
 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ครั้งท่ี 13/2561 

วันอังคารท่ี 3 กรกฎาคม 2561 
ณ  ห้องประชุมนริศรานวุัดตวิงศ์ สํานักงานอธิการบด ี ตลิ่งชนั 

…………….……………….. 

ผู้มาประชุม 
1. ผศ.ดร.เชาวรีย์ อรรถลังรอง รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการ 
2. รศ.ดร.ดวงเดือน  ไกรลาศ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา กรรมการ 
3. ผศ.ดร.ปาเจรา    พัฒนถาบุตร รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร ์ กรรมการ 
4. ศ.ดร.พรศักด์ิ  ศรีอมรศักด์ิ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย กรรมการ 

  และผู้รกัษาการแทนผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
5. รศ.ดร.ปานใจ   ธารทัศนวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ 
6. รศ.ดร.ชัยสิทธ์ิ  ด่านกิตติกุล คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กรรมการ 
7. ผศ.ชวลิต ขาวเขียว คณบดีคณะโบราณคดี กรรมการ 
8. อ.ดร.ธนาทร  เจียรกุล คณบดีคณะมณัฑนศิลป์ กรรมการ 
9. อ.วุฒิชัย  เลิศสถากิจ รองคณบดีฝ่ายบริหาร       กรรมการ 

  รักษาการแทนคณบดีคณะดุริยางคศาสตร์ 
10. ผศ.ดร.สมพิศ   ขัตติยพิกุล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ กรรมการ 
11. อ.ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท ์ ผู้อํานวยการหอศิลป์ กรรมการ 
12. อ.ปัญจพล   เหล่าพูนพัฒน์  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กรรมการและเลขานุการ 
13. นางสาวอัปสร กิจเจริญค้า ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้มาประชุมผา่นระบบ VDO-Conference 
1. ผศ.ดร.วันชัย สุทธะนันท ์ อธิการบดี ประธานกรรมการ 
2. รศ.ดร.ประสพชัย  พสุนนท ์ รองอธิการบดี เพชรบุรี กรรมการ 
3. อ.ปวริส มินา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา รักษาการแทน กรรมการ 

  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
4. ผศ.สยุมพร  กาษรสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม กรรมการ 
5. ศ.ญาณวิทย์   กุญแจทอง  คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ กรรมการ 
6. ผศ.ดร.วรางคณา นิพัทธ์สุขกิจ คณบดีคณะอักษรศาสตร ์ กรรมการ 
7. ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธ์ุ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กรรมการ 
8. ผศ.ดร.นรงค์  ฉิมพาล ี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 
9. รศ.ดร.ธนะเศรษฐ ์ ง้าวหิรัญพัฒน์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กรรมการ 

10. ผศ.ดร.อรุณศร ี ลีจีรจําเนียร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมกรรมการ 
11. อ.ดร.ภวพล คงชุม คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการ 
12. ผศ.ดร.พีรพัฒน์ ยางกลาง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
13. ผศ.ดร.ศักดิพันธ์ ตันวิมลรัตน์ ผู้อํานวยการสํานักหอสมุดกลาง กรรมการ 
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14. ผศ.ฉัตรชัย  เผ่าทองจีน ผู้อํานวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ กรรมการ 
15. อ.ดร.คุณัตว์   พิธพรชัยกุล ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน กรรมการ 
16. ผศ.ดร.ดิเรกฤทธ์ิ  บัวเวช ผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ กรรมการ 
17. อ.ดร.นิรุทธ์  วัฒโนภาส ผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ กรรมการ 
18. นายกฤษดา   ไพรวรรณ์ ผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน กรรมการ 

ผู้เขา้ร่วมประชุม 
1. ผศ.ดร.กําไลทิพย์  ปัตตะพงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 
2. อ.นภดล  วิรุฬห์ชาตะพันธ์ ผู้ช่วยอธิการบดี วังท่าพระ 
3. อ.พงศธร เวสสบุตร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและกายภาพ 
4. อ.สัญญา สุขพูล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม 
5. ผศ.ดร.อนิรุทธ์  สติมั่น ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
6. รศ.ดร.อวยพร อภิรักษ์อร่ามวง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ 
7. นางอัจฉรา   ทองส่งโสม ผู้อํานวยการกองกลาง   
8. นางสุกัญญา   ต่อทรัพย์สิน ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่  
9. นายสหรัฐ   มณีจันทร ์ ผู้อํานวยการกองนิติการ 

10. นางสุมณฑา   เสรีวัตตนะ ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน 
11. นางสาวนลินรัตน์  ปัจฉิมพัทธพงษ์ หัวหน้างานการประชุม กองกลาง 
12. นางสาวธณิดา  มหาสวัสด์ิ ผู้รักษาการแทนหัวหน้างานบริหารงานบุคคล  

  กองการเจ้าหน้าที่  
13. นางมุจลินท์  สังข์จุ้ย หัวหน้างานนิติการ 3 กองนิติการ 

ผู้เขา้ร่วมประชุมผ่านระบบ VDO-Conference 
1. อ.ดร.สุภาพ  เกิดแสง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. รศ.ดร.พิทักษ์ ศิริวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ติดราชการ 
2. อ.ดําริห์   บรรณวิทยกิจ คณบดีคณะดุริยางคศาสตร์ ติดราชการ 
3. ผศ.สมศักด์ิ ชาตินํ้าเพ็ชร คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ติดราชการ 

 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.   
เมื ่อกรรมการครบเป็นองค์ประชุมแล้ว  ประธานกล่าวเปิดประชุมและขอให้ที ่ประชุม

พิจารณาเรื่องต่างๆ ดังน้ี 
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ระเบยีบวาระที่  1    เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบยีบวาระที่ 1.1     รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร     

ครั้งที่ 12/2561 เม่ือวันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2561  
  

สรุปเรื่อง 
ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ศิลปากร ครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2561 
  
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบยีบวาระที่  2     เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
ระเบยีบวาระที่  2.1     เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ  
ระเบยีบวาระที่ 2.1.1 ขอขอบคณุคณบดีบณัฑิตวิทยาลยั 
 
สรุปเรื่อง 

มหาวิทยาลัยขอขอบคุณรองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ  ธารทัศนวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย    
ซึ่งจะสิ้นสุดวาระการดํารงตําแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 ที่ได้ช่วยปฏิบัติงาน
ด้วยดีตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา  

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ  
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบยีบวาระที่  2.2     บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด  
  (มหาชน) กับมหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
สรุปเรื่อง 
  ด้วยมหาวิทยาลัยได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างบริษัท พีทีที โกลบอล      
เคมิคอล จํากัด (มหาชน) กับมหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 เพ่ือร่วมกันศึกษาวิจัยและ
พัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม และบูรณาการความร่วมมือส่งเสริมการสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับ   
ทุกภาคส่วนได้รับรู้เข้าใจ และตระหนักถึงคุณค่าด้านประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดระยองและ
พ้ืนที่เก่ียวเน่ือง รวมทั้งดําเนินกิจกรรมด้านอ่ืนๆ ตามท่ีทั้งสองฝ่ายเห็นสมควร โดยข้อตกลงดังกล่าวเป็น
ข้อตกลงระดับมหาวิทยาลัย ระดับของผู้ลงนามของมหาวิทยาลัยศิลปากร คือ อธิการบดี ระดับของผู้ลงนาม
ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) คือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
ข้อตกลงมีระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันลงนาม  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ  
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  
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ระเบยีบวาระที่  2.3     การจัดงานแถลงข่าวการสนบัสนนุด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมระหว่าง 
  มหาวิทยาลัยศิลปากรและธนาคารกสิกรไทยภายใต้โครงการ  SU CHANGE  
 
สรุปเรื่อง 

ด้วยมหาวิทยาลัยได้กําหนดจัดงานแถลงข่าวการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรและธนาคารกสิกรไทยภายใต้โครงการ SU CHANGE ตามโครงการ SU Smart 
University Application ในวันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00-16.00 น. ณ ช้ัน 3 อาคารศูนย์
เรียนรวมเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ เพ่ือสนับสนุนระบบการ
พัฒนานักศึกษา การพัฒนาแอพพลิเคชันของมหาวิทยาลัยบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ (SU Mobile App.)         
การอํานวยความสะดวกด้านการเงินแบบไร้เงินสด (Cashless Society) การพัฒนานักศึกษา (Student 
Development Program) การพัฒนา Software/Hardware รองรับการตรวจสอบการเข้าเรียน 
(Software/Hardware) และการพัฒนาพื้นที่อํานวยความสะดวกในการศึกษา (Co Learning Space) ของ
มหาวิทยาลัย   

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ  
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  ทั้งน้ี เห็นควรให้เปลี่ยนสถานที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ครั้งที่ 15/2561 ในวันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 จาก ห้องประชุมนริศรานุวัดติวงศ์ สํานักงาน
อธิการบดี ตลิ่งชัน เป็น ห้องประชุมสํานักงานอธิการบดี อธ 1302 ช้ัน 3 สํานักงานอธิการบดี วิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร์ 
 
ระเบยีบวาระที่  3    เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน  

ไมมี่ 
 

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 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขออนุมัติจ้าง นายวัชระ            

จิรฐิติกาลกิจ เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ 
 

สรุปเรื่อง 
ตามท่ีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมีกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย 

ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-3-25-759 น้ัน 
คณะฯ ได้ดําเนินการตามข้ันตอนแล้ว ผู้ได้รับการคัดเลือกคือ นายวัชระ จิรฐิติกาลกิจ          

วุฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สื่อสารมวลชน) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมีผลการสอบคะแนนภาษาอังกฤษ 
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TU-GET 660 คะแนน (เป็นไปตามมติที่ประชุม ก.บ.พ. ครั้งที่ 25/2558 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558 กําหนดให้มี
ผลการสอบคะแนนภาษาอังกฤษ TU-GET ไม่ตํ่ากว่า 450 คะแนน) คณะฯ จึงประสงค์ขออนุมัติจ้าง                
นายวัชระ จิรฐิติกาลกิจ เพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาว ิทยาลัย ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่                 
1-3-25-759  อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท สังกัดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมทั้ง
ขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังน้ี 

1. คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประธานกรรมการ 
2. อาจารย์นฤชร สังขจันทร ์ กรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มัทนา  เจริญวงศ์ กรรมการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อริณ เจียจันทร์พงษ์ กรรมการ 
5. อาจารย์บรรหาร  แก้วลือ กรรมการ 
6. นางสาววันเพ็ญ แสงพูล เลขานุการ 

 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จ้าง นายวัชระ จิรฐิติกาลกิจ เพ่ือบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-3-25-759  อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท             
สังกัดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ต้ังแต่วันที่ ก.บ.ม. อนุมัติ แต่ไม่ก่อนวันรายงานตัว             
เข้าปฏิบัติงาน พร้อมทั้งอนุมัติให้แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าว
ตามรายช่ือที่คณะฯ เสนอ ทั้งน้ี  การจ้างครั้งแรกให้จ้างเป็นพนักงานประจําสถานภาพทดลองงานมีระยะเวลา
การจ้าง 1 ปี ต้ังแต่วันที่รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน 
 
ระเบยีบวาระที่  4.1.2.2 คณะดุริยางคศาสตร์ขออนมัุติจ้าง นายภานพุงศ์ สิทธปิระภา เพื่อบรรจุเปน็

พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งนักบรหิารงานทั่วไปปฏิบัติการ 
 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีคณะดุริยางคศาสตร์มีกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งนักบริหารงาน
ทั่วไปปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-27-398 เดิมเป็นอัตราของ นายสิธิเดช สิริพรรณศรณ์ ซึ่งได้เลิกจ้างในวันที่          
1 ตุลาคม 2559 น้ัน 

คณะฯ ได้ดําเนินการตามข้ันตอนแล้ว ผู้ได้รับการคัดเลือกคือ นายภานุพงศ์ สิทธิประภา          
วุ ฒิ นิ ติศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานิ ติศาสตร์  มหาวิทยาลัย เก ริก  คณะฯ จึงประสงค์ขออนุมั ติจ้ าง                
นายภานุพงศ์ สิทธิประภา เพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ดํารงตําแหน่งนักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ 
ตําแหน่งเลขที่ 2-3-27-398 อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท สังกัดคณะดุริยางคศาสตร์ พร้อมทั้งขออนุมัติ
แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังน้ี 

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

 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จ้าง นายภานุพงศ์ สิทธิประภา เพ่ือบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ดํารงตําแหน่งนักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-27-398 อัตราเงินเดือน เดือนละ 
19,500 บาท สังกัดคณะดุริยางคศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ ก.บ.ม. อนุมัติ แต่ไม่ก่อนวันรายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน  
พร้อมทั้งอนุมัติให้แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าวตามรายช่ือ            
ที่คณะฯ เสนอ ทั้งน้ี  การจ้างคร้ังแรกให้จ้างเป็นพนักงานประจําสถานภาพทดลองงานมีระยะเวลาการจ้าง 1 ปี 
ต้ังแต่วันที่รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน 
 
ระเบยีบวาระที่  4.1.2.3 คณะมัณฑนศลิป์ขออนุมัติจ้าง นางสาวสขุุมาล สุริย์จามร เพื่อบรรจุเป็น

พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ 
 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีคณะมัณฑนศิลป์มีกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย  ตําแหน่งอาจารย์        
ตําแหน่งเลขที่ 1-2-04-592 เดิมเป็นอัตราของ นายชิตชัย ควรเตชะคุปต์ ซึ่งได้รับอนุญาตให้ลาออกในวันที่               
1 สิงหาคม 2561 น้ัน 

คณะฯ ได้ดําเนินการตามข้ันตอนแล้ว ผู้ได้รับการคัดเลือกคือ นางสาวสุขุมาล สุริย์จามร          
วุฒิ Master of Science in Integrated Product Design จาก Brunel University ประเทศสหราชอาณาจักร         
โดยขอยกเว้นเกณฑ์ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ เน่ืองจากได้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยของประเทศ          
ที่ใช้ภาษาอังกฤษในการส่ือสาร ตามมติ ก.บ.พ. ครั้งที่ 25/2558 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558 (ขออนุมัติเรียก 
ลําดับที่ 2 จากประกาศคณะมัณฑนศิลป์ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพ่ือเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย                 
ตําแหน่งอาจารย์  สังกัดภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ ลงวันที่ 14 มีนาคม 2561 ทั้งน้ี ลําดับที่ 1 ได้รับการอนุมัติ
บรรจุแต่งต้ังแล้ว)  คณะฯ จึงประสงค์ขออนุมัติจ้าง นางสาวสุขุมาล สุริย์จามร เพ่ือบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-04-592 อัตราเงินเดือน เดือนละ 26,250 บาท            
สังกัดภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะมัณฑนศิลป์ พร้อมทั้งขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผล         
การทดลองปฏิบัติงาน ดังน้ี 

1. คณบดีคณะมณัฑนศิลป์ ประธานกรรมการ 
2. หัวหน้าภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะมณัฑนศิลป์ กรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ วงศ์พันธุเศรษฐ ์ กรรมการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาคภูมิ  บุญธรรมช่วย กรรมการ 
5. อาจารย์ชาคร  ผาสุวรรณ กรรมการ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อินทรธนู  ฟ้าร่มขาว กรรมการ 
7. นายศุภฤกษ์  ทับเสน เลขานุการ 
ทั้งน้ี ที่ประชุม ก.บ.พ. ครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 ให้ดําเนินการตามมติของ

สภามหาวิทยาลัยศิลปากร คือ กลุ่มสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบให้ใช้วุฒิปริญญาไม่ตํ่ากว่าปริญญาโทหรือ
เทียบเท่า 



 

 

7

 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จ้าง นางสาวสุขุมาล สุริย์จามร เพ่ือบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-04-592 อัตราเงินเดือน เดือนละ 26,250 บาท            
สังกัดภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะมัณฑนศิลป์ ต้ังแต่วันที่ ก.บ.ม. อนุมัติ แต่ไม่ก่อนวันรายงานตัว            
เข้าปฏิบัติงาน  พร้อมทั้งอนุมัติให้แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าว
ตามรายช่ือที่คณะฯ เสนอ ทั้งน้ี  การจ้างครั้งแรกให้จ้างเป็นพนักงานประจําสถานภาพทดลองงานมีระยะเวลา
การจ้าง 1 ปี ต้ังแต่วันที่รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน 
 
ระเบยีบวาระที่  4.1.2.4 คณะดุริยางคศาสตร์ขออนมัุติจ้าง นายวทัญญู ธิยะคาํ เพื่อบรรจุเปน็

พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งนักบรหิารงานทั่วไปปฏิบัติการ 
 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีคณะดุริยางคศาสตร์มีกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งนักบริหารงาน
ทั่วไปปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-27-722 เดิมเป็นอัตราของ นางสาววันดี ตะบูนพงศ์ ซึ่งได้รับอนุญาตให้ลาออก
ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 น้ัน 

คณะฯ  ได้ ดําเนินการตามขั้นตอนแล้ว ผู้ ได้รับการคัดเลือกคือ นายวทัญญู  ธิยะคํา                
วุฒิศิลปศาสตรบัณฑิต (ศาสนศึกษา) มหาวิทยาลัยมหิดล คณะฯ จึงประสงค์ขออนุมัติจ้าง นายวทัญญู ธิยะคํา 
เพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ดํารงตําแหน่งนักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-27-722 
อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท สังกัดคณะดุริยางคศาสตร์ พร้อมทั้งขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการ
ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังน้ี 

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

 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จ้าง นายวทัญญู ธิยะคํา เพ่ือบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ดํารงตําแหน่งนักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-27-722 อัตราเงินเดือน เดือนละ 
19,500 บาท สังกัดคณะดุริยางคศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ ก.บ.ม. อนุมัติ แต่ไม่ก่อนวันรายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน  
พร้อมทั้งอนุมัติให้แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าวตามรายช่ือ          
ที่คณะฯ เสนอ ทั้งน้ี  การจ้างคร้ังแรกให้จ้างเป็นพนักงานประจําสถานภาพทดลองงานมีระยะเวลาการจ้าง 1 ปี 
ต้ังแต่วันที่รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน 
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ระเบยีบวาระที่  4.1.3 การประเมินการปฏิบัติงาน  
ระเบยีบวาระที่  4.1.3.1 รายงานผลการประเมินทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 

5 ราย 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรได้มีคําสั่งบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยให้ทดลอง

ปฏิบัติงานในตําแหน่งเป็นเวลา 6 เดือน จํานวน 5 ราย คือ 
1. นางสาวสวรรยา จันทรสมัย วุฒิศิลปมหาบัณฑิต (ทัศนศิลป์) มหาวิทยาลัยศิลปากร  

ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-01-777 อัตราเงินเดือน เดือนละ 26,250 บาท สังกัดภาควิชา
ประติมากรรม คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ ต้ังแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 

2. นายสารกาจ พสุภา วุฒิ Doctor of Philosophy จาก Loughborough University 
ประเทศสหราชอาณาจักร ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่  1-3-26-219 อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท 
สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ ต้ังแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 

3. นายดนัยกานต์ ศรีสุข วุฒิบริหารธุรกิจบัณฑิต (ธุรกิจโรงแรมและที่พัก) จากมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ตําแหน่งผู้ช่วยสอนปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-23-736 อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท 
สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ต้ังแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 

4. นายศรัณย์ ตรีคุณ  วุฒิศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาศาสตร์) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ตําแหน่งผู้ช่วยสอนปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-23-732 อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท สังกัด       
คณะวิทยาการจัดการ ต้ังแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 

5. นางสาวเกศกนก นรสาร วุฒิศิลปศาสตรบัณฑิต โปรแกรมวิชาภาษาไทย (การใช้
ภาษาไทย) จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตําแหน่งนักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ          
ตํ าแหน่ ง เลขที่  2 -3 -03 -34  อั ต ร า เ งิ น เ ดื อน  เ ดื อนละ  1 9 ,5 0 0  บาท  สั ง กั ดสํ า นั กงานคณบดี                
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ 1 ธันวาคม 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  4.1.3.2 คณะมัณฑนศลิป์ขออนุมัติแต่งต้ังกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน

พนักงานมหาวิทยาลัย ราย นายพสิิฐ ต้ังพรประเสริฐ ตําแหน่งอาจารย์ 
เพิ่มเติม 

 
สรุปเรื่อง 

ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 1021/2561 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 สั่งจ้าง          
นายพิสิฐ ต้ังพรประเสริฐ เพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขท่ี             
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1-2-24-1198 เงินเดือน 31,500 บาท สังกัดคณะมัณฑนศิลป์  พร้อมทั้งอนุมัติให้แต่งต้ังคณะกรรมการ
ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังน้ี 

1. คณบดีคณะมณัฑนศิลป์ ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาวิน อินทรังษี กรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนพันธ์ุ ครุฑะเสน กรรมการ 
4. อาจารย์ ดร.ยอดขวัญ  สวัสดี กรรมการ 
5. นายศุภฤกษ์  ทับเสน เลขานุการ 

 เพ่ือให้การบริหารจัดการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะมัณฑนศิลป์จึงประสงค์ขออนุมัติ
แต่งต้ัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูวนาท รัตนรังสิกุล เป็นกรรมการ เพ่ิมเติม 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้แต่งต้ัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูวนาท รัตนรังสิกุล         
เป็นกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ราย นายพิสิฐ ต้ังพรประเสริฐ เพ่ิมเติม 
 
ระเบยีบวาระที่  4.1.4 การขอเปลี่ยน / เพิ่มเง่ือนไขการบรรจุ 

ไม่ม ี
 

ระเบียบวาระท่ี  4.1.5 การพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ ชํานาญงาน ชํานาญงานพิเศษ ชํานาญการ 
ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษฯ 
ไม่ม ี

 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6 เรื่องอ่ืนๆ 
ระเบยีบวาระที่  4.1.6.1 รายงานผลความก้าวหนา้ของการไปปฏิบติังานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทาง

วิชาการ ครั้งที่ 3 ของ รองศาสตราจารยล์าวัลย์ ศรพีงษ์ คณะเภสัชศาสตร ์
 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยอนุมัติให้ รองศาสตราจารย์ลาวัลย์ ศรีพงษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ไปปฏิบัติงาน
เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ ในการเขียนหนังสือเรื่อง การวิเคราะห์หาปริมาณนํ้าในเภสัชภัณฑ์ มีกําหนด
ระยะเวลา 1 ปี ต้ังแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560 – วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 น้ัน   

ในการน้ี รองศาสตราจารย์ลาวัลย์ ศรีพงษ์ ได้ส่งรายงานผลความก้าวหน้าของการ             
ไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ ครั้งที่ 3 ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจํา 
คณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561   
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบรายงานผลความก้าวหน้าการไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู้ทางวิชาการ ครั้งที่ 3 ของ รองศาสตราจารย์ลาวัลย์ ศรีพงษ์ คณะเภสัชศาสตร์ 
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ระเบียบวาระที่  4.1.6.2 การขอปรบัเพิม่เงินเดือนตามวุฒิการศึกษาท่ีได้รับสูงขึ้น กรณีวุฒิการศึกษา 
ที่ตรงตามสายงาน 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือนตาม
คุณวุฒิและการเพ่ิมวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติ พ.ศ.2553 ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน 2553 ข้อ 4 และข้อ 5    
กําหนดว่าการปรับเงินเดือนตามคุณวุฒิหรือการเพ่ิมคุณวุฒิไว้ในทะเบียนประวัติน้ัน ข้าราชการและพนักงาน           
ในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ที่ได้รับคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นน้ันจะต้องเป็นคุณวุฒิที่ตรงกับลักษณะการสอนของ
ภาควิชาหรือของคณะหรือหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 

และสําหรับข้าราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายบริหารและปฏิบัติงานท่ัวไปท่ีได้รับ
คุณวุฒิเพ่ิมขึ้นน้ันจะต้องเป็นคุณวุฒิที่ตรงกับมาตรฐานกําหนดตําแหน่งซึ่งบุคคลน้ันดํารงตําแหน่งอยู่ในขณะนั้น    
ส่วนการกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ ให้คํานึงถึงความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบ ความประพฤติ          
และความเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างย่ิงต้องพิจารณาถึงลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ผลประโยชน์ที่หน่วยงานจะได้รับ
เป็นสําคัญ   

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

เน่ืองจาก มหาวิทยาลัยได้มีคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 1377/2556 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 
2556 ที่ 4/2558 ลงวันที่ 5 มกราคม 2558 ที่ 369/2558 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2558 ที่ 610/2559 ลงวันที่               
24 พฤษภาคม 2559 และที่ 1008/2560 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 สั่งอนุญาตให้ นางสาวตรีชฎา                 
โชติรัตนาภินันท์ พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-04-481  
สังกัดภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะมัณฑนศิลป์ ลาศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ ณ Goldsmiths, University of London ประเทศสหราชอาณาจักร มีกําหนด 4 ปี 1 เดือน 21 วัน 
ต้ังแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2556 ถึงวันที่ 8 ตุลาคม 2560 และที่ 2226/2560 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2560 สั่งอนุญาตให้ 
นางสาวตรีชฎา โชติรัตนาภินันท์ ซึ่งได้สําเร็จการศึกษาแล้ว และรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงานท่ีคณะฯ ต้ังแต่วันที่       
9 ตุลาคม 2560 และนางสาวตรีชฎา โชติรัตนาภินันท์ ได้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก วุฒิ Doctor of 
Philosophy จาก Goldsmiths, University of London ประเทศสหราชอาณาจักร ต้ังแต่วันที่ 31 มีนาคม 2561 

คณะมัณฑนศิลป์ประสงค์ขออนุมัติปรับเพ่ิมเงินเดือนตามวุฒิการศึกษาที่ได้รับสูงขึ้นเฉพาะกรณี     
วุฒิการศึกษาที่ตรงตามสายงาน แก่ นางสาวตรีชฎา โชติรัตนาภินันท์ พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา 
ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-04-481 อัตราเงินเดือน เดือนละ 28,750 บาท สังกัดภาควิชาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ คณะมัณฑนศิลป์ ซึ่งสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก วุฒิ Doctor of Philosophy จาก Goldsmiths, 
University of London ประเทศสหราชอาณาจักร ต้ังแต่วันที่ 31 มีนาคม 2561 และได้ย่ืนเรื่องเพ่ือขอปรับเพ่ิม
เงินเดือนตามวุฒิการศึกษาที่ได้รับสูงขึ้นเฉพาะกรณีวุฒิการศึกษาที่ตรงตามสายงาน โดยงานการเจ้าหน้าที่       
ของคณะฯ รับเรื่อง เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 สมควรได้รับการปรับวุฒิและอัตราเงินเดือน จากตําแหน่งอาจารย์ 
วุฒิปริญญาโท อัตราเงินเดือน เดือนละ 28,750 บาท เป็นตําแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก อัตราเงินเดือน     
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เดือนละ 31,500 บาท ได้ต้ังแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2561 ซึ่งเป็นวันที่งานการเจ้าหน้าที่ของคณะฯ รับเรื่อง 
(เน่ืองจากย่ืนเรื่องเกินกว่า 60 วัน นับแต่ที่สําเร็จการศึกษา) 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้ปรับเพ่ิมเงินเดือนตามวุฒิการศึกษาที่ได้รับสูงขึ้นเฉพาะ
กรณีวุฒิการศึกษาท่ีตรงตามสายงาน ราย นางสาวตรีชฎา โชติรัตนาภินันท์ พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท
พนักงานประจํา ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-04-481 อัตราเงินเดือน เดือนละ 28,750 บาท            
สังกัดภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะมัณฑนศิลป์ จาก วุฒิปริญญาโท อัตราเงินเดือน เดือนละ 28,750 บาท 
เป็น วุฒิปริญญาเอก อัตราเงินเดือน  เดือนละ 31,500 บาท ได้ต้ังแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2561 ซึ่งเป็นวันที่งาน
การเจ้าหน้าที่ของคณะฯ รับเรื่อง (เน่ืองจากย่ืนเรื่องเกินกว่า 60 วัน นับแต่ที่สําเร็จการศึกษา)    
 
ระเบยีบวาระที่  4.1.6.3 การขอเพิ่มวุฒิการศึกษาไว้ในทะเบียนประวัติพนักงานมหาวิทยาลยั  
  จํานวน 2 ราย 

 
สรุปเรื่อง 

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

และสําหรับข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายบริหารและปฏิบัติงานท่ัวไป                
ที่ได้รับคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นน้ันจะต้องเป็นคุณวุฒิที่ตรงกับมาตรฐานกําหนดตําแหน่งซึ่งบุคคลน้ันดํารงตําแหน่งอยู่  
ในขณะนั้น ส่วนการกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ ให้คํานึงถึงความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบ     
ความประพฤติและความเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างย่ิงต้องพิจารณาถึงลักษณะงานที่ปฏิบัติ ผลประโยชน์         
ที่หน่วยงานจะได้รับเป็นสําคัญ   

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

คณะฯประสงค์ขออนุมัติเพ่ิมวุฒิการศึกษาไว้ในทะเบียนประวัติ จํานวน 2 ราย ดังน้ี 
1. นายกานต์ สุริยาศศิน พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหน่งอาจารย์ 

ตําแหน่งเลขที่ 1-3-27-375 อัตราเงินเดือน เดือนละ 34,960 บาท สังกัดคณะดุริยางคศาสตร์ ได้รับอนุญาตให้ 
ลาศึกษานอกเวลาราชการในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ตะวันตก ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
มีกําหนด 4 ปี 1 วัน ต้ังแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2555 ถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2559 และได้สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก วุฒิศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต  จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต้ังแต่วันที่ 17 มกราคม 2561  
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โดยย่ืนเรื่องเสนอขอเพ่ิมวุฒิการศึกษาไว้ในทะเบียนประวัติให้หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ของคณะฯ รับเร่ืองเม่ือ
วันที่ 19 เมษายน 2561 ทั้งน้ี ให้มีผลต้ังแต่วันที่ 19 เมษายน 2561 ซึ่งเป็นวันที่งานการเจ้าหน้าที่ของคณะฯ 
รับเรื่อง เน่ืองจากย่ืนเรื่องเกินกว่า 60 วัน นับแต่ที่วันที่สําเร็จการศึกษา  (อัตราเงินเดือน เดือนละ 34,960 บาท 
เกินกว่าอัตราการบรรจุคุณวุฒิปริญญาเอก) 

2. นางกรรยา ดอกกลอย พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหน่ง      
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-11-325 อัตราเงินเดือน เดือนละ 29,020 บาท สังกัด         
งานส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ สํานักงานคณบดี บัณฑิตวิทยาลัย ได้รับอนุญาตให้ลาศึกษานอกเวลาราชการ
ในระดับปริญญาโท สาขาวิชาสนเทศศาสตร์เพ่ือการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีกําหนด 2 ปี ต้ังแต่วันที่
15 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2561 และได้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท วุฒิศิลปศาสตร 
มหาบัณฑิต (สนเทศศาสตร์เพ่ือการศึกษา) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ต้ังแต่วันที่ 12 มกราคม 2561 โดยย่ืน
เรื่องเสนอขอเพ่ิมวุฒิการศึกษาไว้ในทะเบียนประวัติให้หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรับเรื่องเมื่อวันที่ 
4 มิถุนายน 2561 โดยให้มีผลต้ังแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2561 ซึ่งเป็นวันที่งานการเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน         
รับเรื่อง เน่ืองจากย่ืนเร่ืองเกินกว่า 60 วัน นับแต่ที่สําเร็จการศึกษา (อัตราเงินเดือน เดือนละ 29,020 บาท         
เกินกว่าอัตราการบรรจุคุณวุฒิปริญญาโท) 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้เพ่ิมวุฒิการศึกษาไว้ในทะเบียนประวัติพนักงาน
มหาวิทยาลัย จํานวน 2 ราย ตามท่ีเสนอ  
 
ระเบยีบวาระที่  4.1.6.4 รายงานผลความก้าวหนา้ของการไปปฏิบติังานเพื่อเพิ่มพูนความรู้          

ทางวิชาการ ครั้งที่ 3 ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาญณรงค์ บุญหนุน           
คณะอักษรศาสตร ์

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่มหาวิทยาลัยอนุมัติให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาญณรงค์ บุญหนุน คณะอักษรศาสตร์            
ไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการเพ่ือเขียนตํารารายวิชา 400107 พุทธศาสนาในชีวิตคนไทย         
มีกําหนดระยะเวลา 1 ปี ต้ังแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 – วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 น้ัน   

ในการน้ี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาญณรงค์ บุญหนุน ได้ส่งรายงานผลความก้าวหน้าของการ             
ไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ ครั้งที่ 3 ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจํา 
คณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2561 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบรายงานผลความก้าวหน้าการไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู้ทางวิชาการ ครั้งที่ 3 ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาญณรงค์ บุญหนุน  คณะอักษรศาสตร์ 
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ระเบียบวาระที่  4.2 แผนและการติดตามผลการดําเนินงานตามแผน 
ระเบยีบวาระที่  4.2.1 รายงานแผนกลยุทธป์้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยศลิปากร  
  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 
สรุปเรื่อง  

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันอังคารที่ 
20 กุมภาพันธ์ 2561 ได้ให้ความเห็นชอบในหลักการของ (ร่าง) แผนกลยุทธ์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และมหาวิทยาลัยได้นําส่งแผนกลยุทธ์ดังกล่าวให้    
คณะวิชา/หน่วยงานเพ่ือเผยแพร่ และดําเนินการจัดทํารายงานการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 น้ัน 

ในการน้ี คณะวิชา/หน่วยงานได้จัดทํารายงานการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์เรียบร้อยแล้ว
กองนิติการจึงได้รวบรวมเพื่อนําเสนอที่ประชุมพิจารณารายงานแผนกลยุทธ์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา  

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบรายงานผลตามแผนกลยุทธ์ป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ทั้งน้ี ขอให้กองนิติการ
ตรวจสอบความถูกต้องในรายงานดังกล่าว และมอบหมายให้สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษาส่งรายช่ือ   
คณะวิชานําร่องในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาสู่ระบบ Edpex ไปยังกองนิติการเพ่ือปรับเพ่ิม
ข้อมูลผลการดําเนินการในรายงานแผนกลยุทธ์ข้อ 2 มาตรการ 2.1 ค่าเป้าหมายข้อ 1.2  ให้ครบถ้วน ก่อนส่ง
รายงานแผนกลยุทธ์ดังกล่าวไปยังสํานักงานประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือดําเนินการต่อไป 
 
ระเบยีบวาระที่  4.3 ข้อบังคับ / ระเบียบ / ประกาศ  
ระเบยีบวาระที่  4.3.1 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศกึษาเปน็รายวิชาในหลักสตูร

ที่เปดิการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยสําหรับบคุคลทั่วไป พ.ศ. 2561 
 
สรุปเรื่อง  

ตามที่มหาวิทยาลัยได้เห็นความสําคัญของการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life-long learning) และ
การศึกษาต่อเน่ือง (Continuing education) ซึ่งจัดขึ้นเพ่ือสนองความต้องการและความจําเป็นของบุคคล 
ต่อเน่ืองไปจากการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการศึกษาอุดมศึกษาในรูปของกิจกรรมการเรียนรู้หรือหลักสูตรการเรียนรู้
ประเภทมีหน่วยกิตและไม่มีหน่วยกิต ซึ่งไม่ใช่การศึกษาตามระบบปกติ โดยอาจเป็นหลักสูตรการพัฒนาตนเองเพ่ือ
การทํางานหรือการเรียนรู้เพ่ือการแก้ไขปัญหา การศึกษาต่อเน่ืองยังเป็นการศึกษาท่ีบุคคลภายนอกสามารถ
ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรต่างๆ ที่จัดโดยภาควิชา คณะวิชา หรือมหาวิทยาลัย โดยมีรูปแบบทั้งการสอนแบบ  
ช้ันเรียน การสอนด้วยวิธีทางไกล และการสอนทางอินเตอร์เน็ต ตามความเหมาะสมของเน้ือหาและหลักสูตร 

ในการน้ี เพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคคลทั่วไปได้มีโอกาสศึกษาเพ่ิมพูนความรู้      
ทางวิชาการได้กว้างขวางขึ้น สามารถนําไปพัฒนางานและพัฒนาอาชีพอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ
โดยให้เข้ารับการศึกษาเป็นรายวิชา กลุ่มวิชา หรือหลักสูตรฝึกอบรมที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น โดยเฉพาะอย่างย่ิง
บุคคลภายนอกที่ไม่สามารถเข้าศึกษาตามระบบ หรือไม่ประสงค์จะศึกษาเพ่ือขอรับปริญญา กองบริการการศึกษา
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จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาเป็นรายวิชาในหลักสูตรที่เปิดการ
เรียนการสอนในมหาวิทยาลัยสําหรับบุคคลท่ัวไป พ.ศ. 2561 ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการ
วิชาการ ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบในหลักการของ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัย
ศิลปากรว่าด้วยการศึกษาเป็นรายวิชาในหลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยสําหรับบุคคลทั่วไป 
พ.ศ. 2561 โดยมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยนําข้อเสนอแนะของที่ประชุมพิจารณาใน       
ที่ประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในประเด็นดังน้ี 

1. รายวิชาหรือหลักสูตรฝึกอบรมที่จะเปิดสอน 
2. การกําหนดคุณสมบัติซึ่งรวมถึงวุฒิการศึกษาของบุคคลท่ีจะเข้าศึกษาในรายวิชาหรือ

หลักสูตรฝึกอบรมที่จะเปิดสอน 
3. หลักเกณฑ์ในการสะสม การเทียบโอน และระยะเวลาท่ีสามารถสะสมหน่วยกิตเพ่ือรับ

ปริญญา โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต 
พ.ศ. 2551       
 
ระเบยีบวาระที่  4.3.2 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลยัศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์การให้ทนุการศึกษา

แก่นักศึกษาตามโครงการทนุพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักร
กัมพูชา ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในส่วนของ
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พ.ศ. .... 

 
สรุปเรื่อง  

ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมประสงค์กําหนดหลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายในการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาชาวกัมพูชาตามโครงการทุนพระราชทานความช่วยเหลือแก่
ราชอาณาจักรกัมพูชา ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในส่วนของคณะวิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพ่ือให้การดําเนินงานด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาชาว
กัมพูชาตามโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามความในข้อ 34 และข้อ 35 ของข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 

ในการน้ี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจึงเสนอที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) 
ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาตามโครงการทุนพระราชทาน
ความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในส่วนของ
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พ.ศ. .... โดยผ่านการพิจารณาจากกองนิติการ 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วย
หลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาตามโครงการทุนพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักร
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กัมพูชา ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในส่วนของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม พ.ศ. ....  และให้นําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใช้ต่อไป  
 
ระเบียบวาระท่ี  4.4 โครงสร้างส่วนงานและหน่วยงานภายใน 
  ไม่มี 
 
ระเบยีบวาระที่  4.5 การบริหารการเงินและทรพัย์สิน 
ระเบยีบวาระที่  4.5.1 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลยัศิลปากร เรือ่ง การจัดสรรรายได้ค่าบรกิารทาง

วิชาการ โครงการบริการทางวิชาการแก่สงัคมของคณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ประธานขอถอนเร่ือง 
 

ระเบยีบวาระที่  4.6 เรื่องอ่ืนๆ ตามท่ีอธิการบดีปรึกษา 
ระเบยีบวาระที่  4.6.1 การพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการศึกษาและการเรียนการสอน  
  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
สรุปเรื่อง  

ตามท่ีกองบริการการศึกษาได้ดําเนินการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการศึกษาและการเรียนการสอน 
ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 โดยมีเป้าหมายสําคัญเพ่ือมุ่งสู่การเป็น
มหาวิทยาลัยช้ันนําที่มีมาตรฐานสากล จึงได้กําหนดให้มีนโยบายการพัฒนานวัตกรรมสําหรับจัดการศึกษาเพ่ือ
ผลิตบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 นโยบายพัฒนาความเป็นสากลของมหาวิทยาลัย น้ัน 

ในการน้ี เพ่ือให้การดําเนินการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการศึกษาและการเรียนการสอน 
มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมาตรฐาน กองบริการการศึกษาจึงเสนอที่ประชุม
พิจารณา ดังน้ี 

1.  (ร่าง) ระบบและกลไกเพ่ือพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร  
2.  โครงการจัดต้ังศูนย์นวัตกรรมเพ่ือการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบในหลักการ ดังน้ี  

1.  (ร่าง) ระบบและกลไกเพ่ือพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร  
2.  โครงการจัดต้ังศูนย์นวัตกรรมเพ่ือการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยศิลปากร  
ทั้งน้ี ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะให้ปรับเพ่ิมข้อมูลเก่ียวกับ  
1. รายละเอียดงบประมาณของมหาวิทยาลัยที่ใช้ในการดําเนินโครงการจัดต้ังศูนย์นวัตกรรม

เพ่ือการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยศิลปากร 
2. การกําหนดบทบาทหน้าที่และขอบเขตการดําเนินงานของศูนย์นวัตกรรมเพ่ือการเรียน    

การสอน มหาวิทยาลัยศิลปากร ให้มีความชัดเจน 
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3. ควรคํานึงถึงโครงสร้างหน่วยงานให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดต้ัง การรวม การยุบเลิกส่วนงาน การแบ่งหน่วยงานภายในและหน่วยงานย่อย
ของส่วนงาน และการบริหารวิชาการของคณะ พ.ศ. 2561  

และให้นําเสนอที่ประชุม ก.บ.ม. พิจารณาอีกคร้ัง 
 
ระเบยีบวาระที่  4.6.2 (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ  
  Kennesaw State University สหรัฐอเมริกา และ (รา่ง) ข้อตกลงความ 
  ร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ Centre for  
  Instructional Technology and Multimedia, Universiti Sains  
  Malaysia (USM) สหพนัธรัฐมาเลเซีย 
 
สรุปเรื่อง    

ด้วยคณะศึกษาศาสตร์ประสงค์จะทําข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันต่างประเทศ 
โดยผ่านความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 13 
มิถุนายน 2561 ดังน้ี 

1. Kennesaw State University สหรัฐอเมริกา เพ่ือแสวงหาความร่วมมือด้านการวิจัย 
ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนกิจกรรมทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ ระหว่างกัน และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่าง
ไทยและสหรัฐอเมริกา โดยข้อตกลงดังกล่าวเป็นข้อตกลงระดับมหาวิทยาลัย ระดับของผู้ลงนามของทั้งสองฝ่าย 
คือ อธิการบดี ข้อตกลงมีระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันลงนาม โดยคณะศึกษาศาสตร์ได้เสนอเอกสารเพื่อ
ประกอบการพิจารณา ดังน้ี   

1.1 แบบเสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาการจัดทําข้อตกลงความร่วมมือกับต่างประเทศ 
(MOU และ MOA) โดยได้กรอกข้อมูลที่สําคัญ ประกอบด้วย 

- กิจกรรมความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
- แผนการดําเนินงาน ระยะเวลา 5 ปี  

1.2 (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือ ฉบับภาษาอังกฤษ และฉบับแปลเป็นภาษาไทย โดยมีผู้
รับรองการแปล   

1.3 ประวัติของ Kennesaw State University สหรัฐอเมริกา 
2. Centre for Instructional Technology and Multimedia, Universiti Sains 

Malaysia (USM) สหพันธรัฐมาเลเซีย เพ่ือแลกเปลี่ยนนักศึกษาในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและการเรียนรู้ 
ตลอดจนความร่วมมือด้านวิชาการ ด้านการวิจัย และการพัฒนาบุคลากรของทั้งสองฝ่าย โดยข้อตกลงดังกล่าว
เป็นข้อตกลงระดับมหาวิทยาลัย ระดับของผู้ลงนามของมหาวิทยาลัยศิลปากร คือ อธิการบดี และคณบดีคณะ
ศึกษาศาสตร์  ระดับของผู้ลงนามของ USM คือ Vice-Chancellor และ Director, Centre for Instructional 
Technology and Multimedia ข้อตกลงมีระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันลงนาม โดยคณะศึกษาศาสตร์ได้เสนอ
เอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณา ดังน้ี   

2.1 แบบเสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาการจัดทําข้อตกลงความร่วมมือกับต่างประเทศ 
(MOU และ MOA) โดยได้กรอกข้อมูลที่สําคัญ ประกอบด้วย 

- กิจกรรมความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
- แผนการดําเนินงาน ระยะเวลา 3 ปี  

2.2  (ร่าง) MOA ฉบับภาษาอังกฤษ และฉบับแปลเป็นภาษาไทย โดยมีผู้รับรองการแปล   
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2.3 ประวัติของ Centre for Instructional Technology and Multimedia, 
Universiti Sains Malaysia (USM) สหพันธรัฐมาเลเซีย 

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

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
  

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ ดังน้ี 
1. (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ Kennesaw 

State University สหรัฐอเมริกา โดยมอบหมายให้งานวิเทศสัมพันธ์เพ่ิมเติมผู้ลงนามของมหาวิทยาลัยศิลปากร
ในฐานะพยาน จํานวน 3 ราย ได้แก่ คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
และคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เน่ืองจากในข้อตกลงได้ระบุหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
จํานวน 3 คณะวิชา ก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป   

2. (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ Centre for 
Instructional Technology and Multimedia, Universiti Sains Malaysia (USM) สหพันธรัฐมาเลเซีย 
และให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
ระเบยีบวาระที่  4.6.3 การแต่งต้ังคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อเสนอชื่อบุคคลผู้ทําคุณประโยชน์       
  ผู้มีอุปการคุณ และผู้ทาํชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยศลิปากร 
 
สรุปเรื่อง 

ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 857/2559 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 แต่งต้ัง
คณะกรรมการกลั่นกรองเพ่ือเสนอช่ือบุคคลผู้ทําคุณประโยชน์ ผู้มีอุปการคุณ และผู้ทําช่ือเสียงให้แก่
มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีวาระการดํารงตําแหน่ง 2 ปี ซึ่งจะครบวาระการปฏิบัติหน้าที่ในวันที่ 24 สิงหาคม 
2561 น้ัน  

เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและต่อเน่ือง กองกลางจึงเสนอที่ประชุม
พิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการกล่ันกรองเพ่ือเสนอช่ือบุคคลผู้ทําคุณประโยชน์ ผู้มีอุปการคุณ และผู้ทําช่ือเสียง
ให้แก่มหาวิทยาลัยศิลปากร (ชุดใหม่) ตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการสรรหาบุคคลผู้ทํา
คุณประโยชน์ ผู้มีอุปการคุณ และผู้ทําช่ือเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2560 ข้อ 4 กําหนดให้
คณะกรรมการกลั่นกรองเพ่ือเสนอช่ือบุคคลผู้ทําคุณประโยชน์ ผู้มีอุปการคุณ และผู้ทําช่ือเสียงให้แก่
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประกอบด้วย  

(1)  รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายจากอธิการบดี ประธาน 
(2)  ผู้ที่ได้รับการแต่งต้ังตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ กรรมการ 
 บริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 5 คน  
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ทั้งน้ี กรรมการตามข้อ (2) ให้มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 2 ปี และอาจได้รับการแต่งต้ัง
อีกได้ แต่ไม่เกินสองวาระ 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้แต่งต้ังคณะกรรมการกลั่นกรองเพ่ือเสนอช่ือบุคคล
ผู้ทําคุณประโยชน์ ผู้มีอุปการคุณ และผู้ทําช่ือเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยศิลปากร (ชุดใหม่) โดยประกอบด้วย             
ผู้ดํารงตําแหน่งและมีรายช่ือดังต่อไปน้ี 

1. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ประธานกรรมการ 
2. รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม กรรมการ 
3. รองอธิการบดี เพชรบุรี กรรมการ 
4. คณบดีคณะโบราณคดี กรรมการ 
5. ผู้อํานวยการสํานักหอสมุดกลาง                            กรรมการ 
6. ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน หรือผู้แทน กรรมการ 
7. ผู้อํานวยการกองกลาง เลขานุการ 
8. นางสาวนลินรัตน์  ปัจฉิมพัทธพงษ์ ผู้ช่วยเลขานุการ 
9. นายวัชรินทร์  จั๊บโกรย ผู้ช่วยเลขานุการ 
และให้นําเสนออธิการบดีลงนามในคําสั่งแต่งต้ังต่อไป 

 
ระเบยีบวาระที่  4.6.4 โครงการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเขา้ศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์และ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2561 
รอบท่ี 5 (SU-TCAS) รับตรงอิสระ 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่มหาวิทยาลัยได้กําหนดการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ระดับปริญญาบัณฑิต รอบที่ 1-5 (SU-TCAS) ประจําปีการศึกษา 2561  น้ัน 

ในการน้ี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมประสงค์ดําเนินโครงการสอบ
คัดเลือกบุคคลเพ่ือเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ประจําปีการศึกษา 2561 รอบที่ 5 (SU-TCAS) รับตรงอิสระ โดยกําหนดรับนักศึกษา จํานวน 4 โครงการ 9 
สาขาวิชา รวมท้ังสิ้น 420 คน ดังน้ี 
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หลักสูตร/สาขาวิชา โครงการปกติ
โครงการรับ
นักศึกษาเพ่ิม

พิเศษ 

โครงการรับ    
ผ่านค่าย 
(ปกติ) 

โครงการรับ      
ผ่านค่าย 
(พิเศษ) 

- สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 
- สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ 
- สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ 
- สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 
- สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
- สาขาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี 
- สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบ
คอมพิวเตอร์ 

- สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 
- สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม 

30 
15 
- 
5 
- 

20 
- 
 

15 
10 

30 
30 
50 
15 
15 
30 
5 
 

30 
25 

- 
- 
- 
5 
- 

10 
- 
 
- 

10 

- 
- 
- 

15 
5 
20 
5 
 
- 

25 
รวม 95 230 25 70 

ทั้งน้ี กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรที่เปิดรับและแผนการรับนักศึกษาแล้ว 
อน่ึง คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้กําหนดรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการ

สอบคัดเลือกเข้าศึกษาไว้ในโครงการแล้ว ซึ่งกองนิติการได้ตรวจสอบค่าใช้จ่ายในส่วนของอัตราค่าตอบแทนแล้ว
มีความเห็นว่า อัตราค่าตอบแทนต่างๆ ของโครงการไม่เกินอัตราที่กําหนดไว้ตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร    
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2557 ข้อ 23 ซึ่งโครงการดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติ
จากอธิการบดีโดยความเห็นชอบของที่ประชุม ก.บ.ม. 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบโครงการสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือเข้าศึกษาใน
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2561 รอบที่ 5 
(SU-TCAS) รับตรงอิสระ ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเสนอ และให้นําเสนอ
อธิการบดีพิจารณาอนุมัติโครงการต่อไป   
 
ระเบยีบวาระที่  4.6.5 โครงการรับสมัครคัดเลือกบคุคลเพื่อเข้าศกึษาในระดับปริญญาบัณฑิต             

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัศลิปากร ด้วยวิธีรบัตรง ปีการศึกษา 2561 
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่มหาวิทยาลัยได้กําหนดการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ระดับปริญญาบัณฑิต รอบที่ 1-5 (SU-TCAS) ประจําปีการศึกษา 2561  น้ัน 

ในการน้ี คณะวิทยาการจัดการประสงค์ดําเนินโครงการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือเข้าศึกษา
ในระดับปริญญาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้วยวิธีรับตรง ปีการศึกษา 2561      
โดยกําหนดรับนักศึกษา จํานวน 4 หลักสูตร รวมทั้งสิ้น 95 คน ดังน้ี 

1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
-  สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ จํานวน 12  คน 
-  สาขาวิชาการตลาด จํานวน  12  คน 
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-  สาขาวิชาการจัดการโรงแรม จํานวน  12  คน 
-  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา จํานวน  12  คน 

2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
-  สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว จํานวน  12  คน 
- สาขาวิชาการจัดการชุมชน จํานวน  11   คน 

3. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
-  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จํานวน  12   คน 

4. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต จํานวน  12   คน 
ทั้งน้ี กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรที่เปิดรับและแผนการรับนักศึกษาแล้ว 

 อน่ึง กองนิติการได้รับแจ้งจากคณะวิทยาการจัดการว่า การดําเนินการตามโครงการดังกล่าว
ไม่มีการเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการชุดต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการคัดเลือก จึงไม่มีการกําหนดอัตรา
ค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าตอบแทน ซึ่งโครงการดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดีโดยความเห็นชอบของ              
ที่ประชุม ก.บ.ม. ตามความในข้อ 23 ของระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2557 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบโครงการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือเข้าศึกษา
ในระดับปริญญาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้วยวิธีรับตรง ปีการศึกษา 2561 ตามที่
คณะวิทยาการจัดการเสนอ และให้นําเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติโครงการต่อไป 
 
ระเบยีบวาระที่  4.6.6 โครงการรับนกัศึกษาโครงการพเิศษสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา  
  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2561 
  
สรุปเรื่อง 

ตามที่มหาวิทยาลัยได้กําหนดการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ระดับปริญญาบัณฑิต รอบที่ 1-5 (SU-TCAS) ประจําปีการศึกษา 2561  น้ัน 

ในการนี้ คณะศึกษาศาสตร์ประสงค์ดําเนินโครงการรับนักศึกษาโครงการพิเศษสาขาวิชา
เทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2561 โดยกําหนดรับนักศึกษา 
จํานวน 10 คน 

 ทั้งน้ี กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรที่เปิดรับและแผนการรับนักศึกษาแล้ว 
 อน่ึง คณะศึกษาศาสตร์ได้กําหนดรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาไว้ใน 
โครงการแล้ว ซึ่งกองนิติการได้ตรวจสอบค่าใช้จ่ายในส่วนของอัตราค่าตอบแทนแล้วมีความเห็นว่า อัตรา
ค่าตอบแทนต่างๆ ไม่เกินอัตราที่กําหนดไว้ตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2557 ข้อ 23 ซึ่งโครงการดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดีโดยความเห็นชอบ
ของที่ประชุม ก.บ.ม.  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบโครงการรับนักศึกษาโครงการพิเศษสาขาวิชา
เทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2561 ตามที่คณะศึกษาศาสตร์
เสนอ และให้นําเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติโครงการต่อไป  
 
ระเบยีบวาระที่  4.6.7 โครงการสอบคัดเลอืกเข้าศกึษาตามโครงการรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์เพิ่ม

พิเศษ ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 
2561 (โครงการรับตรง) 

 
สรุปเรื่อง 

 ตามที่มหาวิทยาลัยได้กําหนดการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ระดับปริญญาบัณฑิต รอบที่ 1-5 (SU-TCAS) ประจําปีการศึกษา 2561  น้ัน 

ในการน้ี คณะวิทยาศาสตร์ประสงค์ดําเนินโครงการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาตามโครงการรับ
นักศึกษาวิทยาศาสตร์เพ่ิมพิเศษ ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2561 
(โครงการรับตรง) โดยกําหนดรับนักศึกษา จํานวน 11 สาขาวิชา รวมท้ังสิ้น 230 คน  ดังน้ี 

1. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จํานวน  15 คน 
2. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์  จํานวน 15 คน 
3. สาขาวิชาสถิติ จํานวน 15 คน 
4. สาขาวิชาฟิสิกส์ จํานวน 20 คน 
5. สาขาวิชาเคมี จํานวน 20 คน 
6. สาขาวิชาชีววิทยา  จํานวน 20 คน 
7. สาขาวิชาจุลชีววิทยา  จํานวน 15 คน 
8. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  จํานวน 20 คน 
9. สาขาวิทยาการข้อมูล  จํานวน  30  คน 

10. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์    จํานวน 30 คน 
11. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ    จํานวน 30 คน 

 ทั้งน้ี กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรที่เปิดรับและแผนการรับนักศึกษาแล้ว 
อนึ่ง คณะวิทยาศาสตร์ได้กําหนดรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาไว้ใน

โครงการแล้ว ซึ่งกองนิติการได้ตรวจสอบค่าใช้จ่ายในส่วนของอัตราค่าตอบแทนแล้วมีความเห็นว่า อัตรา
ค่าตอบแทนต่างๆ ของโครงการไม่เกินอัตราที่กําหนดไว้ตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
รายได้ของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2557 ข้อ 23 ซึ่งโครงการดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดีโดยความ
เห็นชอบของที่ประชุม ก.บ.ม.  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบโครงการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาตามโครงการรับ
นักศึกษาวิทยาศาสตร์เพ่ิมพิเศษ ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2561 
(โครงการรับตรง) ตามท่ีคณะวิทยาศาสตร์เสนอ และให้นําเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติโครงการต่อไป 
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ระเบียบวาระที่  4.6.8 โครงการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือเขา้ศึกษา คณะสตัวศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลยัศลิปากร ด้วยวิธีพเิศษ ประจําปีการศึกษา 
2561 (รอบที่ 5) 

  
สรุปเรื่อง 

ตามที่มหาวิทยาลัยได้กําหนดการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ระดับปริญญาบัณฑิต รอบที่ 1-5 (SU-TCAS) ประจําปีการศึกษา 2561  น้ัน 

ในการน้ี คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรประสงค์ดําเนินโครงการรับสมัครสอบ
คัดเลือกบุคคลเพ่ือเข้าศึกษา คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้วยวิธีพิเศษ 
ประจําปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 5) โดยกําหนดรับนักศึกษา จํานวน 4 สาขาวิชา รวมทั้งสิ้น 40 คน ดังน้ี   

1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ จํานวน 10   คน 
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช จํานวน  10  คน 
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์นํ้า จํานวน  10  คน 
4. สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร จํานวน  10  คน 
 ทั้งน้ี กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรที่เปิดรับและแผนการรับนักศึกษาแล้ว 

 อน่ึง คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรได้กําหนดรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสอบ
คัดเลือกเข้าศึกษาไว้ในโครงการแล้ว ซึ่งกองนิติการได้ตรวจสอบค่าใช้จ่ายในส่วนของอัตราค่าตอบแทนแล้วมี
ความเห็นว่า อัตราค่าตอบแทนต่างๆ ไม่เกินอัตราที่กําหนดไว้ตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการเบิก
จ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2557 ข้อ 23 ซึ่งโครงการดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดี
โดยความเห็นชอบของที่ประชุม ก.บ.ม.  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบโครงการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือเข้า
ศึกษา คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้วยวิธีพิเศษ ประจําปีการศึกษา 
2561 (รอบที่ 5) ตามที่คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรเสนอ และให้นําเสนออธิการบดีพิจารณา
อนุมัติโครงการต่อไป  
 
ระเบยีบวาระที่  4.6.9 โครงการสอบวัดความรูเ้พื่อคัดเลือกนักศึกษาเขา้ศึกษาต่อ TCAS รอบที่ 5 

ระดับปริญญาบัณฑิต วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร  
  ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่มหาวิทยาลัยได้กําหนดการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ระดับปริญญาบัณฑิต รอบที่ 1-5 (SU-TCAS) ประจําปีการศึกษา 2561  น้ัน 

ในการน้ี วิทยาลัยนานาชาติประสงค์ดําเนินโครงการสอบวัดความรู้เพ่ือคัดเลือกนักศึกษาเข้า
ศึกษาต่อ TCAS รอบที่ 5 ระดับปริญญาบัณฑิต วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร ภาคการศึกษาต้น   
ปีการศึกษา 2561 โดยกําหนดรับนักศึกษา จํานวน 4 หลักสูตร รวมทั้งสิ้น 80 คน ดังน้ี 
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1. หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสื่อสารดิจิทัล (BFA-DCD)  จํานวน 10 คน 
2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (BBA-HM)  จํานวน 20 คน 
3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดการจัดงานและกิจกรรมสันทนาการ 

(BBA-ELM) จํานวน 20 คน 
4. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการตราสินค้าหรูหรา (BBA-LUX) จํานวน 

30 คน 
ทั้งน้ี กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรที่เปิดรับและแผนการรับนักศึกษาแล้ว 
อน่ึง วิทยาลัยนานาชาติได้กําหนดรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกเข้าศึกษาไว้แล้ว ซึ่ง

กองนิติการได้ตรวจสอบค่าใช้จ่ายในส่วนของอัตราค่าตอบแทนแล้วมีความเห็นว่า เป็นการเหมาจ่ายทั้งชุด
คณะกรรมการ ซึ่งไม่เกินอัตราที่กําหนดไว้ตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2557 ข้อ 23 ซึ่งโครงการดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดีโดยความเห็นชอบ
ของที่ประชุม ก.บ.ม.  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบโครงการสอบวัดความรู้เพ่ือคัดเลือกนักศึกษา
เข้าศึกษาต่อ TCAS รอบที่ 5 ระดับปริญญาบัณฑิต วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร ภาคการศึกษาต้น 
ปีการศึกษา 2561 ตามท่ีวิทยาลัยนานาชาติเสนอ โดยให้กําหนดอัตราค่าตอบแทนกรรมการ/อนุกรรมการ    
ต่อคน และไม่เกินอัตราที่กําหนดไว้ตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2557 ข้อ 23 ก่อนนําเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติโครงการต่อไป 
 
ระเบยีบวาระที่  4.6.10 โครงการรับสมัครคัดเลือกบคุคลเข้าศึกษา ระดับปรญิญาตรี ในโครงการรับ

นักศึกษาอักษรศาสตรเ์พิ่มพเิศษ สาขาวิชาเอเชียศึกษา (โครงการพเิศษ) 
คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศกึษา 2561 
 

สรุปเรื่อง 
 ตามที่มหาวิทยาลัยได้กําหนดการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย

ศิลปากร ระดับปริญญาบัณฑิต รอบที่ 1-5 (SU-TCAS) ประจําปีการศึกษา 2561  น้ัน 
ในการน้ี คณะอักษรศาสตร์ประสงค์ดําเนินโครงการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับ

ปริญญาตรี ในโครงการรับนักศึกษาอักษรศาสตร์เพ่ิมพิเศษ สาขาวิชาเอเชียศึกษา (โครงการพิเศษ)                
คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2561 โดยกําหนดรับนักศึกษา จํานวน 4 กลุ่ม 
ภาษา รวมทั้งสิ้น 25 คน ดังน้ี    

1. กลุ่มภาษาเกาหลี    จํานวน  5 คน 
2. กลุ่มภาษาจีน    จํานวน  5 คน 
3. กลุ่มภาษาญี่ปุ่น    จํานวน  5 คน 
4. กลุ่มภาษาเวียดนาม   จํานวน 20 คน 
 ทั้งน้ี กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรที่เปิดรับและแผนการรับนักศึกษาแล้ว 
อน่ึง คณะอักษรศาสตร์ได้กําหนดรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกเข้าศึกษาไว้แล้ว       

ซึ่งกองนิติการได้ตรวจสอบค่าใช้จ่ายในส่วนของอัตราค่าตอบแทนแล้วมีความเห็นว่า อัตราค่าตอบแทนต่างๆ       
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ไม่เกินอัตราที่กําหนดไว้ตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
พ.ศ. 2557 ข้อ 23 ซึ่งโครงการดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดีโดยความเห็นชอบของที่ประชุม ก.บ.ม.  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบโครงการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา 
ระดับปริญญาตรี ในโครงการรับนักศึกษาอักษรศาสตร์เพ่ิมพิเศษ สาขาวิชาเอเชียศึกษา (โครงการพิเศษ) คณะ
อักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2561 ตามที่คณะอักษรศาสตร์เสนอ และให้นําเสนอ
อธิการบดีพิจารณาอนุมัติโครงการต่อไป 
 
ระเบยีบวาระที่  4.6.11 โครงการสอบคัดเลือกบุคคลเขา้ศึกษาในคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ 
  สื่อสาร มหาวิทยาลยัศลิปากร ประจําปีการศึกษา 2561 SU-TCAS  
  รับตรงอิสระ (รอบท่ี 5) 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่มหาวิทยาลัยได้กําหนดการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ระดับปริญญาบัณฑิต รอบที่ 1-5 (SU-TCAS) ประจําปีการศึกษา 2561  น้ัน 

ในการนี้ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประสงค์ดําเนินโครงการสอบคัดเลือก
บุคคลเข้าศึกษาในคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2561 
SU-TCAS รับตรงอิสระ (รอบที่ 5) โดยกําหนดรับนักศึกษา จํานวน 5 สาขาวิชา รวมทั้งสิ้น 50 คน ดังน้ี      

1. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ  จํานวน  30 คน  
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการออกแบบ  จํานวน  5 คน 

แอนิเมช่ัน   
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการออกแบบ จํานวน  5  คน  

เว็บและสื่อโต้ตอบ 
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการออกแบบเกม  จํานวน  5  คน  
5. สาขาวิชานิเทศศาสตร์ จํานวน  5  คน 

- (พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์) 
- (พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 1)   
- (พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2)   

ทั้งน้ี กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรที่เปิดรับและแผนการรับนักศึกษาแล้ว 
 อน่ึง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้กําหนดรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสอบ
คัดเลือกเข้าศึกษาแล้ว ซึ่งกองนิติการได้ตรวจสอบค่าใช้จ่ายในส่วนของอัตราค่าตอบแทนแล้วมีความเห็นว่า 
อัตราค่าตอบแทนกรรมการต่อคนต้องไม่เกินอัตราที่กําหนดไว้ตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการเบิก
จ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2557 ข้อ 23 ซึ่งโครงการดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดี
โดยความเห็นชอบของที่ประชุม ก.บ.ม.  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบโครงการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในคณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2561 SU-TCAS รับตรงอิสระ 
(รอบที่ 5) ตามที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ โดยให้กําหนดอัตราค่าตอบแทนกรรมการ/
อนุกรรมการต่อคน และไม่เกินอัตราที่กําหนดไว้ตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
รายได้ของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2557 ข้อ 23 ก่อนนําเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติโครงการต่อไป  
 
ระเบยีบวาระที่  5 เรื่องอ่ืนๆ  
ระเบยีบวาระที่  5.1  การฝึกอบรมผู้ใช้งานหลัก (Key User Training-KUT) 
  
สรุปเรื่อง  
 รองอธิการบดีฝ่ายบริหารแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้ดําเนินโครงการ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดหาระบบบริหารทรัพยากรองค์กรของมหาวิทยาลัยศิลปากร          
(SU-ERP) ซึ่งขณะน้ีการดําเนินการอยู่ในขั้นตอนการเข้ารับการฝึกอบรมผู้ใช้งานหลัก เพ่ือสร้างความเข้าใจแก่
บุคลากรผู้มีหน้าที่รับผิดชอบเก่ียวกับการใช้งานระบบดังกล่าว น้ัน 

ในการน้ี มหาวิทยาลัยได้กําหนดการฝึกอบรมผู้ใช้งานหลัก (Key User Training-KUT) 
ระหว่างวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 – 7 สิงหาคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ช้ัน 2 อาคารหม่อมหลวง
ป่ิน มาลากุล มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จึงขอความร่วมมือให้คณบดีคณะวิชา
กําชับเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องเข้าร่วมการฝึกอบรมดังกล่าวอย่างเคร่งครัด 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
  

มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 
ระเบยีบวาระที่ 5.2 การตรวจสอบพัสดุ ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 
 
สรุปเรื่อง 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  ข้อ 213 ได้กําหนดให้ภายในเดือนสุดท้ายก่อนสิ้น
ปีงบประมาณของทุกปี ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือหัวหน้าหน่วยงานที่มีหน้าที่ตามข้อ 205 แต่งต้ัง
ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุ ซึ่งมิใช่เจ้าหน้าที่พัสดุ เพ่ือตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุในงวด 1 ปี ที่ผ่านมา 
และตรวจนับพัสดุประเภทที่คงเหลืออยู่เพียงวันสิ้นงวดน้ันว่าการรับจ่ายถูกต้องหรือไม่ พัสดุคงเหลือมีตัวอยู่ตรง
ตามบัญชีหรือทะเบียนหรือไม่ มีพัสดุใดชํารุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไป เพราะเหตุใด หรือพัสดุใดไม่จําเป็นต้องใช้
ในหน่วยงานของรัฐแล้ว ให้เสนอรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวต่อผู้แต่งต้ังภายใน 30 วันทําการ น้ัน 

ในการน้ี มหาวิทยาลัยขอความร่วมมือให้คณบดีหรือผู้มีอํานาจเทียบเท่ากําชับ กํากับ และดูแล
รายการทะเบียนทรัพย์สินที่จะบันทึกในระบบพัสดุ (MIS) ให้เป็นรายการที่มีอยู่และใช้งานได้เท่าน้ัน 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ ทั้งน้ี มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายบริหารแจ้งการตรวจสอบพัสดุ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปยังคณะวิชา/หน่วยงาน เพ่ือดําเนินการต่อไป 
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เลิกประชุมเวลา 11.10 น.                                                                     
               
 

                                                                                                                                                       
 

(นางสาวกันย์พินันท์  สิริปัญญาธร) 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 
 

                                                                 
(นางสาวสิริวัลลิ์  พฤกษาอุดมชัย) 

ผู้จดรายงานการประชุม 
 
 
 

                                                          
(นางสาวเอมอร  ชีราวุฒธิพันธ์) 

ผู้จดรายงานการประชุม 
 

 
 

รายงานการประชุมฉบับน้ี 
ได้รับรองโดยไม่มีการแก้ไข 

 


