
รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ครั้งท่ี 12/2561 

วันอังคารท่ี 19 มิถุนายน 2561 
ณ  ห้องประชุมสํานักงานอธิการบดี  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 

…………….……………….. 

ผู้มาประชุม 

1. ผศ.ดร.วันชัย สุทธะนันท ์ อธิการบดี ประธานกรรมการ 
2. ผศ.ดร.เชาวรีย์ อรรถลังรอง รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการ 
3. รศ.ดร.ดวงเดือน  ไกรลาศ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา กรรมการ 
4. ผศ.ดร.ปาเจรา    พัฒนถาบุตร รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร ์ กรรมการ 
5. ศ.ดร.พรศักด์ิ  ศรีอมรศักด์ิ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย กรรมการ 

  และผู้รักษาการแทนผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
6. ผศ.สยุมพร  กาษรสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม กรรมการ 
7. ศ.ญาณวิทย์   กุญแจทอง  คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ กรรมการ 
8. รศ.ดร.ชัยสิทธ์ิ  ด่านกิตติกุล คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กรรมการ 
9. ผศ.ชวลิต ขาวเขียว คณบดีคณะโบราณคดี กรรมการ 

10. อ.ดร.ธนาทร  เจียรกุล คณบดีคณะมณัฑนศิลป์ กรรมการ 
11. ผศ.ดร.วรางคณา นิพัทธ์สุขกิจ คณบดีคณะอักษรศาสตร ์ กรรมการ 
12. ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธ์ุ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กรรมการ 
13. ผศ.ดร.นรงค์  ฉิมพาล ี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 
14. รศ.ดร.ธนะเศรษฐ ์ ง้าวหิรัญพัฒน์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กรรมการ 
15. ผศ.ดร.อรุณศร ี ลีจีรจําเนียร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 
16. อ.ดําริห์   บรรณวิทยกิจ คณบดีคณะดุริยางคศาสตร์ กรรมการ 
17. ผศ.สมศักด์ิ ชาตินํ้าเพ็ชร คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ 
18. ผศ.ดร.ศักดิพันธ์ ตันวิมลรัตน์ ผู้อํานวยการสํานักหอสมุดกลาง กรรมการ 
19. ผศ.ฉัตรชัย  เผ่าทองจีน ผู้อํานวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ กรรมการ 
20. อ.ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท ์ ผู้อํานวยการหอศิลป์ กรรมการ 
21. อ.ดร.คุณัตว์   พิธพรชัยกุล ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน กรรมการ 
22. ผศ.ดร.ดิเรกฤทธ์ิ  บัวเวช ผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ กรรมการ 
23. อ.ดร.นิรุทธ์  วัฒโนภาส ผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ กรรมการ 
24. นายกฤษดา   ไพรวรรณ์ ผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน กรรมการ 
25. อ.ปัญจพล   เหล่าพูนพัฒน์  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กรรมการและเลขานุการ 
26. นางสาวอัปสร กิจเจริญค้า ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี ผู้ช่วยเลขานุการ 
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ผู้มาประชุมผา่นระบบ VDO-Conference 

1. รศ.ดร.ประสพชัย  พสุนนท ์ รองอธิการบดี เพชรบุรี กรรมการ 
2. รศ.ดร.พิทักษ์ ศิริวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กรรมการ 
3. ผศ.ดร.อมรินทร์ เทวตา รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย (เพชรบุรี)  กรรมการ 

  รักษาการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
4. อ.ดร.ภวพล คงชุม คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการ 
5. ผศ.ดร.พีรพัฒน์ ยางกลาง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 

ผู้เขา้ร่วมประชุม 

1. ผศ.ดร.นิติพงศ์ โสภณพงศ์พิพัฒน์ ผู้ช่วยอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร ์
2. ผศ.ศุภกาญจน์ ผาทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการจัดการศึกษาทั่วไป 
3. อ.สัญญา สุขพูล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม 
4. ผศ.ดร.อนิรุทธ์  สติมั่น ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
5. รศ.ดร.อวยพร อภิรักษ์อร่ามวง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ 
6. นางสุกัญญา   ต่อทรัพย์สิน ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่  
7. นายสหรัฐ   มณีจันทร ์ ผู้อํานวยการกองนิติการ 
8. นางสุมณฑา   เสรีวัตตนะ ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน 
9. นางสาวนลินรัตน์  ปัจฉิมพัทธพงษ์ หัวหน้างานการประชุม กองกลาง 

10. นางสาวธณิดา  มหาสวัสด์ิ ผู้รักษาการแทนหัวหน้างานบริหารงานบุคคล  
  กองการเจ้าหน้าที่  

11. นางนิรบล  ต้นวงศ์ หัวหน้างานนิติการ 2 กองนิติการ 

ผู้เขา้ร่วมประชุมผ่านระบบ VDO-Conference 

1. อ.เกตุวดี สมบูรณ์ทวี ผู้ช่วยอธิการบดี เพชรบุรี 

ผู้ไม่มาประชุม 

1. รศ.ดร.ปานใจ   ธารทัศนวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ติดราชการ 
2. ผศ.ดร.สมพิศ   ขัตติยพิกุล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ติดราชการ 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 

เมื่อกรรมการครบเป็นองค์ประชุมแล้ว ประธานกล่าวเปิดประชุมและขอให้ที่ประชุมพิจารณา
เรื่องต่างๆ ดังน้ี 
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ระเบยีบวาระที่  1    เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี 1.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร           

ครั้งที่ 11/2561 เม่ือวันอังคารท่ี 5 มิถุนายน 2561  
 

สรุปเรื่อง 
 ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2561  
 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบยีบวาระที่  2     เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
ระเบยีบวาระที่ 2.1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2.1.1 กล่าวต้อนรับอาจารย์สัญญา สุขพูล ได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วย

อธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม 
 
สรุปเรื่อง 

ประธานกล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีกับอาจารย์สัญญา สุขพูล ซึ่งได้รับแต่งต้ังให้ดํารง
ตําแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบยีบวาระที่ 2.2 การส่งแบบอาคารเพ่ือรับการตรวจประเมินแบบอาคารเพื่อการอนรุักษ์พลังงาน 
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่ศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพ่ือการอนุรักษ์พลังงาน สถาบันเทคโนโลยี         
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ได้รับมอบหมายจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน (พพ.) ให้เป็นผู้รับรองและตรวจประเมินแบบอาคารก่อสร้างใหม่เพ่ือการอนุรักษ์พลังงาน ตาม
กฎกระทรวงกําหนดประเภทหรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบ
อาคารเพ่ือการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2552 ฉบับลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์์ พ.ศ. 2552 ที่มีขนาดพ้ืนที่ใช้สอยต้ังแต่ 
2,000 ตารางเมตร และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2554 ให้หน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง
ให้ความร่วมมือในการออกแบบอาคารใหม่ให้ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานการออกแบบอาคารเพ่ือการอนุรักษ์
พลังงาน 

ในการน้ี สจล. ได้ขอให้มหาวิทยาลัยศิลปากรส่งแบบอาคารที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างหรือกําลัง
จะก่อสร้าง เพ่ือรับการตรวจประเมินแบบอาคารเพ่ือการอนุรักษ์พลังงาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งน้ี อาคารที่
ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมิน (ทุกระบบ) จะได้รับฉลากรับรองมาตรฐานแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
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มติ ที่ประชุมรับทราบ และขอความร่วมมือคณะวิชา/หน่วยงานส่งแบบอาคารท่ีอยู่ระหว่างการ
ก่อสร้างหรือกําลังจะก่อสร้าง เพ่ือรับการตรวจประเมินแบบอาคารเพ่ือการอนุรักษ์พลังงาน 
 
ระเบยีบวาระที่ 2.3 รายงานการเงินมหาวิทยาลยัศิลปากร ประจําเดือนเมษายน 2561 
 
สรุปเรื่อง 

ด้วยมหาวิทยาลัยได้จัดทํารายงานผลด้านการเงินและบัญชีเพ่ือแสดงฐานะการเงินของทุก
แหล่งเงิน ประจําเดือนเมษายน 2561 เพ่ือประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทางด้านการเงิน ซึ่งสามารถนํา
ข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงสําหรับการตัดสินใจของฝ่ายบริหารได้ พร้อมนําเสนอ          
สภามหาวิทยาลัยศิลปากรเพ่ือรับทราบการบริหารจัดการทางการเงินตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
แบ่งเป็น 2 ส่วน  ดังน้ี 

1. รายงานระบบงบประมาณเปรียบเทียบเงินงบประมาณทุกแหล่งเงิน ซึ่งเป็นข้อมูลทาง
การเงินที่สามารถเรียกรายงานจากระบบ MIS ของมหาวิทยาลัยศิลปากร แบบ real time เพ่ือเป็นฐานข้อมูล
สําหรับการตัดสินใจหรือเพ่ือประโยชน์ในด้านต่างๆ โดยในเดือนเมษายน 2561 มหาวิทยาลัยศิลปากรมีรายรับ
และรายจ่าย ดังน้ี 

1.1 รวมทุกแหล่งเงิน 
- อนุมัติ  3,166,164,957.95 บาท 
- จ่ายจริง  2,290,575,381.08 บาท 
- คงเหลือ 875,589,576.87 บาท 

1.2 งบประมาณเงินแผ่นดิน 
- อนุมัติ  1,677,043,300.00 บาท 
- จ่ายจริง  1,507,856,676.77 บาท 
- คงเหลือ  169,186,623.23 บาท 

1.3 งบประมาณเงินรายได้ (โครงการปกติ) 
- อนุมัติ  1,048,127,370.63 บาท 
- จ่ายจริง  555,414,576.66 บาท 
- คงเหลือ  492,712,793.97 บาท 

1.4 งบประมาณเงินรายได้ (โครงการพิเศษ) 
- อนุมัติ  440,994,287.32 บาท 
- จ่ายจริง  227,304,127.65 บาท 
- คงเหลือ  213,690,159.67 บาท 

2. การวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงินมหาวิทยาลัยศิลปากร สําหรับงวด 7 เดือน สิ้นสุดวันที่ 
30 เมษายน 2561 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยการวิเคราะห์สภาพคล่องทางการเงินพบว่า อัตราส่วน
เงินทุนหมุนเวียน เท่ากับ 1.87 เท่า และอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว หลังหักลูกหน้ีนักศึกษา เท่ากับ 1.83 
เท่า แสดงให้เห็นว่า ความสามารถในการชําระหน้ีระยะสั้นหรือค่าใช้จ่ายที่ได้ก่อหน้ีผูกพันไว้สามารถชําระหน้ีได้
เพียงพอ 
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบยีบวาระที่ 2.4 การกําหนดอัตราส่วนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) 
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่มติคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 ได้ให้
ความเห็นชอบการกําหนดจํานวนอาจารย์ประจําต่อจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าของสภาคณบดีทาง
ศิลปะแห่งประเทศไทย (สคณศท.) เพ่ือเป็นแนวทางให้สถาบันอุดมศึกษานําไปใช้ตามความเหมาะสมของแต่ละ
หลักสูตรโดยผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษา โดยแยกตามกลุ่มที่ระบุไว้ในประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2558 น้ัน 

ในการนี้ คณะมัณฑนศิลป์ในฐานะสมาชิก สคณศท. จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบการกําหนด
อัตราส่วนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า กลุ่มวิชาประยุกต์ศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบ ไม่เกิน 1 : 20  

อน่ึง คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพ่ิมเติมว่า 
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ขอยืนยันอัตราส่วนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า กลุ่มวิชา
วิจิตรศิลป์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ คือ 1 : 8 และจะทําหนังสือแจ้งไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
และ สคณศท. ต่อไป 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 
ระเบยีบวาระที่ 2.5 การแต่งต้ังคณะกรรมการสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ (ชุดใหม่) 
 
สรุปเรื่อง 

ด้วยสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์จะจัดการประชุมสามัญประจําปี ในวันที่ 27 มิถุนายน 
2561 ซึ่งคณะกรรมการสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์มีวาระการดํารงตําแหน่ง 2 ปี และจะครบวาระการ
ดํารงตําแหน่งในวันดังกล่าว โดยสยามสมาคมได้ส่งหนังสือการรับสมัครคณะกรรมการเม่ือวันที่ 23 มีนาคม 
2561 และกําหนดวันปิดรับสมัครในวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ซึ่งมีผู้สมัครในตําแหน่งต่างๆ ครบตามจํานวน
คณะกรรมการ จึงไม่มีการหย่อนบัตรลงคะแนนเลือกต้ัง โดยคณะกรรมการสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ 
(ชุดใหม่) มีรายช่ือดังน้ี 

1. Ms.Pikulkeaw Krairiksh  President 
2. Dr.Weerachai Nanakorn Leader, Natural History Section 
3. Mr.Suraya Supanwanich Honorary Treasurer 
4. M.R.Rujaya Abhakorn  Members of Council 
5. Mr.Brian Blugerman Members of Council 
6. Mrs.Eileen Deeley Members of Council 
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7. Mrs.Anne Fulgham Members of Council 
8. Mr.Wisoot Karnchanapunyapong Members of Council 
9. Ms.Jenjira van der Linden  Members of Council 

10. Mr.Paul Russell Members of Council 
11. Mr.Suphat Saquandeekul Members of Council 
12. Mrs.Danielle Schwaar Members of Council 
13. Mrs.Kulathida Sivayathorn Members of Council 
14. Dr.Navamintr Vitayakul Members of Council 
ทั้งน้ี หากมหาวิทยาลัยมีคําถาม/ข้อคิดเห็นเก่ียวกับผู้สมัครตามรายช่ือดังกล่าว ขอให้ส่งไปยัง

สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  2.6 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องการกําหนดช่ือสาขาวิชาสําหรับการเสนอขอกําหนด

ตําแหน่งทางวิชาการและเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกําหนดไปแล้ว พ.ศ. 2561 
 

สรุปเรื่อง 
 ด้วยคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ได้กําหนดหลักเกณฑ์และ

แนวทางในการกําหนดสาขาวิชา เพ่ือจัดทําเป็นบัญชีรายช่ือสาขาวิชาสําหรับการเสนอขอกําหนดตําแหน่ง        
ทางวิชาการ  ซึ่งต้องระบุสาขาวิชาของตําแหน่งทางวิชาการนั้นๆ  เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความเช่ียวชาญเฉพาะของ
บุคคล ซึ่งแนวทางในการกําหนดสาขาวิชาจะพิจารณาจากการปฏิบัติหน้าที่ตามภาระงานสอน และผลงานทาง
วิชาการท่ีใช้ประกอบในการเสนอขอกําหนดตําแหน่งน้ัน โดยต้องแสดงให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ได้ว่าผู้เสนอขอ
กําหนดตําแหน่งมีความรู้ความเช่ียวชาญในด้านใด ประกอบกับปัจจุบันยังไม่เคยมีการกําหนดรายช่ือสาขาวิชา
สําหรับการเสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการไว้อย่างชัดเจน มีเพียงการอ้างอิงสาขาวิชาที่จําแนกตาม   
ISCED (International Standard Classification of Education)  ซึ่งเป็นการกําหนดกลุ่มสาขาวิชาที่กว้างมาก  
ดังน้ัน เพ่ือประโยชน์ของผู้เสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการในการกําหนดสาขาวิชาไม่ให้แคบหรือกว้าง
จนเกินไป ก.พ.อ. จึงประกาศกําหนดช่ือสาขาวิชาสําหรับการเสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ             
และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกําหนดไปแล้ว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 

 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ โดยมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยจัดทําแนวทางการ
ดําเนินงานก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัย และมอบหมายให้กองการเจ้าหน้าที่แจ้งให้คณบดีและอาจารย์แต่ละ
ท่านทราบขั้นตอนการดําเนินการเกี่ยวกับสาขาวิชาสําหรับการเสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ 
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ระเบยีบวาระที่  2.7 สรุปสถิติ SU-TCAS ประจําปีการศึกษา 2561 
 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้ดําเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ระดับปริญญาบัณฑิต (SU-TCAS) ประจําปีการศึกษา 2561 น้ัน 

ในการน้ี กองบริการการศึกษาได้จัดทําสถิติจํานวนนักศึกษา SU-TCAS ของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1-3 โดยจําแนกตามคณะวิชา ข้อมูล ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2561 

อน่ึง ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้ขอความร่วมมือในการบริหารจัดการการ
คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับปริญญาบัณฑิต (TCAS) ประจําปีการศึกษา 2561 
(เพ่ิมเติม) ดังน้ี  

1. การบริหารจัดการให้นักเรียนที่ตกสัมภาษณ์ได้มีโอกาสรับการเยียวยาจากมหาวิทยาลัย/
สาขาวิชา ในทางเลือกใดทางเลือกหน่ึง 

1.1 เปิดโอกาสให้นักเรียนมีโอกาสสมัครในรอบที่ 4 แม้ว่าการรับสมัครจะสิ้นสุดลงไปแล้ว 
โดยส่งรายช่ือผู้ไม่ผ่านการสัมภาษณ์และต้องการสมัครรอบที่ 4 มายัง ทปอ. ภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2561 
ตามเวลาราชการ 

1.2 ขอความร่วมมือให้มีการบริหารจัดการภายใน โดยเสนอสาขาวิชาอ่ืนในมหาวิทยาลัย
เดียวกันให้นักเรียนได้เลือกเรียนแทน 

2. มหาวิทยาลัยควรประกาศการรับรอบที่ 5 เมื่อสิ้นสุดการคัดเลือกในรอบที่ 4 แล้วเท่าน้ัน 
ยกเว้นหลักสูตรนานาชาติ 

3. การรับนักศึกษาในแต่ละรอบ มหาวิทยาลัยควรตรวจสอบสิทธ์ิของนักเรียนที่สมัครเข้า
มหาวิทยาลัย/สาขาวิชา อย่างเคร่งครัด และให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการในเรื่องการยืนยันสิทธ์ิ 
โดยยึดหลักการสําคัญของระบบ TCAS ที่นักเรียน 1 คน มี 1 สิทธ์ิ 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ ทั้งน้ี ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะดังน้ี 
1. ขอให้คณะอักษรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกาศการรับนักศึกษารอบที่ 5 เมื่อ
สิ้นสุดการคัดเลือกในรอบที่ 4 แล้วเท่าน้ัน  

2. กรณีของคณะวิชาที่ไม่ได้ดําเนินการรับนักศึกษาระบบ SU-TCAS ประจําปีการศึกษา 
2561 รอบที่ 4 คือ คณะมัณฑนศิลป์และคณะดุริยางคศาสตร์ให้ดําเนินโครงการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาโดยวิธี
รับตรง (สามารถดําเนินการคู่ขนานกับรอบที่ 4) โดยขอให้ตรวจสอบสิทธ์ิของนักเรียนที่สมัครเข้ามหาวิทยาลัย/
สาขาวิชา อย่างเคร่งครัด และให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการในเร่ืองการยืนยันสิทธ์ิ โดยยึด
หลักการสําคัญของระบบ TCAS ที่นักเรียน 1 คน มี 1 สิทธ์ิ หรือส่งรายช่ือนักเรียนให้กองบริการการศึกษา
ตรวจสอบ 
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ระเบยีบวาระที่  3    เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน  
ระเบียบวาระท่ี  3.1 การทําประกันอุบัติเหตุกลุ่มสําหรับนักเรียน นักศึกษา และบุคลากร

มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2561 
 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันอังคารที่ 
22 พฤษภาคม 2561 ได้มอบหมายให้กองกิจการนักศึกษาเจรจากับบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด เพ่ือให้การ
ประกันอุบัติเหตุกลุ่มสําหรับนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2561 
เป็นไปตามราคาและแผนความคุ้มครองเดิมเช่นเดียวกับปีการศึกษา 2560 ทั้งน้ี มอบหมายให้กองนิติการ
พิจารณารายละเอียดความคุ้มครองและเง่ือนไขการรับประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มของบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด 
ให้เป็นไปตามสัญญาเดิม น้ัน 

ในการน้ี กองกิจการนักศึกษาได้ดําเนินการตามมติดังกล่าว โดยบริษัทได้เสนอราคาและแผน
ความคุ้มครองการรับประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มสําหรับนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ประจําปีการศึกษา 2561 (ใหม่) ดังน้ี 

1. นักเรียนโรงเรียนสาธิต (มัธยมศึกษา ปฐมวัยและประถมศึกษา) ให้มีผลคุ้มครองต้ังแต่วันที่ 
15 พฤษภาคม 2561 - 14 พฤษภาคม 2562 อัตราเบ้ียประกันภัยเป็นเงิน 250 บาท/คน/ปี 

2. นักศึกษา ให้มีผลคุ้มครองต้ังแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 - 31 กรกฎาคม 2562 อัตราเบ้ีย
ประกันภัยเป็นเงิน 200 บาท/คน/ปี 

3. บุคลากร ให้มีผลคุ้มครองต้ังแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 - 31 กรกฎาคม 2562 อัตราเบี้ย
ประกันภัยเป็นเงิน 250 บาท/คน/ปี 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการทําประกันอุบัติเหตุกลุ่มสําหรับนักเรียน 
นักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2561 ตามราคาและแผนความคุ้มครองที่
บริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด เสนอมาใหม่ในข้อ 1 - ข้อ 3  
 ทั้งน้ี สําหรับการจัดทําประกันอุบัติเหตุกลุ่มในปีการศึกษา 2560 ที่ประชุมมีข้อสังเกตดังน้ี 

1. ควรเจรจาต่อรองในเร่ืองราคาและแผนความคุ้มครองกับบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด ใน
ภาพรวมโดยไม่แยกกลุ่มเป็นนักเรียน นักศึกษา และบุคลากร 

2. ขอให้กองกิจการนักศึกษานําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร
พิจารณาก่อนครบระยะเวลาความคุ้มครองล่วงหน้า 

3. ขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาบริษัทประกันหลายๆ แห่ง สําหรับการจัดทําประกันสุขภาพ
กลุ่มและประกันอุบัติเหตุกลุ่มในปีการศึกษา 2562 โดยอาจพิจารณาเป็นบริษัทเดียวกัน 
 
ระเบยีบวาระที่  4     เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
ระเบยีบวาระที่  4.1 การบริหารงานบุคคล 
ระเบยีบวาระที่  4.1.1 การสอบแข่งขนั / คัดเลือก 
  ไม่ม ี
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ระเบยีบวาระที่  4.1.2 การขออนุมัติบรรจุบคุคล / การโอนย้าย  
ระเบียบวาระท่ี  4.1.2.1 คณะวิทยาการจัดการขออนุมัติจ้าง นายธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร  

เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ 
 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีคณะวิทยาการจัดการมีอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่           
1-3-23-139 เดิมเป็นอัตราของ นางสาวทิพากร วิชิตาเลิศพงศ์ ซึ่งได้รับอนุญาตให้ลาออกในวันที่ 1 มิถุนายน 2560 น้ัน 

คณะฯ ได้ดําเนินการตามข้ันตอนแล้ว ผู้ได้รับการคัดเลือกคือ นายธงพล พรหมสาขา             
ณ สกลนคร วุฒิศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พัฒนศาสตร์) จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น  และมีผลการสอบคะแนน
ภาษาอังกฤษ IELTS 5.5 คะแนน (เป็นไปตามมติที่ประชุม ก.บ.พ. ครั้งที่ 25/2558 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558 
กําหนดให้มีผลการสอบคะแนนภาษาอังกฤษ IELTS ไม่ตํ่ากว่า 5.5 คะแนน) คณะฯ จึงประสงค์ขออนุมัติจ้าง          
นายธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร เพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่                 
1-3-23-139 อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท สังกัดคณะวิทยาการจัดการ พร้อมทั้งขออนุมัติแต่งต้ัง
คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังน้ี 

1. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ    ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิสราภรณ์ ทนุผล  กรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิภา พจน์วาที   กรรมการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนัสสินี บุญมีศรีสง่า  กรรมการ 
5. รองศาสตราจารย์ ดร.นรินทร ์สังข์รักษา   กรรมการ 
6. อาจารย์รชกร วชิรสิโรดม    กรรมการ 
7. นางสาววันเพ็ญ แสงพูล    เลขานุการ 

 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จ้าง นายธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร เพ่ือบรรจุเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-3-23-139 อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท 
สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ต้ังแต่วันที่ ก.บ.ม. อนุมัติ แต่ไม่ก่อนวันรายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน พร้อมทั้งอนุมัติให้
แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าวตามรายช่ือที่คณะฯ เสนอ ทั้งน้ี  
การจ้างคร้ังแรกให้จ้างเป็นพนักงานประจําสถานภาพทดลองงานมีระยะเวลาการจ้าง 1 ปี ต้ังแต่วันที่รายงานตัว 
เข้าปฏิบัติงาน 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.2.2 คณะศึกษาศาสตร์ขออนุมัติจ้าง นายอนุพงศ์ ทวยนาค เพื่อบรรจุเป็น

พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ 
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่คณะศึกษาศาสตร์มีอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่           
1-6-05-132  เดิมเป็นอัตราของ นายกิติพัฒน์ ชุติชัยวิรัตน์ ซึ่งได้รับอนุญาตให้ลาออกในวันที่ 5 ตุลาคม 2560 น้ัน 

คณะฯ ได้ดําเนินการตามขั้นตอนแล้ว ผู้ ได้รับการคัดเลือกคือ นายอนุพงศ์ ทวยนาค             
วุฒิศึกษาศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) 5 ปี เกียรตินิยมอันดับหน่ึง จากมหาวิทยาลัยศิลปากร คณะฯ           
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จึงประสงค์ขออนุมัติจ้าง นายอนุพงศ์ ทวยนาค เพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ดํารงตําแหน่งอาจารย์ 
ตําแหน่งเลขที่ 1-6-05-132  อัตราเงินเดือน เดือนละ 23,700 บาท สังกัดโรงเรียนสาธิต คณะศึกษาศาสตร์  
พร้อมทั้งขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังน้ี 

1. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์    ประธานกรรมการ 
2. ผู้อํานวยการโรงเรียนสาธิต    กรรมการ 
3. รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ    กรรมการ 
4. อาจารย์เบ็ญจพร สิทธิธัญกรรม    กรรมการ 
5. นางสาวสมบูรณ์  ใจเที่ยง    เลขานุการ 

 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จ้าง นายอนุพงศ์ ทวยนาค เพ่ือบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-6-05-132  อัตราเงินเดือน เดือนละ 23,700 บาท สังกัด
โรงเรียนสาธิต คณะศึกษาศาสตร์  ต้ังแต่วันที่ ก.บ.ม. อนุมัติ แต่ไม่ก่อนวันรายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน พร้อมทั้ง
อนุมัติให้แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าวตามรายช่ือที่คณะฯ เสนอ 
ทั้งน้ี  การจ้างคร้ังแรกให้จ้างเป็นพนักงานประจําสถานภาพทดลองงานมีระยะเวลาการจ้าง 1 ปี ต้ังแต่วันที่
รายงานตัว เข้าปฏิบัติงาน 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.2.3 คณะศึกษาศาสตร์ขออนุมัติจ้าง นายพิณพนธ์ คงวิจิตต์ เพื่อบรรจุเป็น

พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ 
 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีคณะศึกษาศาสตร์มีกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์           
ตําแหน่งเลขที่ 1-2-26-1204 น้ัน 

คณะฯ ได้ดําเนินการตามขั้นตอนแล้ว ผู้ ได้รับการคัดเลือกคือ นายพิณพนธ์ คงวิจิตต์           
วุฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน) จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมีผลการสอบคะแนน
ภาษาอังกฤษ CU-TEP 66 คะแนน (เป็นไปตามมติที่ประชุม ก.บ.พ. ครั้งที่ 25/2558 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558 
กําหนดให้มีผลการสอบคะแนนภาษาอังกฤษ CU-TEP ไม่ตํ่ากว่า 60 คะแนน) คณะฯ จึงประสงค์ขออนุมัติจ้าง          
นายพิณพนธ์ คงวิจิตต์ เ พ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาว ิทยาล ัย  ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่                 
1-2-26-1204  อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท สังกัดภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร์ 
พร้อมทั้งขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังน้ี 

1. หัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน   ประธานกรรมการ 
2. อาจารย์ ดร.ณัฐกิตต์ิ  นาทา    กรรมการ 
3. อาจารย์ ดร.บํารุง  ชํานาญเรือ    กรรมการ 
4. นางลลิตา  รุจจนเวท     เลขานุการ 

 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จ้าง นายพิณพนธ์ คงวิจิตต์ เพ่ือบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่  1-2-26-1204  อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท           
สังกัดภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร์  ต้ังแต่วันที่ ก.บ.ม. อนุมัติ แต่ไม่ก่อนวันรายงานตัว         
เข้าปฏิบัติงาน พร้อมทั้งอนุมัติให้แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าว
ตามรายช่ือที่คณะฯ เสนอ ทั้งน้ี  การจ้างครั้งแรกให้จ้างเป็นพนักงานประจําสถานภาพทดลองงานมีระยะเวลา
การจ้าง 1 ปี ต้ังแต่วันที่รายงานตัว เข้าปฏิบัติงาน 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.2.4 คณะวิทยาการจัดการขออนุมัติจ้าง นายศรายุทธ มณีรัตน์ เพื่อบรรจุเป็น

พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งพนักงานบริการส่วนหน้าปฏิบัติการ 
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่คณะวิทยาการจัดการมีกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งพนักงานบริการ          
ส่วนหน้าปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-6-23-61 เดิมเป็นอัตราของ นางสาวจุฑารัตน์ พูลน้อย ซึ่งได้รับอนุญาต
ให้ลาออกในวันที่ 1 มีนาคม 2561 น้ัน 

คณะฯ ได้ดําเนินการตามข้ันตอนแล้ว ผู้ ได้รับการคัดเลือกคือ นายศรายุทธ มณีรัตน์               
วุฒิบริหารธุรกิจบัณฑิต (ภาษาอังกฤษธุรกิจ) จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ คณะฯ         
จึงประสงค์ขออนุมัติจ้าง นายศรายุทธ มณีรัตน์ เพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ดํารงตําแหน่ง          
พนักงานบริการส่วนหน้าปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-6-23-61 อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท           
สังกัดคณะวิทยาการจัดการ พร้อมทั้งขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังน้ี 

1. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ    ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิสราภรณ์  ทนุผล  กรรมการ 
3. อาจารย์บุษริน วงศ์วิวัฒนา    กรรมการ 
4. อาจารย์ชิษณุพงศ์  ศิริโชตินิศากร   กรรมการ 
5. อาจารย์จีราภา  สตะเวทิน    กรรมการ 
6. นางสาวศรีสกุล  พิทักษานุรตัน์    กรรมการ 
7. นางสาววันเพ็ญ  แสงพูล    เลขานุการ 

 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จ้าง นายศรายุทธ มณีรัตน์ เพ่ือบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ดํารงตําแหน่งพนักงานบริการส่วนหน้าปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขท่ี 2-6-23-61 อัตราเงินเดือน        
เดือนละ 19,500 บาท สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ต้ังแต่วันที่ ก.บ.ม. อนุมัติ แต่ไม่ก่อนวันรายงานตัว         
เข้าปฏิบัติงาน พร้อมทั้งอนุมัติให้แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าว
ตามรายช่ือที่คณะฯ เสนอ ทั้งน้ี  การจ้างครั้งแรกให้จ้างเป็นพนักงานประจําสถานภาพทดลองงานมีระยะเวลา
การจ้าง 1 ปี ต้ังแต่วันที่รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน  
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ระเบียบวาระที่  4.1.3 การประเมินการปฏิบัติงาน 
ระเบยีบวาระที่  4.1.3.1 รายงานผลการประเมินทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 

5 ราย 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรได้มีคําสั่งบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยให้ทดลอง

ปฏิบัติงานในตําแหน่งเป็นเวลา 6 เดือน จํานวน 5 ราย คือ 
1. นางสาวศิรัมภา จุลนวล วุฒิศิลปมหาบัณฑิต (การออกแบบผลิตภัณฑ์) จากมหาวิทยาลัย

ศิลปากร ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-04-833 อัตราเงินเดือน เดือนละ 26,250 บาท สังกัดภาควิชา            
เครื่องเคลือบดินเผา คณะมัณฑนศิลป์ ต้ังแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2560 

2. นายศุภโชค ชุมสาย ณ อยุธยา วุฒิศิลปมหาบัณฑิต (ทฤษฎีศิลป์) จากมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-3-04-247 อัตราเงินเดือน เดือนละ 26,250 บาท สังกัดภาควิชา
การออกแบบเคร่ืองแต่งกาย คณะมัณฑนศิลป์ ต้ังแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560  

3. นายภาณุพันธ์ จันทร์เฟ่ือง วุฒิ Master ARTS, LETTRES, LANGUES สาขาวิชา SCIENCES 
DU LANGAGE วิชาเอก type Linguistique จาก Université Gernoble Alpes ประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศส 
ตําแหน่งอาจารย์ อัตราเงินเดือน เดือนละ 26,250 บาท สังกัดภาควิชาภาษาฝรั่งเศส คณะอักษรศาสตร์        
ต้ังแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2560 

4. นางสาวศรันย์ภัทร์ สุวรรณรัตน์ วุฒิวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม) จาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตําแหน่งอาจารย์ อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท สังกัดภาควิชาชีววิทยา 
คณะวิทยาศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2560 

5. นางสาวจิตติญาดา พุกกะมาน วุฒิวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สถิติประยุกต์) จากสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สํานักงานสภามหาวิทยาลัย ตําแหน่งนักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขท่ี 
2-2-02-1219 อัตราเงินเดือน เดือนละ 22,750 บาท สังกัดสํานักงานสภามหาวิทยาลัย ต้ังแต่วันที่               
27 พฤศจิกายน 2560 
 บัดน้ี คณะกรรมการประเมินฯ ได้ดําเนินการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาว ิทยาล ัยดังกล่าวแล้ว เห็นว่าพนักงานมหาว ิทยาล ัย  ทั้ง 5 ราย เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ             
ความรับผิดชอบและความประพฤติเหมาะสม เห็นควรให้ปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าวต่อไป 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบรายงานผลการประเมินทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัย จํานวน 5 ราย และให้ปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าวต่อไป 
 
ระเบยีบวาระที่  4.1.4 การขอเปลี่ยน / เพิ่มเง่ือนไขการบรรจุ 
  ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.5 การพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ ชํานาญงาน ชํานาญงานพิเศษ ชํานาญการ 

ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษฯ 
  ไม่มี 
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ระเบียบวาระท่ี  4.1.6 เรื่องอ่ืนๆ  
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.1 รายงานผลความก้าวหน้าของการไปปฏิบัติงานเพื่อเขียนตําราทางวิชาการ 

ครั้งที่ 1 ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพิชญา เข็มทอง คณะมัณฑนศิลป์ 
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่มหาวิทยาลัยอนุมั ติให้ ผู้ ช่วยศาสตราจารย์สุ พิชญา เข็มทอง คณะมัณฑนศิลป์            
ไปปฏิบัติงานเพ่ือเขียนตําราทางวิชาการ ด้านการออกแบบนิเทศศิลป์ ช่ือตํารา “How Does Graphic Design 
Working?” มีกําหนด 1 ปี ต้ังแต่วันที่ 15 มกราคม 2561 น้ัน   

ในการน้ี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพิชญา เข็มทอง ได้ส่งรายงานผลความก้าวหน้าของการ        
ไปปฏิบัติงานเพ่ือเขียนตําราทางวิชาการ ครั้งที่ 1 ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจํา 
คณะมัณฑนศิลป์ ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561   
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบรายงานผลความก้าวหน้าการไปปฏิบัติงานเพ่ือ            
เขียนตําราทางวิชาการ ครั้งที่ 1 ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพิชญา เข็มทอง คณะมัณฑนศิลป์ 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.2 รายงานผลความก้าวหน้าของการไปปฏิบัติงานเพื่อเขียนตําราทางวิชาการ 

ครั้งที่ 3 ของ รองศาสตราจารย์ประภากร สุคนธมณี คณะมัณฑนศิลป์ 
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่มหาวิทยาลัยอนุมัติให้ รองศาสตราจารย์ประภากร สุคนธมณี คณะมัณฑนศิลป์            
ไปปฏิบัติงานเพ่ือเขียนตําราทางวิชาการ ในโครงการเขียนหนังสือด้านสิ่งทอ การทอผ้า และสร้างสรรค์ผลงาน
ศิลปะสิ่งทอ มีกําหนด 1 ปี ต้ังแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2560 น้ัน   

ในการน้ี รองศาสตราจารย์ประภากร สุคนธมณี ได้ส่งรายงานผลความก้าวหน้าของการ        
ไปปฏิบัติงานเพ่ือเขียนตําราทางวิชาการ ครั้งที่ 3 ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจํา 
คณะมัณฑนศิลป์ ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561   
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบรายงานผลความก้าวหน้าการไปปฏิบัติงานเพ่ือ         
เขียนตําราทางวิชาการ ครั้งที่ 3 ของ รองศาสตราจารย์ประภากร สุคนธมณี คณะมัณฑนศิลป์ 
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ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.3 รายงานผลความก้าวหนา้ของการเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการขั้นสุดท้าย ของ           
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ฉาย ทองปิ่น คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่มหาวิทยาลัยอนุมัติให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ฉาย ทองป่ิน คณะวิศวกรรมศาสตร์      
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการเพ่ือเขียนตํารา เรื่องสมบัติของ          
พอลิเมอร์ โดยมีกําหนดระยะเวลา 8 เดือน ต้ังแต่วันที่  1 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2561 น้ัน   

ในการน้ี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ฉาย ทองป่ิน ได้ส่งรายงานผลความก้าวหน้าของการ        
ไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการข้ันสุดท้าย ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบรายงานผลความก้าวหน้าของการเพ่ิมพูนความรู้        
ทางวิชาการข้ันสุดท้าย ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ฉาย ทองป่ิน คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
 
ระเบยีบวาระที่  4.2 แผนและการติดตามผลการดําเนินงานตามแผน 

ไม่มี 
 
ระเบยีบวาระที่  4.3 ข้อบังคับ / ระเบียบ / ประกาศ 
ระเบียบวาระท่ี  4.3.1 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดตําแหน่งและมาตรฐาน

กําหนดตําแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย 
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่มหาวิทยาลัยได้จัดทํา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดตําแหน่ง 
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง ช่ือตําแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย และได้เสนอ 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 พิจารณาแล้ว  
มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดตําแหน่ง มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง 
ชื่อตําแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย โดยมอบหมายให้กองการเจ้าหน้าที่
สํานักงานอธิการบดี เวียนแจ้งเอกสารรายละเอียดมาตรฐานกําหนดตําแหน่งตามข้อ 8 ของประกาศดังกล่าว 
ไปยังส่วนงานต่างๆ เพ่ือพิจารณา หากประสงค์แก้ไข/มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมขอให้เสนอเพ่ือพิจารณาในการ
ประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 12/2561 ในวันที่ 19 มิถุนายน 2561 ก่อนนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใช้ต่อไป น้ัน 

ในการนี้ กองการเจ้าหน้าที่ สํานักงานอธิการบดี ได้เวียนแจ้งเอกสารรายละเอียดมาตรฐาน
กําหนดตําแหน่งไปยังส่วนงานต่างๆ เรียบร้อยแล้ว โดยมีส่วนงานที่ขอแก้ไขรายละเอียดมาตรฐานกําหนด 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง 
กําหนดตําแหน่งและมาตรฐานกําหนดตําแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย โดยให้เพ่ิมเติมตามที่มีส่วนงานเสนอ 
และให้เพ่ิมเติมดังน้ี 
 1. ให้ปรับเพ่ิม ข้อความ “ปฏิบัติงานที่สนับสนุนภารกิจการเรียนการสอน” ในลักษณะงาน
โดยทั่วไปของตําแหน่งนักวิทยาศาสตร์ นักวิชาการประมง นักวิชาการเกษตร และนักวิชาการสัตวบาล           
 2. ให้กําหนดระดับสูงสุดของตําแหน่งนายช่างให้มีระดับสูงสุดที่ระดับเช่ียวชาญ 
 ทั้งน้ี เมื่อปรับแก้ตามข้อเสนอแนะแล้ว ให้นําเสนออธิการบดีเพ่ือลงนามต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.4 โครงสร้างส่วนงานและหน่วยงานภายใน 

ไม่มี 
   
ระเบยีบวาระที่  4.5 การบริหารการเงินและทรพัย์สิน 
ระเบยีบวาระที่  4.5.1 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลยัศิลปากรว่าด้วยกองทุนศาสตราจารย์ ดร.เสริม 

จันทร์ฉาย พ.ศ. .... 
 
สรุปเรื่อง 

 ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ได้รับเงินบริจาคจากศาสตราจารย์ ดร.เสริม จันทร์ฉาย จํานวน 
1,000,000 บาท (หน่ึงล้านบาทถ้วน) ในโอกาสที่ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจําปี 2560 จาก
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เพ่ือจัดต้ังกองทุนศาสตราจารย์ ดร.เสริม จันทร์ฉาย โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือนําเงินดอกผลท่ีได้ไปจัดสรรเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หรือหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (5 ปี) ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และมี
ผลการเรียนสะสมทุกรายวิชา (GPA) ไม่ตํ่ากว่า 2.50 น้ัน 
  ในการน้ี เพ่ือให้การจัดต้ังกองทุนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและตรงตามวัตถุประสงค์           
ของผู้มอบเงิน กองนิติการจึงเสนอที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยกองทุน
ศาสตราจารย์ ดร.เสริม จันทร์ฉาย พ.ศ. .... 
 ทั้งนี้ ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า สํานักงานตรวจสอบภายในได้ดําเนินการ
จัดการกับกลุ่มเงินรับฝากเพื่อนําเงินมาจัดสรรผลประโยชน์รวมกัน โดยอยู่ระหว่างการกําหนดแนวทาง/
ข้อกําหนดต่างๆ หากมีผู้ประสงค์บริจาคเงินให้กับคณะวิชา ขอให้แจ้งว่าจะนําเงินบริจาครวมเข้ากับกองทุน
ของคณะวิชา โดยจะระบุตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาคเงิน 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วย
กองทุนศาสตราจารย์ ดร.เสริม จันทร์ฉาย พ.ศ. .... โดยให้ปรับแก้ไขข้อ 5 ของ (ร่าง) ระเบียบดังกล่าว เป็น 
“ให้นําเงินกองทุนตามข้อ 4 ไปจัดหาดอกผลตามวิธีที่มหาวิทยาลัยกําหนด” ก่อนนําเสนออธิการบดีลงนาม
ประกาศใช้ต่อไป 
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ระเบียบวาระที่  4.5.2 การปรบัอัตราค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุร ี

 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีได้มีการประชุมคณะกรรมการนักศึกษาและคณะกรรมการ
หอพักนักศึกษา เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 เรื่องการปรับค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา ซึ่งได้มีมติเห็นชอบให้
ปรับอัตราค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษาและค่าไฟฟ้า วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี (ใหม่) โดยให้ใช้บังคับกับ
นักศึกษาที่เข้าศึกษาต้ังแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป ดังน้ี 

1.  ค่าธรรมเนียมหอพักหลังที่ 2 (หอ 2) หอพักหลังที่ 3 (หอ 3 และ 4) และหอพักหลังที่ 4 
(หอ 5 และ 6) จากเดือนละ 1,125 บาท/คน เป็นดังน้ี 

1.1 กรณีไม่มีเครื่องปรับอากาศ เดือนละ 1,425 บาท/คน คิดเป็นร้อยละ 26.67 
1.2 กรณีมีเคร่ืองปรับอากาศ เดือนละ 1,800 บาท เน่ืองจากจะต้องมีการดูแลและ

บํารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ เช่น การซ่อมแซม ค่าล้างทําความสะอาดทุกภาคการศึกษา  
2. ให้คงอัตราค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการใช้ไฟฟ้า ค่าประกันของเสียหายใน

หอพักนักศึกษา ค่าประกันกุญแจห้องพัก เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง อัตรา
ค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ฉบับลงวันที่ 30 มีนาคม 
2554  

 ทั้งน้ี ในปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยได้รับภาระค่าไฟฟ้าส่วนต่างจากท่ีเก็บจาก
นักศึกษา เป็นเงินทั้งสิ้นจํานวน 1,331,767 บาท (หน่ึงล้านสามแสนสามหมื่นหน่ึงพันเจ็ดร้อยหกสิบเจ็ดบาท
ถ้วน) น้ัน 

ในการน้ี วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาการปรับอัตราค่าธรรมเนียม
หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี โดยมีเหตุผลประกอบการพิจารณาดังน้ี  

1. วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีได้ปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวกในหอพักนักศึกษา ดังน้ี 
1.1 ปรับเปลี่ยนครุภัณฑ์ภายในห้องพักใหม่ ได้แก่ ที่นอน โต๊ะอ่านหนังสือ ตามที่ได้รับ

การจัดสรรงบประมาณแผ่นดินในช่วง 2 ปีงบประมาณที่ผ่านมา 
1.2 เพ่ิมระบบรักษาความปลอดภัยทั้งภายในและภายนอกหอพัก โดยการติดต้ังกล้อง

วงจรปิดและระบบคีย์การ์ดที่ประตูทางเข้า-ออกทุกหอพัก 
1.3 ติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศภายในห้องพักนักศึกษาเมื่อปีการศึกษา 2560 ที่ผ่านมา 

จํานวน 200 ห้อง และวางแผนติดต้ังเพ่ิมอีก 200 เครื่อง ในปีการศึกษา 2561  
1.4 ปรับปรุงห้องในหอพักเพ่ือใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ทั้งศาสนาพุทธและศาสนา

อิสลาม  
1.5 ปรับปรุงห้องอ่านหนังสือภายในทุกหอพัก โดยติดต้ังเครื่องปรับอากาศ ทาสี และ

จัดซื้อเฟอร์นิเจอร์ เพ่ือให้นักศึกษาได้พักผ่อนและทํากิจกรรมร่วม เช่น ประชุม อ่านหนังสือ ทํางานกลุ่ม เป็นต้น 
1.6 เพ่ิมบริการอินเตอร์เน็ตทั้งระบบ LAN ในห้องพักทุกห้องและระบบ Wi-Fi ทั้งใน

อาคารหอพักและบริเวณโดยรอบหอพัก โดยมีสัญญาณ Wi-Fi กระจายในพ้ืนที่ 256 จุด ความเร็วที่ 300 Mb/h 
1.7 บริการต่างๆ ที่จัดให้กับนักศึกษาภายในหอพัก ได้แก่  

1.7.1 แม่บ้านทําความสะอาดพ้ืนที่ส่วนกลางทั้งหมดภายในหอพัก 
1.7.2 มีเจ้าหน้าที่ประจําหอพักให้บริการ ต้ังแต่เวลา 06.00-23.00 น. และหลังจาก

เวลา 23.00 น. นักศึกษาสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ตลอด 24 ช่ัวโมง หากเกิดกรณีฉุกเฉิน  
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1.7.3 ให้บริการด้านการรักษาพยาบาลเบ้ืองต้น โดยมีพยาบาลวิชาชีพประจําตลอด 
24 ช่ัวโมง หากจําเป็นต้องส่งต่อฉุกเฉินจะมีเจ้าหน้าที่นําส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงทันที นอกจากน้ี มีรถบริการ
พานักศึกษาไปพบแพทย์ทุกวันเวลา 17.00 น. 

1.7.4 ให้บริการซ่อมวัสดุครุภัณฑ์ในเวลาราชการ และมีผู้ช่วยช่างปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการเพ่ือให้บริการงานซ่อมฉุกเฉินตลอด 24 ช่ัวโมง 

1.7.5 ให้บริการและสิ่งอํานวยต่างๆ กับนักศึกษาอย่างต่อเน่ือง เช่น บริการนําจ่าย
ไปรษณีย์ ติดต้ังเคร่ืองถ่ายเอกสารระบบออนไลน์ ตู้จําหน่ายเครื่องด่ืม เครื่องเติมเงินมือถือ เครื่องช่ังนํ้าหนัก 

1.8 โครงการ/กิจกรรมและบริการด้านอ่ืนๆ ที่ให้กับนักศึกษา 
1.8.1 จัดโครงการต่างๆ เพ่ือส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพใจให้แก่นักศึกษาใน

หอพัก เช่น โครงการวัยใส ศิลปากร สุขกันเถอะเรา ชาวศิลปากร เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถ
ดูแลสุขภาพจิตด้วยตนเอง สามารถสร้างทักษะชีวิตเพ่ือเป็นภูมิคุ้มกันในการดําเนินชีวิตอย่างเข้มแข็ง จากความ
ร่วมมือกับโรงพยาบาลชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นโรงพยาบาลเครือข่ายสุขภาพจิต โครงการน้ีมี
การติดตามผลอย่างต่อเน่ือง มีนักศึกษามาขอรับคําปรึกษา และส่งต่อโรงพยาบาลเพ่ือพบจิตแพทย์ 

1.8.2 จัดโครงการรณรงค์ให้นักศึกษาคัดแยกขยะ โดยการจัดให้มีถังขยะแยก
ประเภทและแจกจ่ายถุงขยะตามประเภทให้กับนักศึกษาในครั้งแรก พร้อมทั้งจัดจําหน่ายถุงขยะแยกประเภท
ให้กับนักศึกษาในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาด 

1.8.3 จัดรถรางไฟฟ้า จํานวน 5 คัน และสํารองอีก 2 คัน ไว้บริการนักศึกษา โดยไม่
มีการเก็บค่าใช้จ่าย ให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ จํานวน 70 เที่ยว วันเสาร์-อาทิตย์ จํานวน 27 เที่ยว และจากสถิติ
การใช้บริการของนักศึกษาทั้งที่พักหอพักในและหอพักนอกใช้บริการเฉล่ียวันละ 2,600 คน 

2. วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีได้เปรียบเทียบอัตราค่าธรรมเนียมหอพักของมหาวิทยาลัย
ต่างๆ จํานวน 3 แห่ง ดังน้ี 

 
 

รายการ/สถาบัน ม.ศิลปากร 
วิทยาเขตเพชรบุรี 

ม.เกษตรศาสตร์ 
กําแพงแสน 

ม.เกษตรศาสตร์ 
ศรีราชา 

ม.บูรพา 
บางแสน 

ค่าธรรมเนียมหอพัก (บาท) /ต่อภาคการศึกษา  
ห้องธรรมดา 4,500 2,000 6,000 5,800 

 5,700 (อัตราใหม่)*    
ห้องปรับอากาศ 7,200  (อัตราใหม่)* 4,500 7,500 10,300 

จํานวนผู้เข้าพักต่อห้อง 4 4 4 4 
 

* อัตราใหม่ ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป 
    

3. วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีได้สํารวจอัตราการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายต่างๆ ของหอพักที่อยู่
ภายนอกมหาวิทยาลัย จํานวน 27 แห่ง พบว่า มีการเก็บค่าหอพักเฉลี่ยต่อคนต่อเดือนเท่ากับ 2,032 บาท ค่า
ไฟฟ้าเฉลี่ยหน่วยละ 7.30 บาท ค่านํ้าเฉลี่ยหน่วยละ 22 บาท (เท่ากับอัตราของการประปาส่วนภูมิภาค) ซึ่งสูง
กว่าของมหาวิทยาลัยที่เก็บค่าห้องเท่ากับ 5,700 บาทต่อเดือน หรือเท่ากับ 1,800 บาทต่อคน ค่าไฟฟ้า 4.20 
บาทต่อยูนิต ส่วนค่านํ้าประปาไม่มีการเรียกเก็บ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
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ลําดับ ชื่อหอพัก ราคาห้อง/เดือน 
ค่าไฟ 

(บาทต่อหน่วย) 
ค่าน้าํ 

(บาทต่อหน่วย) 
1 หอพัก นภัส 5,000 7 25 
2 หอพัก ภุมไพบูลย์ 1 4,500 7 25 
3 หอพัก ภุมไพบูลย์ 2 4,500 7 25 
4 หอพัก บ้านสะอาดเอ่ียม 3,500 7 25 
5 หอพัก บ้านอิสระ 3,500 9 20 
6 หอพัก ARTS VALLEY 4,500-5,800 7 22 
7 หอพัก ประดิษฐ์พร 1 4,500 8 25 
8 หอพัก ประดิษฐ์พร 2 4,500 8 25 
9 หอพัก ประดิษฐ์พร 3 3,500 8 25 
10 หอพัก บุญร่วม 3,700-4,700 7 20 
11 หอพัก Little loft 5,000 7 15 
12 หอพัก We home 4,000 7 15 
13 หอพัก ซิลเวอร์แซน 3,200-4,000 8 20 
14 หอพัก บ้านย่าแหวว 3,200 8 25 
15 หอพัก พ่ีพิมพ์ 3,000-4,000 6 15 
16 หอพัก บ้านบัว 4,500 7 25 
17 หอพัก เอมมาลี 4,500 7 เหมา 180 
18 หอพัก บุญล้อม มังสา 2,500-3,000 3 15 
19 หอพัก Pacific  3,500-4,000 7 เหมา 100 
20 หอพัก ไอ.ดี.ยู. 3,900 8 20 
21 หอพัก K-new 4,000 8 25 
22 หอพัก ป้าแป้น 2,500-3,000 8 23 
23 หอพัก พรชัย 3,000 6 เหมา 150 
24 หอพัก U-SMILE 3,600-3,800 8 เหมา 100 
25 หอพัก บ้านต้นปาล์ม  4,500 8 15 
26 หอพัก บ้านมะลิ 3,000-3,500 8 เหมา 100 
27 หอพัก บ้านทิพย์สุดา 3,300-3,800 8 25 

เฉลี่ย 4,063 7.30 22 
 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการปรับอัตราค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี โดยให้ใช้บังคับกับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 

2561 เป็นต้นไป ตามท่ีวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีเสนอดังน้ี 
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1.  ค่าธรรมเนียมหอพักหลังที่ 2 (หอ 2) หอพักหลังที่ 3 (หอ 3 และ 4) และหอพักหลังที่ 4 
(หอ 5 และ 6) จากเดือนละ 1,125 บาท/คน เป็นดังน้ี 

1.1 กรณีไม่มีเครื่องปรับอากาศ เดือนละ 1,425 บาท/คน คิดเป็นร้อยละ 26.67 
1.2 กรณีมีเคร่ืองปรับอากาศ เดือนละ 1,800 บาท เน่ืองจากจะต้องมีการดูแลและ

บํารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ เช่น การซ่อมแซม ค่าล้างทําความสะอาดทุกภาคการศึกษา  
2. ให้คงอัตราค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการใช้ไฟฟ้า ค่าประกันของเสียหายใน

หอพักนักศึกษา ค่าประกันกุญแจห้องพัก เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง อัตรา
ค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ฉบับลงวันที่ 30 มีนาคม 
2554  

แล้วให้จัดทําเป็นประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยผ่านการพิจารณาจากกองนิติการก่อน
นําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใช้ต่อไป 
 
ระเบยีบวาระที่  4.6 เรื่องอ่ืนๆ ตามท่ีอธิการบดีปรึกษา 
ระเบียบวาระท่ี  4.6.1 การปรับอัตราค่าอนุญาตใช้สิทธิรายปีของการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ใน

ทรัพย์สินทางปัญญา (ครั้งที่ 2) 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่สํานักบริการวิชาการได้ขออนุมัติการอนุญาตให้บริษัท นานมี อุตสาหกรรม จํากัด ใช้

ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาในผลงานวิจัยที่มหาวิทยาลัยได้ย่ืนคําขอรับอนุสิทธิบัตรต่อกรมทรัพย์สิน 
ทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ภายใต้ช่ือ “องค์ประกอบของสีสําหรับงานจิตรกรรมไทยสูตรสีอะครีลิกที่ใช้       
สารไซโลกลูแคนเป็นสารเพ่ิมเน้ือและกรรมวิธีการผลิต” ที่ครอบคลุมสีสําหรับงานจิตรกรรมไทยสูตรสีอะคริลิก 
ทั้งหมด 12 เฉดสี และความลับทางการค้าสูตรสีสําหรับงานจิตรกรรมไทยสูตรสีอะครีลิกอีก 14 เฉดสี ซึ่ง
มหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้บริษัท นานมี อุตสาหกรรม จํากัด ใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาและความลับ
ทางการค้าดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว เป็นเวลา 10 ปี โดยบริษัท นานมี อุตสาหกรรม จํากัด ตกลงจ่ายค่าเปิดเผย
เทคโนโลยีแก่มหาวิทยาลัยเป็นเงิน 400,000 บาท และตกลงจ่ายค่าอนุญาตให้ใช้สิทธิรายปีในอัตราก้าวหน้า 
ดังน้ี   

ไม่เกิน 8,000,000 บาท ในอัตราร้อยละ 4 ต่อปี 
ต้ังแต่ 8,000,000 - 10,000,000 บาท ในอัตราร้อยละ 5 ต่อปี 
ต้ังแต่ 10,000,001 บาท ขึ้นไป ในอัตราร้อยละ 6 ต่อปี 
สําหรับอัตราขั้นตํ่าที่รับประกันจะจ่ายอนุญาตให้ใช้สิทธิรายปีให้กับมหาวิทยาลัย คือ 

100,000 บาทต่อปี และยกเว้นอัตราขั้นตํ่าในปีแรก โดยบริษัท นานมี อุตสาหกรรม จํากัด ได้ขอเปลี่ยนแปลง
อัตราค่าอนุญาตให้ใช้สิทธิรายปี ซึ่งมหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้สํานักบริหารวิชาการไปเจรจาต่อรองกับบริษัท 
นานมี อุตสาหกรรม จํากัด โดยให้จัดเก็บในอัตราเดิม (ไม่น้อยกว่า 100,000 บาทต่อปี) แต่ให้ขยายระยะเวลา
การจ่ายสําหรับ 5 ปีแรก และรับประกันการจ่ายปีที่ 2-5 ไม่น้อยกว่า 50,000 บาทต่อปี สําหรับส่วนต่างอีก 
50,000 บาทต่อปี ให้สมทบจ่ายใน 5 ปีหลัง แทน น้ัน 

ในการน้ี บริษัท นานมี อุตสาหกรรม จํากัด ประสงค์ขอปรับอัตราค่าอนุญาตใช้สิทธิรายปีของ
การอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินทางปัญญา (ครั้งที่ 2) โดยอัตรารับประกันการจ่ายขั้นตํ่ารายปี จาก “ไม่
ตํ่ากว่าปีละ 100,000 บาท” เป็น “ไม่ตํ่ากว่าปีละ 50,000 บาท ต้ังแต่ปีที่ 2-5 ของสัญญา และไม่ตํ่ากว่าปีละ 
70,000 บาท ต้ังแต่ปีที่ 6-10 ของสัญญา” เน่ืองจากบริษัทได้ทําการสํารวจตลาด และทําการประเมินยอดขาย
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แล้วพบว่า กลุ่มผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวยังค่อนข้างจํากัด และต้องใช้ระยะเวลาในการสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จัก 
ทั้งน้ี ได้ผ่านการพิจารณาจากกองนิติการแล้ว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการปรับอัตราค่าอนุญาตใช้สิทธิรายปีของการ
อนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินทางปัญญา (ครั้งที่ 2) จาก “ไม่ตํ่ากว่าปีละ 100,000 บาท” เป็น “ไม่ตํ่ากว่า
ปีละ 50,000 บาท ต้ังแต่ปีที่ 2-5 ของสัญญา และไม่ตํ่ากว่าปีละ 70,000 บาท ต้ังแต่ปีที่ 6-10 ของสัญญา” 
และให้กองนิติการดําเนินการจัดทําสัญญาอนุญาตใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินทางปัญญาต่อไป 
 
ระเบยีบวาระที่  4.6.2 การพัฒนามาตรฐานภาษาอังกฤษและการจัดการศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 
 

สรุปเรื่อง 
ตามท่ีกองบริการการศึกษาได้ดําเนินการพัฒนามาตรฐานภาษาอังกฤษตามแผนพัฒนา

มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 และประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง 
นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2559 รวมทั้งได้ดําเนินการปรับปรุงและ
จัดทํา (ร่าง) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2562 ซึ่งมีวิชาบังคับ จํานวน 8 รายวิชา ที่มหาวิทยาลัยเป็นผู้กํากับ
ดูแลเพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยศิลปากรดําเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ 
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลก และส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตที่        
พึงประสงค์เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ น้ัน 

เพ่ือให้การดําเนินพัฒนามาตรฐานภาษาอังกฤษและการจัดการศึกษาทั่วไปมีประสิทธิภาพ
และมาตรฐาน มหาวิทยาลัยจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาดังน้ี 

1. (ร่าง) ระบบและกลไกการส่งเสริมการเรียนรู้และทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2560-2564 

2. โครงการจัดต้ังศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาภาษาอังกฤษ  
ทั้งน้ี มหาวิทยาลัยและบัณฑิตวิทยาลัยจะร่วมกันพัฒนาข้อสอบเพ่ือให้มีมาตรฐานสามารถ

เทียบเคียงผลกับ Common European Framework of Reference for Languages (CEFR)  
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบดังน้ี 

1. (ร่าง) ระบบและกลไกการส่งเสริมการเรียนรู้และทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2560-2564 และให้นําเสนอสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร และสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 

2. โครงการจัดต้ังศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาภาษาอังกฤษ โดยให้เพ่ิม
วัตถุประสงค์เก่ียวกับการเป็นศูนย์กลางการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปให้กับนักศึกษาต่างชาติ 
และให้นําเสนอคณะกรรมการพิจารณานโยบายและการบริหารงานเพ่ือการปรับเปลี่ยนสถานะของ
มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐพิจารณาต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี  4.6.3 การแต่งต้ังคณะกรรมการเลือกต้ังกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน                
ประเภทคณาจารย์ ประเภทผู้แทนคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม แทนผู้ที่พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ 
 

สรุปเรื่อง 
ด้วยอาจารย์ ดร.ภมร ศิลาพันธ์ กรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน ประเภทคณาจารย์ 

ประเภทผู้แทนคณะ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ขอลาออกจากตําแหน่งต้ังแต่
วันที่ 4 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป  

ตามความในข้อ 7 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยสภาคณาจารย์และพนักงาน 
พ.ศ. 2560 ได้กําหนดว่า “นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระในวรรคหน่ึงแล้ว กรรมการพ้นจากตําแหน่ง
เมื่อลาออก” และข้อ 8 วรรคห้า กําหนดว่า “ในกรณีที่กรรมการสภาคณาจารย์และพนักงานพ้นจากตําแหน่ง
ก่อนครบวาระ ให้เลือกซ่อมให้เสร็จสิ้นภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ตําแหน่งน้ันว่างลง เว้นแต่วาระของตําแหน่ง
กรรมการที่ว่างน้ันจะเหลือไม่ถึงเก้าสิบวัน จะไม่ดําเนินการให้มีผู้ดํารงตําแหน่งแทนก็ได้” 

ในการน้ี สภาคณาจารย์และพนักงานจึงประสงค์ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดําเนินการเลือกต้ัง
กรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน ประเภทคณาจารย์ ประเภทผู้แทนคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม แทนผู้ที่พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ จํานวน 1 ตําแหน่ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกต้ังที่
มหาวิทยาลัยกําหนด ทั้งน้ี ผู้ที่ได้รับการเลือกต้ังเข้ามาแทนตําแหน่งที่ว่างดังกล่าวจะมีวาระการดํารงตําแหน่ง
นับแต่วันที่ประกาศผลการเลือกต้ังถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2562 (ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ผลการ
เลือกต้ังเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับลงวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2560)  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้แต่งต้ังคณะกรรมการเลือกต้ังกรรมการสภา
คณาจารย์และพนักงาน ประเภทคณาจารย์ ประเภทผู้แทนคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
แทนผู้ที่พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ โดยประกอบด้วยผู้ดํารงตําแหน่งและมีรายช่ือต่อไปน้ี 

1. รองอธิการบดี  พระราชวังสนามจันทร์   ประธานกรรมการ 
2. อาจารย์วิชัย  จันทรักษา    กรรมการ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
3. นางวราภรณ์  ฉัตรวงศ์พันธ์    กรรมการและเลขานุการ 

สํานักงานอธิการบดี 
4. นางยุภา  แก้วจริยะพล     ผู้ช่วยเลขานุการ 

สํานักงานอธิการบดี 
5. นางสาวภคปภา  นาถะพินธุ    ผู้ช่วยเลขานุการ 

สํานักงานอธิการบดี 
6. นางสาวศิริพร  ภัคโภไคย    ผู้ช่วยเลขานุการ 

สภาคณาจารย์และพนักงาน 
และให้นําเสนออธิการบดีลงนามในคําสั่งแต่งต้ังต่อไป 

 



 22

ระเบียบวาระท่ี  4.6.4 โครงการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในคณะมัณฑนศิลป์ ปีการศึกษา 2561 
การรับตรงอิสระ และโครงการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา โดยวิธีการรับตรง 
หลักสูตรปริญญาบัณฑิต คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ประจําปีการศึกษา 2561 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่คณะมัณฑนศิลป์ได้ดําเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในคณะมัณฑนศิลป์           
ปีการศึกษา 2561 ในระบบ SU-TCAS ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยในการรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2561 
ซึ่งการรับสมัครนักศึกษาในรอบที่ 1/2 และรอบที่ 2 ที่ผ่านมา ปรากฏว่า จํานวนผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาในทุก
สาขาวิชายังไม่ครบถ้วนตามท่ีกําหนดไว้ในแผนการรับนักศึกษา น้ัน 

ในการน้ี คณะมัณฑนศิลป์จึงประสงค์ดําเนินโครงการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในคณะ
มัณฑนศิลป์ ปีการศึกษา 2561 การรับตรงอิสระ กําหนดรับนักศึกษาทั้งหมด 7 สาขาวิชา จํานวน 79 คน ดังน้ี 

1. สาขาวิชาการออกแบบภายใน จํานวน 5 คน 
2. สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ จํานวน 2 คน 
3. สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ จํานวน 7 คน 
4. สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา จํานวน 9 คน 
5. สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา จํานวน 21 คน 
6. สาขาวิชาการออกแบบเคร่ืองประดับ จํานวน 25 คน 
7. สาขาวิชาการออกแบบเคร่ืองแต่งกาย จํานวน 10 คน 
ทั้งน้ี กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรที่เปิดรับและแผนการรับนักศึกษาแล้ว 
อน่ึง คณะมัณฑนศิลป์ได้กําหนดรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกเข้าศึกษาไว้แล้ว ซึ่ง            

กองนิติการได้ตรวจสอบค่าใช้จ่ายในส่วนของอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการแล้วมีความเห็นว่า ไม่เกินอัตราท่ี
กําหนดไว้ตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2557 
ข้อ 23 ซึ่งโครงการดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดีโดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยศิลปากร  

คณบดีคณะมัณฑนศิลป์ได้แจ้งขอเปลี่ยนแปลงกําหนดการรับสมัคร จาก “ระหว่างวันที่ 2-9 
กรกฎาคม 2561” เป็น “ระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน - 9 กรกฎาคม 2561” 

นอกจากน้ี คณบดีคณะดุริยางคศาสตร์ได้เสนอที่ประชุมพิจารณาโครงการสอบคัดเลือกบุคคล
เข้าศึกษา โดยวิธีการรับตรง หลักสูตรปริญญาบัณฑิต คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปี
การศึกษา 2561 โดยกําหนดรับนักศึกษาทั้งหมด 3 สาขาวิชา จํานวน 60 คน ดังน้ี 

1. สาขาวิชาการแสดงดนตรี จํานวน 20 คน 
2. สาขาวิชาดนตรีแจ๊ส  จํานวน 20 คน 
3. สาขาวิชาดนตรีเชิงพาณิชย์ จํานวน 20 คน 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบดังน้ี 
1. โครงการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในคณะมัณฑนศิลป์ ปีการศึกษา 2561 การรับตรง

อิสระ ตามท่ีคณะมัณฑนศิลป์เสนอ  
2. โครงการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา โดยวิธีการรับตรง หลักสูตรปริญญาบัณฑิต             

คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2561 ตามท่ีคณะดุริยางคศาสตร์เสนอ 
และให้นําเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติโครงการของคณะมัณฑนศิลป์และคณะดุริยางคศาสตร์

ต่อไป 
 
ระเบยีบวาระที่  4.6.5 การพัฒนานวัตกรรมเพื่อการศึกษาและการเรียนการสอน มหาวิทยาลยัศลิปากร 

เลื่อนไปพิจารณาในการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 13/2561 วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม 2561 

            

 
เลิกประชุมเวลา 11.45 น. 
 
 
 

(นางสาวกันย์พินันท์  สิริปัญญาธร) 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 
 

(นางสาวสิริวัลลิ์  พฤกษาอุดมชัย) 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 
 

(นางสาวเอมอร  ชีราวุฒธิพันธ์) 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 

รายงานการประชุมฉบับน้ี 
ได้รับรองโดยไม่มีการแก้ไข 
 


