือตําแหน่งและเง่ือนไขการบรรจุกรอบอัตราว่างพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตําแหน่งเลขที่ 2-2-38-1215 จาก ตําแหน่งนายช่างปฏิบัติการ เง่ือนไขการบรรจุวุฒิปริญญาตร ี 
เป็น ตําแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ เง่ือนไขการบรรจุวุฒิปริญญาโท สังกัดหอศิลป์      

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนช่ือตําแหน่งและเงื่อนไขการบรรจุกรอบอัตราว่าง
พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งเลขที่ 2-2-38-1215 จาก ตําแหน่งนายช่างปฏิบัติการ เง่ือนไขการบรรจุวุฒิ
ปริญญาตรี  เป็น ตําแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ เง่ือนไขการบรรจุวุฒิปริญญาโท สังกัดหอศิลป์ 
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ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.12 การต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 
 
สรุปเรื่อง 

ด้วยคณะวิชาและหน่วยงานได้ดําเนินการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงิน
งบประมาณแผ่นดิน และพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน (เงินรายได้สมทบ)                
เพ่ือต่อสัญญาจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  (วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป)   

กองการเจ้าหน้าที่ สํานักงานอธิการบดี ได้สรุปจํานวนพนักงานมหาวิทยาลัยที่คณะวิชา/
หน่วยงานได้ดําเนินการประเมินต่อสัญญาจ้าง จํานวน 56 ราย โดยมีระยะเวลาการจ้างตามที่คณะวิชา/
หน่วยงานเสนอ และได้สรุปหลักเกณฑ์ระยะเวลาการต่อการจ้างตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วย         
การบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ข้อ 21 รายละเอียดดังเอกสารท่ีแนบมาพร้อมน้ี  

ทั้งน้ี มีพนักงานมหาวิทยาลัยที่สิ้นสุดสัญญาจ้าง เน่ืองจากอายุครบ 60 ปี หรืออายุครบ 65 ปี 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 จํานวน 25 ราย ดังน้ี 

1. นางสาวจิรัสสา คชาชีวะ ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-02-832 สังกัด             
ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี 

2. นายสมพงษ์ แสงอร่ามรุ่งโรจน์ ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-24-1017 สังกัด             
ภาควิชาประยุกตศิลปศึกษา คณะมัณฑนศิลป์ 

3. นายปิยะวัฒน์ พัฒนภักดี ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที ่ 1-3-04-401 สังกัด             
ภาควิชาการออกแบบเคร่ืองแต่งกาย  คณะมัณฑนศิลป์ 

4. นางสาวอมรรัตน์ นิโครธานนท์ ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-06-834 
สังกัดภาควิชาภาษาฝร่ังเศส คณะอักษรศาสตร์ 

5. นางสาววันเพ็ญ บรรจงทัด ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-25-1041 
สังกัดภาควิชาภาษาเยอรมัน คณะอักษรศาสตร์ 

6. นางสุนีย์ มิ่งโชชัย ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ ตําแหน่งเลขที่ 2-2-05-843 
สังกัดงานคลังและพัสดุ สํานักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร์ 

7. นางสาวอรนาถ สุนทรวัฒน์ ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-27-1082 
สังกัดภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 

8. นายธนิต ผิวน่ิม ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-07-849 สังกัดภาควิชาเคมี          
คณะวิทยาศาสตร์ 

9. นางพรทิพย์ ชัยมณี ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-27-1084 สังกัด           
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 

10. นายจินดา แก้วเขียว ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-27-1097 สังกัดภาควิชาฟิสิกส์          
คณะวิทยาศาสตร์ 

11. นางวัฒนา เกาศัลย์ ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-07-857 สังกัดภาควิชา
สถิติ คณะวิทยาศาสตร์ 

12. นายวิสูตร วรสง่าศิลป์ ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-27-1104 สังกัด
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ 

13. นางพจนีย์ จันทรักษา ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชํานาญการ ตําแหน่งเลขที่             
2-2-07-850 สังกัดภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 
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14. นายชวลิต สิทธิสมบัติ ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-08-869 สังกัด
ภาควิชาเภสัชเวท คณะเภสัชศาสตร์ 

15. นายมงคล สอนใจม่ัน ตําแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษาชํานาญการ ตําแหน่งเลขที่             
2-2-08-886 สังกัดงานการบริการและสนับสนุนเทคนิคทางการศึกษาและสารสนเทศ  สํานักงานคณบดี                
คณะเภสัชศาสตร์ 

16. นายชัยโรจน์ เจนธํารง ตําแหน่งสถาปนิกชํานาญการพิเศษ ตําแหน่งเลขที่ 2-2-18-815 
สังกัดงานวางผังแม่บท กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี 

17. นางกุลธิดา ลิ้มเจริญวิริยกุล ตําแหน่งพยาบาลชํานาญการพิเศษ ตําแหน่งเลขที่ 2-2-20-
822 สังกัดงานกิจการนักศึกษา วังท่าพระ กองกิจการนักศึกษา สํานักงานอธิการบดี 

18. นางประนอม เติมต่อ ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชํานาญการ ตําแหน่งเลขที่               
2-2-20-824 สังกัดงานธุรการ  กองกิจการนักศึกษา สํานักงานอธิการบดี 

19. นางสุปัญญา แสนชมภู ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ ตําแหน่งเลขที่               
2-2-08-954 สังกัดงานคลัง กองงานวิทยาเขต สํานักงานอธิการบดี 

20. นางสาวศุภรา คูคู่สมุทร ตําแหน่งนักวิชาการพัสดุชํานาญการพิเศษ ตําแหน่งเลขท่ี               
2-2-08-960 สังกัดงานพัสดุ กองงานวิทยาเขต สํานักงานอธิการบดี 

21. นางพัฒน์จิมา นาคอ่อน ตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหารชํานาญงาน ตําแหน่งเลขที่               
2-2-05-934 สังกัดงานพัฒนาและฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่ สํานักงานอธิการบดี 

22. นางบุญตา กิจหว่าง ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชํานาญการพิเศษ ตําแหน่งเลขท่ี            
2-2-36-1161 สังกัดงานธุรการ หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ สํานักหอสมุดกลาง 

23. นางนัยนา สุคนธมณี ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชํานาญการพิเศษ ตําแหน่งเลขที่            
2-2-36-1166 สังกัดฝ่ายบริการ หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ สํานักหอสมุดกลาง  

24. นางสาวกาญจนา นาคแดง ตําแหน่งบรรณารักษ์ชํานาญการ ตําแหน่งเลขที่ 2-2-36-1179    
สังกัดฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาทรัพยากรห้องสมุด หอสมุดสาขา วังท่าพระ สํานักหอสมุดกลาง 

25. นางสาวเชาวลี เชิญขวัญแก้ว ตําแหน่งบรรณารักษ์ชํานาญการพิเศษ ตําแหน่งเลขที่             
2-2-14-890 สังกัดฝ่ายบริการ หอสมุดสาขา วังท่าพระ สํานักหอสมุดกลาง 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังน้ี 
1. รับทราบพนักงานมหาวิทยาลัยที่สิ้นสุดสัญญาจ้าง เน่ืองจากอายุครบ 60 ปี หรือ             

อายุครบ 65 ปี ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 จํานวน 25 ราย 
2. อนุมัติให้ต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 จํานวน 

56 ราย ตามเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุม 
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ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.13 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ขออนุมัติเลื่อนเงินเดือนประจําปีครึ่งปีแรกให้แก่
พนักงานมหาวิทยาลัยที่ขาดคุณสมบัติเก่ียวกับระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
เป็นกรณีพิเศษ  

 
สรุปเรื่อง 
 ตามท่ีที่ประชุม ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยศิลปากร ในการประชุม ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่                
21 มีนาคม  2560 มีมติอนุมัติให้คณะวิชา /หน่วยงานดําเนินการประเมินเพื ่อเลื ่อนเงินเดือนพนักงาน
มหาวิทยาลัย และให้เสนอการเลื่อนกรณีพิเศษแก่ผู้ขาดคุณสมบัติ น้ัน 
  ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์และอัตราร้อยละของฐานในการ
คํานวณเพ่ือเลื่อนเงินเดือนสําหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัย สําหรับ
รอบการประเมินคร่ึงปีแรก (1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560) เพ่ือการเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่             
1 เมษายน 2560 ฉบับลงวันที่ 27 มีนาคม 2560 “ข้อ 10 การเลื่อนเงินเดือนสําหรับผู้ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์              
ที่จะได้รับการเล่ือนเงินเดือนตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา แต่ผู้บังคับบัญชาพิจารณาเห็นว่ามีเหตุผลพิเศษที่สมควรเลื่อนเงินเดือน
ให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาหรือพนักงานมหาวิทยาลัยผู้น้ัน ให้นําเสนอ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัย
พิจารณา 
 การขออนุมัติเลื่อนเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษแก่ผู้ขาดคุณสมบัติเก่ียวกับระยะเวลาการปฏิบัติ
ราชการซึ่งตามหลักเกณฑ์จะต้องมีระยะเวลาไม่น้อยกว่าสี่เดือนน้ัน ผู้ขาดคุณสมบัติดังกล่าวจะต้องมีเวลาปฏิบัติ
ราชการในคร่ึงปีแรกหรือครึ่งปีหลังแล้วแต่กรณีเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามเดือน 
 ในกรณีวันที่กลับจากการลาศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน เป็นวันหยุดราชการ และได้รายงานตัว
กลับเข้าปฏิบัติราชการในวันถัดไปซึ่งเป็นวันทําการแรก ให้นับระยะเวลาการปฏิบัติงานต้ังแต่วันที่กลับจากการ          
ลาศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน ดังกล่าว” 
  ในการน้ี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ขอเสนอช่ือพนักงานมหาวิทยาลัยเพ่ือเลื่อนเงินเดือน            
เป็นกรณีพิเศษ จํานวน 2 ราย ดังน้ี 

1. นางสาวพีรยา บุญประสงค์ ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-03-10 สังกัด              
ภาควิชาศิลปสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ซึ่งได้รับอนุญาตให้ลาศึกษาในระดับปริญญาเอก           
ต้ังแต่วันที่ 16 มกราคม 2560 – 27 พฤษภาคม 2560 โดยมีเวลาปฏิบัติราชการในคร่ึงปีแรกรวมเวลา 3 เดือน 
15 วัน  

2. นางสาวศรินยา โทนสุกุมาร ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-03-110 สังกัด            
ภาควิชาศิลปสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ซึ่งได้รับอนุญาตให้ลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก         
ต้ังแต่วันที่ 16 มกราคม 2560 – 15 มกราคม 2563 โดยมีเวลาปฏิบัติราชการในคร่ึงปีแรกรวมเวลา 3 เดือน 
15 วัน 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้เลื่อนเงินเดือนประจําปีครึ่งปีแรกให้แก่พนักงาน
มหาวิทยาลัยที่ขาดคุณสมบัติเก่ียวกับระยะเวลาการปฏิบัติราชการเป็นกรณีพิเศษ จํานวน 2 ราย ตามท่ีคณะฯ 
เสนอ 
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ระเบียบวาระที่  4.2 แผนและการติดตามผลการดําเนินงานตามแผน 
ไม่ม ี

 
ระเบยีบวาระที่  4.3 ข้อบังคับ / ระเบียบ / ประกาศ  
ระเบยีบวาระที่  4.3.1   (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการสรรหาบุคคลผู้ทาํคณุประโยชน ์
   ผู้มีอุปการคุณ และผู้ทาํชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยศลิปากร พ.ศ. ....  
  
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันอังคารที่ 
26 กรกฎาคม 2559 ได้เห็นชอบให้แต่งต้ังคณะกรรมการจัดทํา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการ
สรรหาบุคคลผู้ทําคุณประโยชน์ ผู้มีอุปการคุณ และผู้ทําช่ือเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. .... เพ่ือ
ปรับปรุงหลักเกณฑ์การพิจารณาเพ่ือมอบของที่ระลึกแก่ผู้ทําคุณประโยชน์ ผู้มีอุปการคุณ และผู้ทําช่ือเสียง
ให้แก่มหาวิทยาลัยศิลปากรให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีความชัดเจนขึ้น น้ัน 

ในการน้ี คณะกรรมการดังกล่าวได้เสนอที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัย
ศิลปากรว่าด้วยการสรรหาบุคคลผู้ทําคุณประโยชน์ ผู้มีอุปการคุณ และผู้ทําช่ือเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยศิลปากร 
พ.ศ. .... โดยมีข้อสังเกตเก่ียวกับจํานวนเงินบริจาค หรือมูลค่าของทรัพย์สินที่มีผู้มอบให้แก่มหาวิทยาลัย       
เป็นจํานวน 100,000 บาท ขึ้นไป ซึ่งเป็นวงเงินหรือมูลค่าที่กําหนดมาต้ังแต่ปี พ.ศ. 2536 ดังน้ัน จึงเห็นควรให้    
ที่ประชุม ก.บ.ม. พิจารณาการกําหนดวงเงินบริจาคหรือมูลค่าทรัพย์สินเป็นจํานวน 100,000 บาท เช่นเดิม     
หรือกําหนดวงเงินบริจาคหรือมูลค่าทรัพย์สินที่มีผู้มอบให้มหาวิทยาลัยเพ่ิมขึ้น 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วย
การสรรหาบุคคลผู้ทําคุณประโยชน์ ผู้มีอุปการคุณ และผู้ทําช่ือเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ....  โดย
เห็นชอบวงเงินบริจาคหรือมูลค่าทรัพย์สินที่มีผู้มอบให้แก่มหาวิทยาลัยในอัตราเดิม คือ จํานวน 100,000 บาท 
และให้นําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใช้ต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.4 โครงสร้างส่วนงานและหน่วยงานภายใน 
  ไม่มี 
 
ระเบยีบวาระที่  4.5 การบริหารการเงินและทรพัย์สิน 
ระเบยีบวาระที่  4.5.1 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลยัศิลปากร เรือ่ง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข

ในการเปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร 
 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่           
4 เมษายน 2560 ได้ให้ความเห็นชอบแนวทางปฏิบัติในการเปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร ทั้งน้ี ประธานได้ขอความ
ร่วมมือให้คณะวิชา/หน่วยงานดําเนินการตามแนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งได้มอบอํานาจให้คณบดี
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คณะวิชาเป็นผู้ลงนามในหนังสือนําเพ่ือขอเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารสําหรับใช้ในส่วนของเงินกองทุนวิจัยและ
สร้างสรรค์ของคณะวิชา น้ัน 

ในการน้ี มหาวิทยาลัยได้กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการเปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร
ของคณะวิชา ส่วนงาน และหน่วยงานของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้เป็นไปตามหลักการในการวางระบบควบคุม
ภายในที่ดี จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข
ในการเปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการเปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร โดยมอบหมายให้กองนิติการตัดข้อความใน     
บทเฉพาะกาลออกทั้งหมด ก่อนนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใช้ต่อไป 
 
ระเบยีบวาระที่  4.6 เรื่องอ่ืนๆ ตามท่ีอธิการบดีปรึกษา 
ระเบยีบวาระที่  4.6.1 โครงการสอบวัดความรูเ้พื่อคัดเลือกนักศึกษาเขา้ศึกษาต่อ หลักสูตร

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเท่ียว 
(หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ในระบบรับตรง 
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม) 

 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 9/2559 เมื่อวัน
อังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2559 ได้ให้ความเห็นชอบโครงการสอบวัดความรู้เพ่ือคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษา 
ระดับบัณฑิตศึกษาและปริญญาบัณฑิต ในระบบรับตรง วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 
2560 จํานวน 4 หลักสูตร น้ัน 

ในการน้ี วิทยาลัยนานาชาติประสงค์จะดําเนินโครงการสอบวัดความรู้เพ่ือคัดเลือกนักศึกษา
เข้าศึกษาต่อ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเท่ียว (หลักสูตร
นานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ในระบบรับตรง วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปี
การศึกษา 2560 (เพ่ิมเติม)  

ทั้งน้ี กองนิติการได้ตรวจสอบค่าใช้จ่ายในส่วนของอัตราค่าตอบแทน โดยวิทยาลัยนานาชาติใช้
งบประมาณในการดําเนินโครงการตามที่ได้กําหนดรายละเอียดค่าใช้จ่ายภายในวงเงินที่ที่ประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 
9/2559 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 ได้อนุมัติแล้ว ซึ่งโครงการดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดี      
โดยความเห็นชอบของที่ประชุม ก.บ.ม. ตามความในข้อ 23 ของระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการ      
เบิกจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2557  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบโครงการสอบวัดความรู้เพ่ือคัดเลือกนักศึกษา
เข้าศึกษาต่อ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว (หลักสูตร 
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นานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ในระบบรับตรง วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร            
ปีการศึกษา 2560 (เพ่ิมเติม) ตามท่ีวิทยาลัยนานาชาติเสนอ และให้นําเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติโครงการ
ต่อไป 
 
ระเบยีบวาระที่  4.6.2 รายงานผลความก้าวหนา้ของการเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ ครั้งที่ 2 ของ         

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันดี ญาณไพศาล คณะเภสัชศาสตร์ 
 
สรุปเรื่อง 

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

ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันดี ญาณไพศาล ได้ส่งรายงานผลความก้าวหน้าของการไป
ปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 - 31 มกราคม 2560     
ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 
2560  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบรายงานผลความก้าวหน้าของการเพ่ิมพูน
ความรู้ทางวิชาการ ครั้งที่ 2 ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันดี ญาณไพศาล คณะเภสัชศาสตร์ 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.6.3 การแต่งต้ังคณะกรรมการอํานวยการจัดงานวันศิลป์ พีระศรี ประจําปี       

พ.ศ. 2560 
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรได้กําหนดให้มีการจัดงานวันศิลป์ พีระศรี ประจําปี พ.ศ. 2560            
ในวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 น้ัน  

เพ่ือให้การจัดงานวันศิลป์ พีระศรี ดําเนินไปด้วยความเรียบร้อย กองกลางจึงเสนอท่ีประชุม
พิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการอํานวยการจัดงานวันศิลป์ พีระศรี ประจําปี พ.ศ. 2560   

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) คําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง 
แต่งต้ังคณะกรรมการอํานวยการจัดงานวันศิลป์ พีระศรี ประจําปี พ.ศ. 2560 และให้นําเสนออธิการบดีลงนาม
ในคําสั่งแต่งต้ังต่อไป 
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ระเบียบวาระที่  4.6.4 การเลือกกรรมการอุทธรณแ์ละร้องทุกข์จากผู้ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดี 
คณบดี ผู้อํานวยการศนูย์ ผูอํ้านวยการสถาบัน ผู้อํานวยการสาํนัก และ
หัวหน้าส่วนงานทีเ่รียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 

 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 11/2559 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ได้เห็นชอบให้แต่งต้ัง
กรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ ซึ่งเลือกกันเองจากผู้ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดี คณบดี ผู้อํานวยการศูนย์ 
ผู้อํานวยการสถาบัน ผู้อํานวยการสํานัก และหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 
จํานวน 3 คน โดยประกอบด้วย 

(1) คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิทธ์ิ  ด่านกิตติกุล)  
(2) คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาเรียม  นิลพันธ์ุ) 
(3) ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อริศร์  เทียนประเสริฐ) 
ทั้งน้ี เมื่อผู้ได้รับเลือกให้เป็นกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ตามข้อ 7 (2) ครบวาระการดํารง

ตําแหน่งรองอธิการบดี คณบดี ผู้อํานวยการศูนย์ ผู้อํานวยการสถาบัน ผู้อํานวยการสํานัก และหัวหน้า
หน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ มหาวิทยาลัยจะต้องดําเนินการเลือกกรรมการอุทธรณ์และ
ร้องทุกข์ (ใหม่) แทนผู้ดํารงตําแหน่งบริหารท่ีครบวาระนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร            
ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. 2556 น้ัน 

เน่ืองจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อริศร์  เทียนประเสริฐ ได้พ้นจากการดํารงตําแหน่ง
ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 ทําให้มีกรรมการไม่ครบจํานวน 3 คน ดังน้ัน           
เพ่ือให้เป็นไปตามความในข้อ 7 (2) ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 
พ.ศ. 2556 กองนิติการจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาให้ผู้ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดี คณบดี ผู้อํานวยการศูนย์ 
ผู้อํานวยการสถาบัน ผู้อํานวยการสํานัก และหัวหน้าส่วนงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
ดําเนินการเสนอช่ือผู้สมควรดํารงตําแหน่งกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ดังกล่าว จํานวน 1 คน โดยเลือก
กันเองในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้แต่งต้ังผู้อํานวยการหอศิลป์ (อาจารย์ ดร.ปรมพร       
ศิริกุลชยานนท์) เป็นกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ ซึ่งเลือกกันเองจากผู้ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดี คณบดี 
ผู้อํานวยการศูนย์ ผู้อํานวยการสถาบัน ผู้อํานวยการสํานัก และหัวหน้าหน่วยงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ แทนผู้ดํารงตําแหน่งบริหารที่ครบวาระ เพ่ือให้เป็นไปตามความในข้อ 7 (2) ของข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. 2556 และให้นําเสนออธิการบดีลงนามในคําสั่ง
แต่งต้ังต่อไป  
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ระเบียบวาระที่  4.6.5 (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ      
                Ming Chuan University สาธารณรัฐประชาชนจีน (ไต้หวัน) และ                
  (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากร      
               กับ National Chiayi University สาธารณรัฐประชาชนจีน (ไต้หวัน) 
 
สรุปเรื่อง  

ตามที่คณะวิทยาการจัดการได้จัดทําข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ Ming Chuan 
University สาธารณรัฐประชาชนจีน (ไต้หวัน) เพ่ือสานต่อความร่วมมือทางวิชาการที่ได้ดําเนินการแล้ว         
และขยายความร่วมมือทางวิชาการในรูปแบบอ่ืนๆ ซึ่งข้อตกลงดังกล่าวได้สิ้นสุดลงเมื่อเดือนมกราคม 2560 
และข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ National Chiayi University สาธารณรัฐประชาชนจีน (ไต้หวัน) 
เพ่ือแลกเปลี่ยนบุคลากรระดับคณะ จัดกิจกรรมศึกษาดูงานระดับบัณฑิตศึกษา จัดทํางานวิจัยร่วมระหว่างคณะ 
และจัดทําหลักสูตรร่วมกัน (Dual Degree) ระดับมหาบัณฑิต ซึ่งข้อตกลงดังกล่าวได้สิ้นสุดลงเมื่อเดือน
กันยายน 2558 น้ัน      

ในการน้ี คณะวิทยาการจัดการประสงค์จะต่ออายุข้อตกลงความร่วมมือทั้ง 2 ฉบับ ไปอีกเป็น
ระยะเวลา 5 ปี นับต้ังแต่วันลงนาม ข้อตกลงทั้ง 2 ฉบับ ดังกล่าวเป็นข้อตกลงระดับมหาวิทยาลัย ระดับของ       
ผู้ลงนามของทั้งสองฝ่าย คือ อธิการบดี ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการ
จัดการ ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 โดยคณะวิทยาการจัดการได้เสนอเอกสารเพ่ือประกอบการ
พิจารณา ดังน้ี 

1. ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ Ming Chuan 
University สาธารณรัฐประชาชนจีน (ไต้หวัน) 

1.1 แบบเสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาการจัดทําข้อตกลงความร่วมมือกับต่างประเทศ 
(MOU และ MOA) โดยมีข้อมูลที่สําคัญ ประกอบด้วย 

- กิจกรรมที่ได้ดําเนินการร่วมกันภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือฉบับเดิม 
- กิจกรรมที่จะดําเนินการร่วมกันในอนาคต 
- แผนการดําเนินงาน ระยะเวลา 5 ปี  

1.2 (ร่าง) MOU สําหรับต่ออายุข้อตกลง ฉบับภาษาอังกฤษ 
1.3 (ร่าง) MOU สําหรับต่ออายุข้อตกลง ฉบับแปลเป็นภาษาไทย โดยไม่มีผู้รับรองการแปล  
1.4  ประวัติของ Ming Chuan University สาธารณรัฐประชาชนจีน (ไต้หวัน)   
1.5 MOU ที่สิ้นสุดข้อตกลงแล้ว ฉบับภาษาอังกฤษ  

2. ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ National Chiayi 
University สาธารณรัฐประชาชนจีน (ไต้หวัน) 

2.1 แบบเสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาการจัดทําข้อตกลงความร่วมมือกับต่างประเทศ 
(MOU และ MOA) โดยมีข้อมูลที่สําคัญ ประกอบด้วย 

- กิจกรรมที่จะดําเนินการร่วมกันในอนาคต 
- แผนการดําเนินงาน ระยะเวลา 5 ปี  

2.2 (ร่าง) MOU สําหรับต่ออายุข้อตกลง ฉบับภาษาอังกฤษ 
2.3 (ร่าง) MOU สําหรับต่ออายุข้อตกลง ฉบับแปลเป็นภาษาไทย โดยไม่มีผู้รับรองการแปล  
2.4  ประวัติของ National Chiayi University สาธารณรัฐประชาชนจีน (ไต้หวัน)   
2.5 MOU ที่สิ้นสุดข้อตกลงแล้ว ฉบับภาษาอังกฤษ  
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ทั้งน้ี เน่ืองจากข้อตกลงดังกล่าวเป็นข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ 
ดังน้ัน เพ่ือให้การดําเนินการเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางความตกลงร่วมมือทาง
วิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ พ.ศ. 2550 โดยมีสาระสําคัญข้อ 6 
ขอบเขตความร่วมมือ และข้อ 6.1 การเรียน การสอน ซึ่งจะครอบคลุมถึงการแลกเปลี่ยนคณาจารย์ นักศึกษา 
และการจัดการเรียนการสอนร่วมกันเพ่ือให้ปริญญาการจัดหลักสูตรร่วม จึงเห็นควรเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาก่อนที่จะดําเนินการต่อไป 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ Ming Chuan University สาธารณรัฐประชาชนจีน (ไต้หวัน) และ (ร่าง) 
ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ National Chiayi University สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน (ไต้หวัน) โดยมอบหมายให้คณะวิทยาการจัดการระบุผู้รับรองการแปล และลงนามรับรอง        
ใน (ร่าง) MOU สําหรับต่ออายุข้อตกลง ฉบับแปลเป็นภาษาไทย พร้อมทั้งเพ่ิมเติมข้อมูลการดําเนินกิจกรรม     
ที่ผ่านมา และแผนการจัดกิจกรรมในอนาคตให้ชัดเจนเพ่ือประกอบการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย         
ก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป  
 
ระเบยีบวาระที่  4.6.6 (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากร      
                กับ Monash University Malaysia Sdn. Bhd. สหพนัธรัฐมาเลเซีย 
 
สรุปเรื่อง  

ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ประสงค์จะทําข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ Monash 
University Malaysia Sdn. Bhd. สหพันธรัฐมาเลเซีย เพ่ือแลกเปลี่ยนนักศึกษา บุคลากรสายวิชาการ       
และสายบริหาร ทําโครงการความร่วมมือเพ่ือพัฒนาบุคลากร แลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการและทรัพยากรท่ีมี
ความสนใจร่วมกัน บริหารจัดการในโครงการวิจัยร่วมกัน และแลกเปลี่ยนทางวิชาการอ่ืนๆ ซึ่งข้อตกลงดังกล่าว
เป็นข้อตกลงระดับมหาวิทยาลัย ระดับของผู้ลงนามของทั้งสองฝ่าย คือ อธิการบดี ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจาก      
ที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะเภสัชศาสตร์  ครั้ งที่  22/2559 เมื่ อวันที่  23 ธันวาคม 2559                  
โดยคณะเภสัชศาสตร์ได้เสนอเอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณา ดังน้ี 

1. แบบเสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาการจัดทําข้อตกลงความร่วมมือกับต่างประเทศ 
(MOU และ MOA) โดยมีข้อมูลที่สําคัญ ประกอบด้วย 

- กิจกรรมที่จะดําเนินการร่วมกันในอนาคต 
- แผนการดําเนินงาน ระยะเวลา 5 ปี  

2. (ร่าง) MOU ฉบับภาษาอังกฤษ 
3. (ร่าง) MOU ฉบับแปลเป็นภาษาไทย โดยไม่มีผู้รับรองการแปล  
4. ประวัติของ Monash University Malaysia Sdn. Bhd. สหพันธรัฐมาเลเซีย   
ทั้งน้ี เน่ืองจากข้อตกลงดังกล่าวเป็นข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ 

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

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ Monash University Malaysia Sdn. Bhd. สหพันธรัฐมาเลเซีย            
โดยมอบหมายให้คณะเภสัชศาสตร์ตรวจสอบเก่ียวกับการลงนามในข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ     
วิทยาเขตของ Monash University และระบุผู้รับรองการแปล พร้อมทั้งลงนามรับรองใน (ร่าง) MOU       
ฉบับแปลเป็นภาษาไทย ก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป  
 
ระเบยีบวาระที่  4.6.7 (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากร      
               กับ Far East University สาธารณรัฐประชาชนจนี (ไต้หวัน) 
 
สรุปเรื่อง  

ด้วยคณะวิทยาการจัดการประสงค์จะทําข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ Far East 
University สาธารณรัฐประชาชนจีน (ไต้หวัน) เพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการหลากหลายรูปแบบ     
ซึ่งข้อตกลงดังกล่าวเป็นข้อตกลงระดับมหาวิทยาลัย ระดับของผู้ลงนามของทั้งสองฝ่าย คือ อธิการบดี ซึ่งได้ผ่าน
ความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560                  
โดยคณะวิทยาการจัดการได้เสนอเอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณา ดังน้ี 

1. แบบเสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาการจัดทําข้อตกลงความร่วมมือกับต่างประเทศ 
(MOU และ MOA) โดยมีข้อมูลที่สําคัญ ประกอบด้วย 

- กิจกรรมที่จะดําเนินการร่วมกันในอนาคต 
- แผนการดําเนินงาน ระยะเวลา 5 ปี  

2. (ร่าง) MOU ฉบับภาษาอังกฤษ 
3. (ร่าง) MOU ฉบับแปลเป็นภาษาไทย โดยไม่มีผู้รับรองการแปล  
4. ประวัติของ Far East University สาธารณรัฐประชาชนจีน (ไต้หวัน)   
ทั้งน้ี เน่ืองจากข้อตกลงดังกล่าวเป็นข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ 

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

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ Far East University สาธารณรัฐประชาชนจีน (ไต้หวัน) โดยมอบหมายให้
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คณะวิทยาการจัดการระบุผู้รับรองการแปล พร้อมทั้งลงนามรับรองใน (ร่าง) MOU ฉบับแปลเป็นภาษาไทย 
ก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
ระเบยีบวาระที่  4.6.8 รายงานผลความก้าวหนา้ของการเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ ครั้งที่ 2               

ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิดา อัศวพิชยนต์ คณะเภสัชศาสตร ์
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่มหาวิทยาลัยอนุมัติให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิดา อัศวพิชยนต์ คณะเภสัชศาสตร์           
ไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ เพ่ือเขียนหนังสือเรื่อง วิทยาศาสตร์การไหล 
การประยุกต์ใช้ในทางเภสัชศาสตร์และเคร่ืองสําอาง โดยมีกําหนดระยะเวลา 1 ปี ต้ังแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 
ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 น้ัน  

ในการน้ี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิดา อัศวพิชยนต์ ได้ส่งรายงานผลความก้าวหน้าของการ
ไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 - 31 มกราคม 2560 
ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 
2560  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบรายงานผลความก้าวหน้าของการเพ่ิมพูน
ความรู้ทางวิชาการ ครั้งที่ 2 ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิดา อัศวพิชยนต์ คณะเภสัชศาสตร์  
 
ระเบยีบวาระที่  4.6.9 (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากร 
  กับ Rennes School of Business สาธารณรัฐฝรั่งเศส (ฉบบัแก้ไขเพิม่เติม) 
 
สรุปเรื่อง  

ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 11/2557 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 
ได้ให้ความเห็นชอบการทําข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ Rennes 
School of Business สาธารณรัฐฝรั่งเศส และบันทึกข้อตกลงเก่ียวกับการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
Memorandum of Agreement on Student Exchange เพ่ือให้เกิดความร่วมมือด้านการเรียนการสอน 
และงานวิจัยระหว่างบุคลากรทั้ง 2 สถาบัน รวมท้ังสนับสนุนการแลกเปลี่ยนบุคลากร นักวิชาการ นักศึกษา 
วัสดุอุปกรณ์ และข้อมูลทางวิชาการ ซึ่งได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงดังกล่าว เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 น้ัน 

ในการน้ี วิทยาลัยนานาชาติประสงค์ขอเพ่ิมเติมและแก้ไขรายละเอียดความร่วมมือเรื่อง
ปริญญาร่วมในข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ Rennes School of 
Business สาธารณรัฐฝร่ังเศส ซึ่งข้อตกลงดังกล่าวเป็นข้อตกลงระดับมหาวิทยาลัย ระดับของผู้ลงนามของทั้ง
สองฝ่าย คือ อธิการบดี โดยวิทยาลัยนานาชาติได้เสนอเอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณา ดังน้ี 
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1. สรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2557 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 
2. (ร่าง) ข้อตกลงเพ่ิมเติม (ฉบับใหม่) พ.ศ. 2560 ฉบับภาษาอังกฤษและฉบับแปลเป็น

ภาษาไทย โดยมีผู้รับรองการแปล 
3. บันทึกข้อตกลงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Memorandum of Agreement on Student 

Exchange ฉบับลงนามเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 ฉบับภาษาอังกฤษและฉบับแปลเป็นภาษาไทย โดยมี     
ผู้รับรองการแปล 

4. ตารางเปรียบเทียบข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ 
Rennes School of Business สาธารณรัฐฝร่ังเศส ฉบับลงนามปี พ.ศ. 2557 และ (ร่าง) ข้อตกลงเพ่ิมเติม 
(ฉบับใหม่) พ.ศ. 2560  

5. ประวัติของ Rennes School of Business สาธารณรัฐฝรั่งเศส 
6. แบบเสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาการจัดทําข้อตกลงความร่วมมือกับต่างประเทศ 

(MOU และ MOA) 
ทั้งน้ี เน่ืองจากข้อตกลงดังกล่าวเป็นข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ 

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

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ Rennes School of Business สาธารณรัฐฝร่ังเศส (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)       
และให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
ระเบยีบวาระที่  4.6.10 (ร่าง) บันทึกขอ้ตกลงสําหรบัปริญญาร่วม (Articulation Agreement for 

Double Degree Award) ระหว่างมหาวิทยาลยัศลิปากรกับ Paris 
School of Business (PSB) สาธารณรฐัฝรั่งเศส 

 
สรุปเรื่อง  

ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยศลิปากร ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560 ได้ให้
ความเห็นชอบการทําข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ Paris School of 
Business (PSB) สาธารณรัฐฝรั่งเศส เพ่ือส่งเสริมความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนทาง
วิชาการและวัฒนธรรมระหว่างสองสถาบัน ซึ่งได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงดังกล่าว เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2560 น้ัน 

ในการน้ี วิทยาลัยนานาชาติประสงค์จะทําบันทึกข้อตกลงสําหรับปริญญาร่วม (Articulation 
Agreement for Double Degree Award) ระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ Paris School of Business 
(PSB) สาธารณรัฐฝร่ังเศส เพ่ือส่งเสริมประสบการณ์ทางด้านวิชาการและวิชาชีพของนักศึกษาให้เพ่ิมมากขึ้น       
รวมท้ังเสริมสร้างความเข้าใจในเร่ืองวัฒนธรรมที่แตกต่างให้แก่นักศึกษาในหลักสูตรดังกล่าว ซึ่งข้อตกลง
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ดังกล่าวเป็นข้อตกลงระดับมหาวิทยาลัย ระดับของผู้ลงนามของทั้งสองฝ่าย คือ อธิการบดี โดยวิทยาลัย
นานาชาติได้เสนอเอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณา ดังน้ี 

1. สรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560 
2. (ร่าง) บันทึกข้อตกลงสําหรับปริญญาร่วม (Articulation Agreement for Double 

Degree Award) ระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ Paris School of Business (PSB) สาธารณรัฐฝรั่งเศส 
ฉบับภาษาอังกฤษ และฉบับแปลเป็นภาษาไทย โดยมีผู้รับรองการแปล 

3. Memorandum of Understanding between Silpakorn University and Paris 
School of Business (PSB) ฉบับลงวันที่ 12 มกราคม 2560 

4. ประวัติของ Paris School of Business (PSB) สาธารณรัฐฝรั่งเศส 
5. แบบเสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาการจัดทําข้อตกลงความร่วมมือกับต่างประเทศ 

(MOU และ MOA) 
ทั้งน้ี เน่ืองจากข้อตกลงดังกล่าวเป็นข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ 

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

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงสําหรับปริญญาร่วม 
(Articulation Agreement for Double Degree Award) ระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ Paris School 
of Business (PSB) สาธารณรัฐฝรั่งเศส และให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
ระเบยีบวาระที่  4.6.11 รายงานการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าภาควิชานาฏยสังคตี          

คณะอักษรศาสตร์  
(วาระลับ) 
 

ระเบยีบวาระที่  4.6.12 การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการกํากับดูแลการดําเนนิการต่อสัตว์เพื่องานทาง
วิทยาศาสตร์ และคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 11/2559 เมื่อวันอังคารที่ 
13 ธันวาคม 2559 ได้เห็นชอบให้แต่งต้ังคณะกรรมการ จํานวน 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการกํากับดูแลการ
ดําเนินการต่อสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และคณะกรรมการความ
ปลอดภัยทางชีวภาพระดับสถาบัน น้ัน 

ในการน้ี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการกํากับดูแล
การดําเนินการต่อสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ และคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ดังน้ี 
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1. คณะกรรมการกํากับดูแลการดําเนินการต่อสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ เพ่ือให้เป็นไปตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการดําเนินการต่อสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง คณะกรรมการ
กํากับดูแลการดําเนินการต่อสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ของสถานที่ดําเนินการ (คกส.) ข้อ 5 กําหนดว่า กรณีที่มี
สถานที่ดําเนินการต่อสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ ผู้รับผิดชอบต้องจัดให้มีคณะกรรมการกํากับดูแล ไม่น้อยกว่า 
7 คน โดยมีองค์ประกอบและคุณสมบัติ ดังน้ี  

(1) ผู้รับผิดชอบ หรือผู้ที่ผู้รับผิดชอบมอบหมาย  ประธาน 
 หรือผู้บริหารหน่วยงาน   
(2)  สัตวแพทย์ที่มีประสบการณ์การเลี้ยงและใช้สัตว์  กรรมการ 
 เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 1 คน  
(3)  ผู้ที่มีประสบการณ์การวิจัยที่ใช้สัตว์ ไม่น้อยกว่า 2 คน  กรรมการ 
(4)  ผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการเลี้ยงและใช้สัตว์ กรรมการ 
 เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิและ/  
 หรือผู้เช่ียวชาญสาขาอ่ืนที่ครอบคลุมงาน เช่น นักสถิติ  
  นักเคมี นักคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ไม่น้อยกว่า 1 คน 
(5) ผู้ที่ไม่เก่ียวข้องกับสาขาวิทยาศาสตร์ หรือผู้ที่ไม่สังกัด กรรมการ 

 หน่วยงาน ไม่น้อยกว่า 1 คน (อาจเป็นบุคคลเดียวกันก็ได้)  
(6)  ผู้กํากับดูแลสถานที่ดําเนินการ กรรมการและเลขานุการ 

 กรรมการคนหน่ึงอาจมีคุณสมบัติมากกว่า 1 ข้อ  
2. คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เพ่ือให้เป็นไปตามแนวทางจริยธรรมการทําวิจัย   

ในคนแห่งชาติไทย ซึ่งกําหนดว่าต้องมีสมาชิกทั้งหญิงและชาย อย่างน้อย 5 คน โดยมีองค์ประกอบ ดังน้ี 
 (1) ผู้ที่มีความรู้/ประสบการณ์ ปัจจุบันในสาขาการวิจัย กรรมการ 
 ซึ่งพิจารณาโดยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
 เป็นประจํา เช่น สาขาแพทยศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ 
 สังคมศาสตร์ วิทยาการระบาด ตามเหมาะสม  
 อย่างน้อย 1 คน 
(2)  นักกฎหมายหรือผู้มีความรู้ทางกฎหมาย อย่างน้อย 1 คน กรรมการ  
(3)  บุคคลภายนอกที่ไม่สังกัดสถาบัน/องค์กร  กรรมการ 
 ที่ไม่เก่ียวข้องในปัจจุบันกับงานทางการแพทย์  
 วิทยาศาสตร์ หรือกฎหมาย อย่างน้อย 1 คน 
(4)  ผู้มีความรู้/ประสบการณ์ปัจจุบันในวิชาชีพในการดูแล กรรมการ 
 รักษาผู้ป่วย การให้คําปรึกษาหรือการรักษาแก่ประชาชน  

  เช่น แพทย์ จิตแพทย์  นักสังคมสงเคราะห์ พยาบาล 
  ตามเหมาะสม อย่างน้อย 2 คน 
สําหรับคณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพระดับสถาบันอยู่ระหว่างดําเนินการ 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้แต่งต้ังคณะกรรมการ จํานวน 2 ชุด ดังน้ี                 
1. คณะกรรมการกํากับดูแลการดําเนินการต่อสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย     

ผู้ดํารงตําแหน่งและมีรายช่ือต่อไปน้ี 
(1) อธิการบดี ที่ปรึกษา 
(2) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ประธานกรรมการ 
(3) อาจารย์ ดร.ภวพล  คงชุม กรรมการ 
  คณบดีคณะสัตวศาสตรแ์ละเทคโนโลยีการเกษตร 
(4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย  เตโชวิศาล กรรมการ 
  คณะวิทยาศาสตร์ 
(5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิประภา  หิริโอตป์ กรรมการ 
  คณะวิทยาศาสตร์ 
(6) รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ  อัครมงคลพร กรรมการ 
  คณะเภสัชศาสตร์ 
(7) อาจารย์ ดร.นรินทร์  ปริยวิชญภักดี กรรมการ 
  คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
(8) นายโรเจอร์  โลหะนันท์ กรรมการ 
  เลขาธิการสมาคมพิทักษ์สัตว์ (ไทย) 
(9) อาจารย์ ดร.กฤติยา  เลิศชุณหะเกียรติ กรรมการและเลขานุการ 

(10) นางสาวหรรษา  นิลาพันธ์ ผู้ช่วยเลขานุการ 
2. คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประกอบด้วยผู้ดํารงตําแหน่งและมีรายช่ือ

ต่อไปน้ี 
(1) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย  ประธานกรรมการ 
(2) รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ  อัครมงคลพร  กรรมการ 
 คณะเภสัชศาสตร์ 
(3) รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรศักด์ิ  อุ่นอารมย์เลิศ กรรมการ 
 คณะศึกษาศาสตร์ 
(4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยยศ  ไพวิทยศิริธรรม  กรรมการ 
 บัณฑิตวิทยาลัย 
(5) นางมุจลินท์  สังข์จุ้ย กรรมการ 
 กองนิติการ 
(6) ศาสตราจารย์ ดร.พิมพวัลย์  บุญมงคล กรรมการ 
 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
(7) อาจารย์ ดร.ทิพาพร พงษ์เมษา  กรรมการ 
 คณะเภสัชศาสตร์ 
(8) รองศาสตราจารย์ พันเอกสุธี พานิชกุล  กรรมการ 
 ภาควิชาเวชศาสตร์ทหารและชุมชน  
 วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า 
(9) นางสาวจันทรัสม์ ธรรมนู  เลขานุการ 
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(10)  นายยศ  รุ่งเรืองวานิช  ผู้ช่วยเลขานุการ 
(11) นางสาววารุณีย์  ต้ังศุภธวัช ผู้ช่วยเลขานุการ 
และให้นําเสนออธิการบดีลงนามในคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการทั้ง 2 ชุด ต่อไป 
ทั้งน้ี ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยจะได้พิจารณาองค์ประกอบของ

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ในส่วนของผู้แทนจากคณะวิชาในสาขาศิลปะและการออกแบบ      
ตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.6.13 (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ

กอง บัญชาการกองทัพ ไทย  (สถาบัน วิชาการป้ อง กันประ เทศ ) /
กรุงเทพมหานคร/ จังหวัดปทุมธานี/สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน/สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย/
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา/สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 

 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีอธิการบดีมอบหมายให้คณบดีคณะโบราณคดีเข้าร่วมประชุมโครงการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือด้านการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย ครั้งที่ 2 เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม
อนุสรณ์สถานแห่งชาติ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ซึ่งจัดโดยสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ทั้งน้ี คณบดี           
คณะโบราณคดีได้พิจารณาและปรับแก้รายละเอียดใน (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย
ศิลปากรกับกองบัญชาการกองทัพไทย (สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ)/กรุงเทพมหานคร/จังหวัดปทุมธานี/
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน/สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย/สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา/สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และการท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย โดยข้อตกลงมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการสร้างเครือข่ายหน่วยงานของรัฐ และเป็นการตอบรับ
นโยบายของรัฐบาลท่ีต้องการให้เยาวชนได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม     
ของชาติ ความสําคัญของสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ปลูกฝังในเรื่องความรักชาติ ความสามัคคี 
และความเสียสละ ซึ่งข้อตกลงดังกล่าวเป็นข้อตกลงระดับมหาวิทยาลัย ระดับของผู้ลงนามของทั้งสองฝ่าย คือ 
อธิการบดี น้ัน 

ในการน้ี คณะโบราณคดีจึงเสนอที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) บันทึกข้อตกลงดังกล่าว โดยเห็นว่า 
มหาวิทยาลัยควรเข้าร่วมโครงการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างย่ิงต่อประเทศชาติและสร้างช่ือเสียงให้มหาวิทยาลัย 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัยศิลปากรกับกองบัญชาการกองทัพไทย (สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ)/กรุงเทพมหานคร/ 
จังหวัดปทุมธานี/สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน/สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย/สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา/สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา     
และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยมอบหมายให้
คณะโบราณคดีดําเนินการต่อไป  
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ระเบียบวาระที่  4.6.14 (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากร 
  กับ University of Batangas สาธารณรัฐฟิลิปปินส ์
 
สรุปเรื่อง  

ด้วยคณะวิทยาการจัดการประสงค์จะทําข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ University of 
Batangas สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เพ่ือสนับสนุน ส่งเสริม เปิดโอกาสให้นักศึกษาและบุคลากรของทั้ง 2 สถาบัน 
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ขยายโอกาสทางการศึกษาโดยการจัดโครงการแลกเปล่ียนนักศึกษา        
ซึ่งสามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้ และพัฒนาศักยภาพของคณะวิชา บุคลากรทางด้านการจัดการเรียนการสอน
และการปฏิบัติงานสู่ความเป็นสากล  ซึ่งข้อตกลงดังกล่าวเป็นข้อตกลงระดับมหาวิทยาลัย ระดับของผู้ลงนามของ
ทั้งสองฝ่าย คือ อธิการบดี ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 
4/2560 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560 โดยคณะวิทยาการจัดการได้เสนอเอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณา ดังน้ี 

1. แบบเสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาการจัดทําข้อตกลงความร่วมมือกับต่างประเทศ 
(MOU และ MOA) โดยมีข้อมูลที่สําคัญ ประกอบด้วย 

- กิจกรรมที่จะดําเนินการร่วมกันในอนาคต 
- แผนการดําเนินงาน ระยะเวลา 5 ปี  

2. (ร่าง) MOU ฉบับภาษาอังกฤษ 
3. (ร่าง) MOU ฉบับแปลเป็นภาษาไทย โดยมีผู้รับรองการแปล  
4. ประวัติของ University of Batangas สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 
ทั้งน้ี เน่ืองจากข้อตกลงดังกล่าวเป็นข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ 

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

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ University of Batangas สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ โดยมอบหมายให้         
คณะวิทยาการจัดการปรับเพ่ิมข้อความเก่ียวกับการเทียบโอนหน่วยกิตให้มีความชัดเจน ก่อนนําเสนอ           
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
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เลิกประชุมเวลา 12.00 น. 
                                                                                         
                                                                              

(นางสาวกันย์พินันท์  สิริปัญญาธร) 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 

                                                                   
(นางสาวสิริวัลลิ์  พฤกษาอุดมชัย) 

ผู้จดรายงานการประชุม 
 

                                                           
(นางสาวเอมอร  ชีราวุฒธิพันธ์) 

ผู้จดรายงานการประชุม 
 
 
รายงานการประชุมฉบับน้ี 
ได้รับรองโดยไม่มีการแก้ไข 
 


