
รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ครั้งท่ี 4/2561 

วันอังคารท่ี 20 กุมภาพันธ์ 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. อ.ปวริส มินา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กรรมการ 

 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
5. ผศ.ดร.ปาเจรา    พัฒนถาบุตร รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร ์ กรรมการ 
6. ศ.ดร.พรศักด์ิ  ศรีอมรศักด์ิ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย กรรมการ 

  และรักษาการแทนผู้รักษาการแทน 
  ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

7. ผศ.สยุมพร  กาษรสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม กรรมการ 
8. ศ.ญาณวิทย์   กุญแจทอง  คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ กรรมการ 
9. รศ.ดร.ชัยสิทธ์ิ  ด่านกิตติกุล คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กรรมการ 

10. ผศ.ชวลิต ขาวเขียว ผู้รักษาการแทนคณบดีคณะโบราณคดี กรรมการ 
11. อ.ดร.ธนาทร  เจียรกุล คณบดีคณะมณัฑนศิลป์ กรรมการ 
12. ผศ.ดร.วรางคณา นิพัทธ์สุขกิจ คณบดีคณะอักษรศาสตร ์ กรรมการ 
13. ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธ์ุ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กรรมการ 
14. ผศ.ดร.นรงค์  ฉิมพาล ี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 
15. รศ.ดร.ธนะเศรษฐ ์ ง้าวหิรัญพัฒน์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กรรมการ 
16. ผศ.ดร.นิติพงศ์ โสภณพงศ์พิพัฒน์ ผู้รักษาการแทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ 

  และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
17. อ.จอมภัค  คลังระหัด รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ กรรมการ 

  รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 
18. ผศ.ดร.ศักดิพันธ์ ตันวิมลรัตน์ ผู้อํานวยการสํานักหอสมุดกลาง กรรมการ 
19. ผศ.ฉัตรชัย  เผ่าทองจีน ผู้อํานวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ กรรมการ 
20. อ.ดร.คุณัตว์   พิธพรชัยกุล ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน กรรมการ 
21. ผศ.ดร.ดิเรกฤทธ์ิ  บัวเวช ผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ กรรมการ 
22. อ.ดร.นิรุทธ์  วัฒโนภาส ผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ กรรมการ 
23. นายกฤษดา   ไพรวรรณ์ ผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน กรรมการ 
24. อ.ปัญจพล   เหล่าพูนพัฒน์  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กรรมการและเลขานุการ 
25. นางสาวอัปสร กิจเจริญค้า ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี ผู้ช่วยเลขานุการ 
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ผู้มาประชุมผา่นระบบ VDO-Conference 
1. รศ.ดร.ประสพชัย  พสุนนท ์ รองอธิการบดี เพชรบุรี กรรมการ 
2. ผศ.ดร.อมรินทร์ เทวตา รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย (เพชรบุรี)  กรรมการ 

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

ผู้เขา้ร่วมประชุม 
1. ผศ.ดร.ธีระศักด์ิ  หุดากร ผู้ช่วยอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร ์
2. อ.นภดล  วิรุฬห์ชาตะพันธ์ ผู้ช่วยอธิการบดี วังท่าพระ 
3. อ.พงศธร เวสสบุตร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและกายภาพ 
4. อ.ดร.สุภาพ  เกิดแสง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 
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.พิทักษ์ ศิริวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ติดราชการ 
2. รศ.ดร.ปานใจ   ธารทัศนวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ติดราชการ 
3. อ.ดําริห์   บรรณวิทยกิจ คณบดีคณะดุริยางคศาสตร์ ติดราชการ 
4. ผศ.สมศักด์ิ ชาตินํ้าเพ็ชร คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ติดราชการ 
5. ผศ.ดร.สมพิศ   ขัตติยพิกุล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ติดราชการ 
6. อ.ดร.โสภณ ผู้มีจรรยา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย ติดราชการ 

  ผู้รักษาการแทนผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  
7. อ.ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท ์ ผู้อํานวยการหอศิลป์ ติดราชการ 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 
เมื่อกรรมการครบเป็นองค์ประชุมแล้ว ประธานกล่าวเปิดประชุมและขอให้ที่ประชุมพิจารณา

เรื่องต่างๆ ดังน้ี 
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ระเบยีบวาระที่  1    เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี 1.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร           

ครั้งที่ 3/2561 เม่ือวันอังคารท่ี 6 กุมภาพันธ์ 2561  
 

สรุปเรื่อง 
 ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 
 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระท่ี 1.2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร           

ครั้งที่ 3/2561 เม่ือวันอังคารท่ี 6 กุมภาพันธ์ 2561 (วาระลับ) 
 

สรุปเรื่อง 
 ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 (วาระลับ) 
 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบยีบวาระที่  2     เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
ระเบยีบวาระที่ 2.1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2.1.1 กล่าวต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์สยุมพร กาษรสุวรรณ ได้รับแต่งต้ังให้ดํารง

ตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม 
 
สรุปเรื่อง 

ประธานกล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์สยุมพร กาษรสุวรรณ ซึ่ง
ได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม ทั้งนี้ ต้ังแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบยีบวาระที่ 2.2 แนวทางการกํากับมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
 
สรุปเรื่อง 

ด้วยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้มีหนังสือที่ ศธ 0506(3)/ว 48.2           
ลงวันที่ 15 มกราคม 2561 แจ้งแนวทางการกํากับมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยที่ประชุม
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 ได้พิจารณาผลการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาที่รายงานผ่านระบบ CHE QA Online แล้ว มีมติดังน้ี 
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1. กรณีหลักสูตรที่ผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน องค์ประกอบที่ 1 (การกํากับ
มาตรฐาน) มีผลการดําเนินงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ติดต่อกัน 2 ปี (ปีการศึกษา 2558 และ 2559) 

1.1 เห็นชอบให้เผยแพร่รายช่ือหลักสูตรที่มีผลการดําเนินงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาติดต่อกัน 2 ปี (ปีการศึกษา 2558 และ 2559) 

1.2 เห็นชอบให้เสนอสภาสถาบันอุดมศึกษางดรับนักศึกษาในหลักสูตรดังกล่าว พร้อม
ดําเนินการปรับปรุงให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาอย่างเร่งด่วน ภายใน 90 วัน นับ
จากวันที่ได้รับแจ้ง เพ่ือจัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาที่คงค้างอย่างมีคุณภาพจนสําเร็จการศึกษาตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ทั้งน้ี ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาแจ้งข้อมูลการรับนักศึกษาปีการศึกษา 
2560 พร้อมทั้งข้อมูลการดูแลนักศึกษาคงค้างในหลักสูตรดังกล่าว มายัง สกอ. โดยด่วน 

2. กรณีหลักสูตรที่ผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน องค์ประกอบที่ 1 (การกํากับ
มาตรฐาน) มีผลการดําเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ในปีการศึกษา 2558 แต่
ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ในปีการศึกษา 2559 

2.1 เห็นชอบให้แจ้งเตือนสภาสถาบันอุดมศึกษารับทราบและเร่งปรับปรุงหลักสูตร
ดังกล่าวให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาทุกปี 

2.2 เห็นชอบให้ดําเนินการตามข้อ 1 หากหลักสูตรดังกล่าวมีผลการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน องค์ประกอบที่ 1 (การกํากับมาตรฐาน) ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ติดต่อกัน 2 ปี โดยมอบหมายคณะอนุกรรมการด้านมาตรฐานการ
อุดมศึกษาพิจารณาเพ่ือแจ้งสภาสถาบันอุดมศึกษา และสถาบันอุดมศึกษาต่อไป 

ทั้งน้ี สกอ. ได้ตรวจสอบข้อมูลผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยศิลปากรแล้วพบว่า หลักสูตรที่ผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน องค์ประกอบที่ 1 (การ
กํากับมาตรฐาน) มีผลการดําเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ในปีการศึกษา 2558 
แต่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาในปีการศึกษา 2559 มีจํานวน 4 หลักสูตร คือ  

 
หลักสูตร ประเด็นที่ไม่ผา่น 

1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีชีวอนินทรีย์ 1,11 
2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอินทรีย์ 1 
3. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาชาวิชาจิตวิทยาชุมชน 1 
4. หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ 1 

หมายเหตุ : 1   หมายถึง  จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร 
              11  หมายถึง  การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาท่ีกําหนด 

 
โดยขอให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเร่งปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าวให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรระดับอุดมศึกษาทุกปี ทั้งน้ี คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะดําเนินการตามข้อ 1 หากหลักสูตร
ดังกล่าวมีผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน องค์ประกอบที่ 1 (การกํากับมาตรฐาน) ไม่เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการติดต่อกัน 2 ปี 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
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มติ ที่ประชุมรับทราบ ทั้งน้ี มอบหมายรองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาเร่งกํากับดูแล
การปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าวให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา เพ่ือเสนอสภาวิชาการ 
มหาวิทยาลัยศิลปากรพิจารณา ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 14 มีนาคม 
2561 ต่อไป 
 
ระเบยีบวาระที่ 2.3 สถิติการให้บรกิารทางวิชาการ สาํนักหอสมุดกลาง ประจําเดือนธนัวาคม 2560 
 
สรุปเรื่อง 

ด้วยสํานักหอสมุดกลางได้จัดทําสรุปสถิติการให้บริการทางวิชาการ สํานักหอสมุดกลาง     
เป็นรายเดือน โดยได้รายงานสถิติประจําเดือนธันวาคม 2560 ในหัวข้อประเภทผู้ใช้บริการ จํานวนผู้ใช้บริการ 
ยืมคืน (แยกตามประเภทผู้ใช้) จํานวนทรัพยากรสารสนเทศ การใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศ การใช้บริการ
ทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ และการยืมทรัพยากรสารสนเทศ (แยกตามคณะวิชา) เพ่ือนําข้อมูลไปใช้
ประโยชน์ในการบริหารจัดการ 

ทั้งน้ี ผู้อํานวยการสํานักหอสมุดกลางได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพ่ิมเติมว่า หากคณะวิชาที่อยู่ใน
พ้ืนที่ตลิ่งชันประสงค์ให้สํานักหอสมุดกลางบริการห้องสมุดเคลื่อนที่สามารถแจ้งความประสงค์มายังสํานัก
หอสมุดกลาง 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี 2.4 ผลสํารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของสํานักหอสมุดกลาง รอบที่ 1 

(สิงหาคม-พฤศจิกายน 2560) ประจําปีการศึกษา 2560 สํานักหอสมุดกลาง 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีสํานักหอสมุดกลางได้ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของสํานัก
หอสมุดกลาง ประจําปีการศึกษา 2560 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขพัฒนางานของ
สํานักหอสมุดกลางให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น สามารถดําเนินงานได้อย่างบรรลุเป้าหมายสูงสุดและสอดคล้องกับ
พันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยแบ่งระยะเวลาการสํารวจเป็นปีการศึกษาละ 2 รอบ คือ รอบที่ 1 ระหว่างเดือน
สิงหาคม-พฤศจิกายน 2560 และรอบที่ 2 ระหว่างเดือนมกราคม-เมษายน 2561 น้ัน 

ในการน้ี สํานักหอสมุดกลางได้รายงานผลสํารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของสํานัก
หอสมุดกลาง รอบที่ 1 (สิงหาคม-พฤศจิกายน 2560) ประจําปีการศึกษา 2560 โดยเก็บข้อมูลจากผู้เข้าใช้
บริการสํานักหอสมุดกลางจริง จํานวน 4 แห่ง ได้แก่ หอสมุดสาขา วังท่าพระ หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ 
หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี และหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งสรุปผลความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 4.09 และจําแนกเป็นรายด้านได้ดังน้ี   

1. บุคลากรของห้องสมุด  มีค่าเฉล่ีย 4.34  ระดับความพึงพอใจมาก 
2. กระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ  มีค่าเฉล่ีย 4.13  ระดับความพึงพอใจมาก 
3. กายภาพที่เหมาะสม  มีค่าเฉล่ีย 4.11  ระดับความพึงพอใจมาก 
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4. ระบบสาธารณูปโภค มีค่าเฉลี่ย 4.10  ระดับความพึงพอใจมาก 
 และรักษาความปลอดภัย 
5. สิ่งอํานวยความสะดวกท่ีจําเป็น  มีค่าเฉลี่ย 4.04  ระดับความพึงพอใจมาก 
6. การประชาสัมพันธ์  มีค่าเฉลี่ย 4.00  ระดับความพึงพอใจมาก 
7. ทรัพยากร มีค่าเฉลี่ย 3.93  ระดับความพึงพอใจมาก 
ทั้งน้ี ผู้อํานวยการสํานักหอสมุดกลางได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพ่ิมเติมว่า สํานักหอสมุดกลาง

อยู่ระหว่างพิจารณาการเปิดใช้บริการหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ 24 ช่ัวโมง โดยอาจนําระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการเพ่ือลดต้นทุนด้านบุคลากร 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบยีบวาระที่ 2.5 อัตราการรับนกัศึกษาชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้

เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยต่างๆ ของรัฐ ประจําปีการศึกษา 2561 
 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2513 ได้ให้ความเห็นชอบในหลักการให้
กระทรวงมหาดไทยดําเนินการจัดส่งนักศึกษาชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าศึกษา
ต่อมหาวิทยาลัยต่างๆ ต้ังแต่ปี 2514 ต่อมาคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีมติเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2557 
เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาดําเนินโครงการจัดส่งนักศึกษาชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยต่างๆ (ระยะที่ 9) พ.ศ. 2557-2561 ตามที่กระทรวงมหาดไทยโดยกรมการ
ปกครองเสนอ โดยจัดสรรและมอบเงินทุนอุดหนุนการศึกษาปีละ 44 ทุน แยกเป็น ทุนการศึกษาสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ 27 ทุน ทุนละ 40,000 บาท สาขาวิชาสังคมศาสตร์ 17 ทุน ทุนละ 30,000 บาท และให้มี
นักศึกษาเข้าศึกษาในวิชาชีพครูจํานวนร้อยละ 10 ของนักศึกษาที่เข้ารับการศึกษาในแต่ละปี โดยมีพ้ืนที่ดําเนิน
โครงการครอบคลุมพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ปัจจุบัน (จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และอําเภอจะนะ 
เทพา นาทวี และอําเภอสะบ้าย้อยของจังหวัดสงขลา) และให้พิจารณารับนักศึกษาท่ีได้รับผลกระทบใน 3 
จังหวัดชายแดนภาคใต้เพ่ิมเติมเป็นจังหวัดละ 2 ราย เข้าศึกษาต่อสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐ 
จํานวน 9 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัย          
ศรีนครินทรวิโรฒ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นหน่วยงาน
ดําเนินการรับสมัครสอบแข่งขันคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษา ซึ่งพิจารณาจัดสรรตามคณะวิชา/สาขาวิชา             
ที่มหาวิทยาลัยทั้ง 9 แห่ง กําหนดขึ้น น้ัน 

ในปีการศึกษา 2561 กระทรวงมหาดไทยจะดําเนินการคัดเลือกนักศึกษาตามโครงการจัดส่ง
นักศึกษาชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยต่างๆ ของรัฐ เช่นที่
เคยปฏิบัติมา โดยกําหนดคณะวิชา/สาขาวิชา ให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน และการขาดแคลน
บุคลากรในแต่ละสาขาวิชาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดังน้ี 
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1. สายวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย คณะวิชา/สาขาวิชา แพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ 
เภสัชศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และสาขาวิชาอ่ืนที่เป็นวิชาด้าน
วิทยาศาสตร์ 

2. สายศิลปศาสตร์หรือสังคมศาสตร์ ประกอบด้วย คณะวิชา/สาขาวิชา รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ 
อักษรศาสตร์ ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี วิทยาการจัดการ ศิลปศาสตร์ นิเทศศาสตร์ 
วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และสาขาวิชาอ่ืนที่เป็นวิชาด้านศิลปศาสตร์
หรือสังคมศาสตร์ 

เพ่ือให้การดําเนินงานตามโครงการจัดส่งนักศึกษาชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยต่างๆ ของรัฐ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย กระทรวงมหาดไทยได้ขอ
ความร่วมมือมายังมหาวิทยาลัยแจ้งอัตรารับนักศึกษาตามโครงการดังกล่าว เพ่ือให้เข้ารับการศึกษาอย่างน้อย
คณะวิชา/สาขาวิชาละ 1 ราย เป็นกรณีพิเศษ โดยกรอกข้อมูลตามแบบสํารวจอัตรารับนักศึกษาตามโครงการ
จัดส่งนักศึกษาชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยต่างๆ ของรัฐ    
9 แห่ง ประจําปีการศึกษา 2561 แล้วส่งไปยังกระทรวงมหาดไทยภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  2.6 การประชุมผู้เชี่ยวชาญเพื่อความร่วมมือด้านการศึกษาและพัฒนาศักยภาพ        

ผู้ที่ทํางานอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมในประเทศไทย 
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่กรมศิลปากรและองค์การยูเนสโกได้ร่วมดําเนินการโครงการฟ้ืนฟูภูมิปัญญาช่างฝีมือ
สถาปัตยกรรมไทยด้ังเดิมเพ่ือการอนุรักษ์มรดกโลก (ระยะที่ 1) โดยได้รับการสนับสนุนจากสํานักงานทรัพย์สิน
ส่วนพระมหากษัตริย์และรัฐบาลราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ซึ่งโครงการดังกล่าวได้ริเริ่มการใช้การวิจัย
ภาคสนามเพ่ือสร้างความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้มีส่วนเก่ียวข้องต่างๆ ทั้งกรมศิลปากร บริษัทรับจ้าง นักวิชาการ 
ชุมชนท้องถิ่น ผู้ควบคุมงาน และช่างฝีมือที่ทํางานในโครงการอนุรักษ์ นําไปสู่การร่างหลักสูตรซึ่งแล้วเสร็จ 
จํานวน  2 แขนง ได้แก่ หลักสูตรวิชาชีพเฉพาะทางด้านการอนุรักษ์โบราณสถาน และหลักสูตรช่างอนุรักษ์
โบราณสถานประเภทอิฐและปูน นอกจากน้ี โครงการระยะที่ 2 (พ.ศ. 2561-2564) ได้ริเริ่มดําเนินโครงการ
อนุรักษ์ตัวอย่างในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยได้ดําเนินการที่วัดกระจีในปีแรก (พ.ศ. 2561) น้ัน 

ในการน้ี เพ่ือขยายผลโครงการและตอบสนองความต้องการให้บุคลากรมีความเข้าใจและ
ชํานาญงานอนุรักษ์ในประเทศ องค์การยูเนสโกได้ดําเนินการประสานงานกับสถาบันการศึกษาทั้งใน
ระดับประเทศและระดับนานาชาติเพ่ือส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน และองค์กรระหว่างประเทศในการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคลของประเทศไทยให้มีความรู้ความ
เช่ียวชาญด้านการทํางานอนุรักษ์ทั้งด้านวิชาการและการปฏิบัติงานจริง พร้อมทั้งจัดการประชุมผู้เช่ียวชาญและ
ผู้บริหารเพ่ือความร่วมมือด้านการศึกษาและพัฒนาศักยภาพผู้ที่ทํางานอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมใน     
ประเทศไทย ในวันที่ 1 มีนาคม 2561 เวลา 13.00-17.00 น. ณ องค์การยูเนสโก กรุงเทพมหานคร โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือเริ่มต้นการหารือและประสานงานระหว่างภาคส่วนและสถาบันที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาองค์
ความรู้ด้านการอนุรักษ์ในประเทศไทย  
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ทั้งน้ี นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากรในฐานะผู้เช่ียวชาญและผู้แทนของมหาวิทยาลัยที่มี
ศักยภาพในการร่วมมือตามแนวทางที่องค์การยูเนสโกเสนอ ได้ตอบรับเข้าร่วมการประชุม โดยขอความร่วมมือ
ให้คณะวิชารายงานกิจการ/โครงการ/ศักยภาพที่เก่ียวข้องเพ่ือเป็นข้อมูลในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 
ระเบียบวาระที่  2.7 ข้อบังคับ ก.อ.ร. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์คําสั่ง

ให้ออกจากราชการและคําสั่งลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง พ.ศ. 2560 
 
สรุปเรื่อง 

ตามมาตรา 17/4 และมาตรา 17/5 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ .ศ . 2547 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 กําหนดให้คณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์และร้องทุกข์             
(ก.อ.ร.) มีอํานาจหน้าที่ในการออกข้อบังคับเก่ียวกับการอุทธรณ์และร้องทุกข์ และจะต้ังคณะอนุกรรมการเพ่ือ
ปฏิบัติการตามที่ ก.อ.ร. มอบหมายก็ได้ น้ัน 

ในการนี้ กองนิติการจึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบข้อบังคับ ก.อ.ร. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการ
พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์คําสั่งให้ออกจากราชการและคําสั่งลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง พ.ศ. 2560 โดย ก.อ.ร. 
ได้กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์คําสั่งให้ออกจาก
ราชการและคําสั่งลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาแล้ว และในกรณีมี
เหตุผลความจําเป็น ก.อ.ร. สามารถแต่งต้ังคณะอนุกรรมการ ก.อ.ร. ขึ้นคณะหน่ึง หรือหลายคณะ โดยแต่ละ
คณะให้มีอํานาจหน้าที่ เป็นผู้พิจารณากลั่นกรอง ตรวจสอบสํานวนอุทธรณ์ของข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา แล้วเสนอต่อ ก.อ.ร. เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติงานของ ก.อ.ร. หรือปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่
ได้รับมอบหมายจาก ก.อ.ร. ได้ ซึ่งมีผลใช้บังคับต้ังแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2551 เป็นต้นไป 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ  
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ และมอบหมายให้กองนิติการเวียนแจ้งไปยังคณะวิชา/หน่วยงานทราบต่อไป 
 
ระเบยีบวาระที่  3    เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน  
 ไม่ม ี
 
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 คณะมัณฑนศิลป์ขออนุมัติจ้างบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

จํานวน 2 ราย 
 

สรุปเรื่อง 
ตามท่ีคณะมัณฑนศิลป์มีอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ           

ตําแหน่งเลขที่ 2-3-04-718 เดิมเป็นอัตราของ นายฉัตรอมร แย้มเจริญ ซึ่งได้รับอนุญาตให้ลาออกในวันที่              
1 กันยายน 2559 และตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-04-719 เดิมเป็น
อัตราของ นางสาวดาหลา เจนณรงค์ ซึ่งได้รับอนุญาตให้ลาออกในวันที่ 16 ธันวาคม 2559 น้ัน  
  เพ่ือให้การดําเนินงานภายในคณะฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะฯ จึงประสงค์ขออนุมัติ 
จ้างบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 2 ราย ดังน้ี 

1. นางสาวเบญจรัตน์ บุญศรีงาม วุฒิบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) จากมหาวิทยาลัย 
มหิดล ดํารงตําแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-04-718 อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 
บาท สังกัดงานกิจการนักศึกษา สํานักงานคณบดี คณะมัณฑนศิลป์ 

2. นางสาวปวีณา พัฒนศิริ วุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร           
ดํารงตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-04-719 อัตราเงินเดือน เดือนละ 
19,500 บาท สังกัดงานแผนและส่งเสริมทางวิชาการ สํานักงานคณบดี คณะมัณฑนศิลป์ 

พร้อมทั้งขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังน้ี 
คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ราย นางสาวเบญจรัตน์ บุญศรีงาม 
1. คณบดีคณะมณัฑนศิลป์    ประธานกรรมการ 
2. รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะมัณฑนศิลป์  กรรมการ 
3. นางภาวนา  ใจประสาท    กรรมการ 
4. นางมัญธรัตน์  จิตมาลีรัตน์    กรรมการ 
5. นายศุภฤกษ์  ทับเสน     กรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ราย นางสาวปวีณา พัฒนศิริ 
1. คณบดีคณะมณัฑนศิลป์    ประธานกรรมการ 
2. รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ คณะมัณฑนศลิป์  กรรมการ 
3. นางภาวนา  ใจประสาท    กรรมการ 
4. นางสาวมุกดา  จิตพรมมา    กรรมการ 
5. นายศุภฤกษ ์ ทับเสน     กรรมการและเลขานุการ 

 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมั ติให้ จ้างบุคคล ทั้ง 2 ราย เ พ่ือบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ต้ังแต่วันที่  ก.บ.ม. อนุมัติ แต่ไม่ก่อนวันรายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน พร้อมทั้งอนุมัติให้แต่งต้ัง
คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าวตามรายช่ือที่คณะฯ เสนอ ทั้งน้ี การจ้าง 
ครั้งแรกให้จ้างเป็นพนักงานประจําสถานภาพทดลองงาน มีระยะเวลาการจ้าง 1 ปี ต้ังแต่วันที่รายงานตัว            
เข้าปฏิบัติงาน 
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ระเบียบวาระท่ี  4.1.2.2 คณะมัณฑนศิลป์ขออนุ มั ติ จ้าง นางสาวศุภสุมนญ์ โสภาจิตต์วัฒนะ          
เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่คณะมัณฑนศิลป์มีอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่       
1-2-04-539 สังกัดภาควิชาออกแบบตกแต่งภายใน  เดิมเป็นอัตราของ นางสาวเฉลิมใจ บัวจันทร์ ซึ่งได้รับ
อนุญาตให้ลาออกในวันที่ 1 ตุลาคม 2557 น้ัน 

คณะฯ ได้ดําเนินการตามข้ันตอนแล้ว ผู้ได้รับการคัดเลือกคือ นางสาวศุภสุมนญ์ โสภาจิตต์วัฒนะ   
วุฒิ Master of Arts สาขาวิชา Design: Product+Space จาก Kingston University จากประเทศ           
สหราชอาณาจักร และขอยกเว้นเกณฑ์ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ เน่ืองจากได้สําเร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยของประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษในการส่ือสาร ซึ่งตามมติ ก.บ.พ. ครั้งที่ 25/2558 เมื่อวันที่           
29 ธันวาคม 2558 ได้พิจารณายกเว้นเกณฑ์ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยของประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร คณะฯ จึงประสงค์ขออนุมัติจ้าง นางสาวศุภสุมนญ์ 
โสภาจิตต์วัฒนะ เพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-04-539           
อัตราเงินเดือน เดือนละ 26,250 บาท สังกัดภาควิชาออกแบบตกแต่งภายใน คณะมัณฑนศิลป์ พร้อมทั้ง          
ขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังน้ี 

1. คณบดีคณะมณัฑนศิลป์     ประธานกรรมการ 
2. หัวหน้าภาควิชาออกแบบตกแต่งภายใน คณะมัณฑนศิลป์  กรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกพงษ์  ตรีตรง    กรรมการ 
4. อาจารย์ไพบูลย์ จิรประเสริฐกุล     กรรมการ 
5. อาจารย์สัญญา  สุขพูล      กรรมการ 
6. อาจารย์พัฒนา  เจรญิสุข     กรรมการ 
7. นายศุภฤกษ์  ทับเสน      เลขานุการ 
ทั้งน้ี ที่ประชุม ก.บ.พ. ครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 ให้ดําเนินการตามมติของ

สภามหาวิทยาลัยศิลปากร คือ กลุ่มสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบให้ใช้วุฒิปริญญาไม่ตํ่ากว่าปริญญาโทหรือ
เทียบเท่า 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จ้าง นางสาวศุภสุมนญ์ โสภาจิตต์วัฒนะ เพ่ือบรรจุเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-04-539 อัตราเงินเดือน เดือนละ 26,250 
บาท สังกัดภาควิชาออกแบบตกแต่งภายใน คณะมัณฑนศิลป์ ต้ังแต่วันที่  ก.บ.ม. อนุมัติ แต่ไม่ก่อนวันรายงานตัว            
เข้าปฏิบัติงาน พร้อมทั้งอนุมัติให้แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าว
ตามรายช่ือที่คณะฯ เสนอ ทั้งน้ี การจ้างคร้ังแรกให้จ้างเป็นพนักงานประจําสถานภาพทดลองงาน มีระยะเวลา
การจ้าง 1 ปี ต้ังแต่วันที่รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน 
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ระเบียบวาระท่ี  4.1.2.3 ศูนย์คอมพิวเตอร์ขออนุมัติจ้าง นายชนาธิป หม่ันเพียรสุข เพื่อบรรจุเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งนักคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 

 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีศูนย์คอมพิวเตอร์มีอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งนักคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
ตําแหน่งเลขที่ 2-3-12-740 สังกัดฝ่ายวิชาการ  เดิมเป็นอัตราของ นางสาวชนจันทร์ แสงมั่ง ซึ่งได้รับอนุญาตให้
ลาออกในวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 น้ัน 

ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้ดําเนินการตามข้ันตอนแล้ว ผู้ได้รับการคัดเลือกคือ นายชนาธิป หมั่นเพียรสุข   
วุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
ศูนย์คอมพิวเตอร์จึงประสงค์ขออนุมัติจ้าง นายชนาธิป หมั่นเพียรสุข เพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย        
ดํารงตําแหน่งนักคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขท่ี 2-3-12-740 อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท 
สังกัดฝ่ายวิชาการ ศูนย์คอมพิวเตอร์ พร้อมทั้งขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลอง      
ปฏิบัติงาน ดังน้ี 

1. ผู้อํานวยการศูนย์คอมพิวเตอร์     ประธานกรรมการ 
2. นางสุภาพ  กล่อมจิตต์      กรรมการ 
3. นางสาวบุญมา  เพ่งซ่วน     กรรมการ 
4. นางสาวสุนิสา  ศรีเผือก     กรรมการ 
5. นางสาวธวัลรัตน์  บุณยเลขา     เลขานุการ 

 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จ้าง นายชนาธิป หมั่นเพียรสุข เพ่ือบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ดํารงตําแหน่งนักคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-12-740 อัตราเงินเดือน เดือนละ 
19,500 บาท สังกัดฝ่ายวิชาการ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ต้ังแต่วันที่ ก.บ.ม. อนุมัติ แต่ไม่ก่อนวันรายงานตัว            
เข้าปฏิบัติงาน พร้อมทั้งอนุมัติให้แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าว
ตามรายช่ือที่หน่วยงานเสนอ ทั้งน้ี การจ้างคร้ังแรกให้จ้างเป็นพนักงานประจําสถานภาพทดลองงาน             
มีระยะเวลาการจ้าง 1 ปี ต้ังแต่วันที่รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.2.4 กองคลังขออนุมัติจ้าง นางสาวพิชญา ป้อมน้อย เพื่อบรรจุเป็นพนักงาน

มหาวิทยาลัย ตําแหน่งนักการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่กองคลังมีอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งนักการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
ตําแหน่งเลขท่ี 2-2-16-692 สังกัดงานการเงิน กองคลัง สํานักงานอธิการบดี เดิมเป็นอัตราของ นางสาว
ศิริวรรณ อรรควัตร์ ซึ่งได้รับอนุญาตให้ลาออกในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 น้ัน 
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กองคลังได้ดําเนินการตามข้ันตอนแล้ว ผู้ได้รับการคัดเลือกคือ นางสาวพิชญา ป้อมน้อย              
วุฒิบัญชีบัณฑิต (การบัญชี) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (โดยขออนุมัติเรียก 
ลําดับที่ 5 จากประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
ตําแหน่งนักการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ทั้งน้ี ลําดับที่ 1-4 ได้รับการอนุมัติบรรจุ
แต่งต้ังแล้ว) กองคลังจึงประสงค์ขออนุมัติจ้าง นางสาวพิชญา ป้อมน้อย เพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  
ดํารงตําแหน่งนักการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-2-16-692 อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 
บาท สังกัดงานการเงิน กองคลัง สํานักงานอธิการบดี พร้อมทั้งขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการ
ทดลองปฏิบัติงาน ดังน้ี 

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

 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จ้าง นางสาวพิชญา ป้อมน้อย เพ่ือบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ดํารงตําแหน่งนักการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขท่ี 2-2-16-692 อัตราเงินเดือน         
เดือนละ 19,500 บาท สังกัดงานการเงิน กองคลัง สํานักงานอธิการบดี ต้ังแต่วันที่  ก.บ.ม. อนุมัติ แต่ไม่ก่อน       
วันรายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน พร้อมทั้งอนุมัติให้แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน          
ในตําแหน่งดังกล่าวตามรายช่ือที่หน่วยงานเสนอ ทั้งน้ี การจ้างครั้งแรกให้จ้างเป็นพนักงานประจําสถานภาพ
ทดลองงาน มีระยะเวลาการจ้าง 1 ปี ต้ังแต่วันที่รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.2.5 คณะศึกษาศาสตร์ขออนุมัติจ้าง นางสาวจริยา พันธุระ เพื่อบรรจุเป็น

พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งนักกิจการนักศึกษาปฏิบัติการ 
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่คณะศึกษาศาสตร์มีอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งนักกิจการนักศึกษา
ปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-05-680 สังกัดงานพัฒนาวิชาการและบริการการศึกษา สํานักงานคณบดี          
เดิมเป็นอัตราของ นางสาวเกวลิน วิรัชนิดากุล ซึ่งได้รับอนุญาตให้ลาออกในวันที่ 1 มกราคม 2561 น้ัน 

คณะฯ ได้ดําเนินการตามข้ันตอนแล้ว ผู้ได้รับการคัดเลือกคือ นางสาวจริยา พันธุระ              
วุฒิศึกษาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการศึกษา) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะฯ จึงประสงค์
ขออนุมัติจ้าง นางสาวจริยา พันธุระ เพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ดํารงตําแหน่งนักกิจการนักศึกษา
ปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-05-680 อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท สังกัดงานพัฒนาวิชาการและ
บริการการศึกษา สํานักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร์ พร้อมทั้งขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผล          
การทดลองปฏิบัติงาน ดังน้ี 
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1. รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสมัพันธ์  ประธานกรรมการ 
    คณะศึกษาศาสตร์ 
2. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์   กรรมการ 
3. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์   กรรมการ 
4. เลขานุการคณะศึกษาศาสตร์     กรรมการ 
5. หัวหน้างานบริหารและจัดการ คณะศึกษาศาสตร์   กรรมการ 
6. นางลลิตา รุจจนเวท      เลขานุการ 

 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จ้าง นางสาวจริยา พันธุระ เพ่ือบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ดํารงตําแหน่งนักกิจการนักศึกษาปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-05-680 อัตราเงินเดือน เดือนละ 
19,500 บาท สังกัดงานพัฒนาวิชาการและบริการการศึกษา สํานักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร์ ต้ังแต่วันที่  
ก.บ.ม. อนุมัติ แต่ไม่ก่อนวันรายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน พร้อมทั้งอนุมัติให้แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผล       
การทดลองปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าวตามรายช่ือที่คณะฯ เสนอ ทั้งน้ี การจ้างคร้ังแรกให้จ้างเป็นพนักงาน
ประจําสถานภาพทดลองงาน มีระยะเวลาการจ้าง 1 ปี ต้ังแต่วันที่รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน 
 
ระเบยีบวาระที่  4.1.3 การประเมินการปฏิบัติงาน  
ระเบียบวาระท่ี  4.1.3.1 รายงานผลการประเมินทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย  

จํานวน 2 ราย 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรได้มีคําสั่งบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยให้ทดลอง

ปฏิบัติงานในตําแหน่งเป็นเวลา 6 เดือน จํานวน 2 ราย คือ 
1. นายสญชัย ลบแย้ม วุฒิ Doctor of Philosophy จาก Texas A&M University          

ประเทศสหรัฐอเมริกา ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-22-1199 อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท 
สังกัดภาควิชาการออกแบบและวางผังชุมชนเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 

2. นางสาวธีรพร ช่ืนพี วุฒิ Doctor of Engineering จาก Akita University ประเทศญี่ปุ่น 
ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-06-379 อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท สังกัดภาควิชาภูมิศาสตร์ 
คณะอักษรศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 
 บัดนี้ คณะกรรมการประเมินฯ ได้ดําเนินการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัยดังกล่าวแล้ว เห็นว่าพนักงานมหาวิทยาลัย ทั้ง 2 ราย เ ป็นผู้มีความรู้ความสามารถ             
ความรับผิดชอบและความประพฤติเหมาะสม เห็นควรให้ปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าวต่อไป 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบรายงานผลการประเมินทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัย จํานวน 2 ราย และให้ปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าวต่อไป  
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ระเบียบวาระที่  4.1.4 การขอเปลี่ยน / เพิ่มเง่ือนไขการบรรจ ุ
ระเบียบวาระท่ี  4.1.4.1 คณะวิทยาการจัดการขออนุมัติเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุกรอบอัตราว่างเพ่ือ

ใช้ในการดําเนินการเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ 

 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีคณะวิทยาการจัดการมีอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 
1-3-23-134 ตําแหน่งเลขที่ 1-3-23-139 ตําแหน่งเลขที่ 1-3-23-140 ตําแหน่งเลขที่ 1-3-23-753 ตําแหน่ง
เลขที่ 1-3-23-756 ตําแหน่งเลขที่ 1-3-23-791 ตําแหน่งเลขที่ 1-3-23-792 และตําแหน่งเลขที่ 1-3-23-793 
น้ัน 

คณะวิทยาการจัดการจึงประสงค์ ดังน้ี 
1. ได้ ดําเ นินการเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเ พ่ือบรรจุ เ ป็นพนักงานมหาวิทยาลัย               

ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-3-23-139 ด้วยวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาพัฒนศึกษา           
พัฒนศึกษาศาสตร์ การบริหารการพัฒนา การพัฒนาชุมชน พัฒนศาสตร์ สหวิทยาการ การจัดการนวัตกรรม 
ต้ังแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 - 30 มกราคม 2561 ปรากฏว่าไม่มีผู้สมัครในตําแหน่งดังกล่าว คณะฯ          
จึงประสงค์ขออนุมัติเปลี่ยนเง่ือนไขการบรรจุก่อนดําเนินการเปิดรับสมัครอีกคร้ังหน่ึง ดังน้ี 

- ผู้สมัครต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาพัฒนศึกษา พัฒนศึกษาศาสตร์         
การบริหารการพัฒนา การพัฒนาชุมชน พัฒนศาสตร์ สหวิทยาการ การจัดการนวัตกรรม หรือสาขาอ่ืนๆ              
ที่เก่ียวข้อง หรือ 

- ผู้สมัครต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาพัฒนศึกษา พัฒนศึกษาศาสตร์         
การบริหารการพัฒนา การพัฒนาชุมชน พัฒนศาสตร์ สหวิทยาการ การจัดการนวัตกรรม หรือสาขาอ่ืนๆ              
ที่เก่ียวข้อง ที่กําลังศึกษาระดับปริญญาเอกและกําลังทําวิทยานิพนธ์ 

2. ได้ ดําเ นินการเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเ พ่ือบรรจุ เ ป็นพนักงานมหาวิทยาลัย               
ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-3-23-140 ด้วยวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก ทางด้านภาษาจีน หรือ        
การสอนภาษาจีน ต้ังแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2560 - 14 พฤศจิกายน 2560 และได้ขยายเวลาไปอีก ต้ังแต่วันที่             
23 พฤศจิกายน 2560 - 30 มกราคม 2561 ปรากฏว่าไม่มีผู้สมัครในตําแหน่งดังกล่าว คณะฯ จึงประสงค์            
ขออนุมัติเปลี่ยนเง่ือนไขการบรรจุก่อนดําเนินการเปิดรับสมัครอีกคร้ังหน่ึง ดังน้ี 

- ผู้สมัครต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ทางด้านภาษาจีน หรือ การสอน
ภาษาจีน หรือสาขาอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง หรือ 

- ผู้สมัครต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ทางด้านภาษาจีน หรือ การสอนภาษาจีน           
หรอืสาขาอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ที่กําลังศึกษาระดับปริญญาเอกและกําลังทําวิทยานิพนธ์ 

3. ได้ดําเนินการเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่ง
อาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-3-23-134 และ ตําแหน่งเลขที่ 1-3-23-753 ด้วยวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก 
ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์ (การปกครอง, บริหารรัฐกิจ) หรือการจัดการภาครัฐและเอกชน หรือ
อย่างใดอย่างหน่ึง หรือสาขาอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ต้ังแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 - 30 มกราคม 2561 ปรากฏว่า
ไม่มีผู้สมัครในตําแหน่งดังกล่าว คณะฯ จึงประสงค์ขออนุมัติเปลี่ยนเง่ือนไขการบรรจุก่อนดําเนินการเปิดรับ
สมัครอีกคร้ังหน่ึง ดังน้ี 
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- ผู้สมัครต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์            
(การปกครอง,บริหารรัฐกิจ) หรือการจัดการภาครัฐและเอกชน หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง หรือสาขาอ่ืนๆ ที่
เก่ียวข้อง หรือ 

- ผู้สมัครต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์            
(การปกครอง,บริหารรัฐกิจ) หรือการจัดการภาครัฐและเอกชน หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง หรือสาขาอ่ืนๆ ที่
เก่ียวข้องที่กําลังศึกษาระดับปริญญาเอกและกําลังทําวิทยานิพนธ์ 

4. ได้ ดําเ นินการเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเ พ่ือบรรจุ เ ป็นพนักงานมหาวิทยาลัย               
ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-3-23-756 ด้วยวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก ทางด้านบริหารธุรกิจ สาขา
บริหารธุรกิจ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ หรือสาขาอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ต้ังแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 - 
30 มกราคม 2561 ปรากฏว่าไม่มีผู้สมัครในตําแหน่งดังกล่าว คณะฯ จึงประสงค์ขออนุมัติเปลี่ยนเง่ือนไข       
การบรรจุก่อนดําเนินการเปิดรับสมัครอีกคร้ังหน่ึง ดังน้ี 

- ผู้สมัครต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ทางด้านบริหารธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจ       
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ หรือสาขาอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง หรือ 

- ผู้สมัครต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ทางด้านบริหารธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจ       
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ หรือสาขาอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ที่กําลังศึกษาระดับปริญญาเอกและกําลัง               
ทําวิทยานิพนธ์ 

5. ได้ ดําเ นินการเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเ พ่ือบรรจุ เ ป็นพนักงานมหาวิทยาลัย               
ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-3-23-791 ด้วยวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก ทางด้านโลจิสติกส์ หรือ
บริหารธุรกิจ หรือสาขาอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ต้ังแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 - 30 มกราคม 2561 ปรากฏว่ามี
ผู้สมัครจํานวน 1 ราย แต่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศจึงไม่มีสิทธ์ิเข้ารับการคัดเลือก คณะฯ จึงประสงค์ขอ
อนุมัติเปลี่ยนเง่ือนไขการบรรจุก่อนดําเนินการเปิดรับสมัครอีกคร้ังหน่ึง ดังน้ี 

- ผู้สมัครต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ทางด้านโลจิสติกส์ หรือบริหารธุรกิจ 
หรือสาขาอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง หรือ 

- ผู้สมัครต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ทางด้านโลจิสติกส์ หรือบริหารธุรกิจ หรือ
สาขาอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ที่กําลังศึกษาระดับปริญญาเอกและกําลังทําวิทยานิพนธ์ 

6. ได้ ดําเ นินการเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเ พ่ือบรรจุ เ ป็นพนักงานมหาวิทยาลัย               
ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-3-23-792 และตําแหน่งเลขที่ 1-3-23-793 ด้วยวุฒิการศึกษาระดับ 
ปริญญาเอก ทางด้านการจัดการการท่องเที่ยว และการจัดการการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม หรือสาขาอ่ืนๆ  
ที่เก่ียวข้อง ต้ังแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 - 30 มกราคม 2561 ปรากฏว่าไม่มีผู้สมัครในตําแหน่งดังกล่าว 
คณะฯ จึงประสงค์ขออนุมัติเปลี่ยนเง่ือนไขการบรรจุก่อนดําเนินการเปิดรับสมัครอีกคร้ังหน่ึง ดังน้ี 

- ผู้สมัครต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ทางด้านการจัดการการท่องเที่ยว และ         
การจัดการการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม หรือสาขาอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง หรือ 

- ผู้สมัครต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ทางด้านการจัดการการท่องเที่ยว และ 
การจัดการการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม หรือสาขาอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ที่กําลังศึกษาระดับปริญญาเอกและ 
กําลังทําวิทยานิพนธ์ 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนเง่ือนไขการบรรจุกรอบอัตราว่างเพ่ือใช้ในการ
ดําเนินการเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ เฉพาะตําแหน่ง
เลขที่ 1-3-23-140 สาขาวิชาทางด้านภาษาจีน หรือการสอนภาษาจีน และตําแหน่งเลขที่ 1-3-23-791  
สาขาวิชาทางด้านโลจิสติกส์ หรือบริหารธุรกิจ หรือสาขาอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ตามที่เสนอ เน่ืองจาก สาขาวิชา
ทางด้านภาษาจีน เป็นสาขาวิชาที่ยากและมีคนจบปริญญาเอกจํานวนไม่มาก ส่วนสาขาวิชาทางด้านโลจิสติกส์ 
เป็นสาขาใหม่ที่มีคนจบปริญญาเอกจํานวนไม่มากเช่นกัน 
 ส่วนสาขาวิชาอ่ืนๆ เน่ืองจากเป็นสาขาวิชาที่ไม่ขาดแคลน จึงมีมติให้คณะฯ ดําเนินการรับ
สมัครตามเง่ือนไขการบรรจุในระดับปริญญาเอก เหมือนเดิม 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.5 การพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ ชํานาญงาน ชํานาญงานพิเศษ ชํานาญการ 

ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษฯ 
  ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6 เรื่องอ่ืนๆ  
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.1 การขอเพิ่มวุฒิการศึกษาไว้ในทะเบียนประวัติ  

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือนตาม
คุณวุฒิ  และการเพ่ิมวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติ พ.ศ.2553 ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน 2553 ข้อ 4 
และข้อ 5 กําหนดว่าการปรับเงินเดือนตามคุณวุฒิหรือการเพ่ิมคุณวุฒิไว้ในทะเบียนประวัติน้ัน ข้าราชการและ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ที่ได้รับคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นน้ันจะต้องเป็นคุณวุฒิที่ตรงกับลักษณะ          
การสอนของภาควิชา หรือของคณะหรือหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 

และสําหรับข้าราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายบริหารและปฏิบัติงานทั่วไป          
ที่ได้รับคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นน้ันจะต้องเป็นคุณวุฒิที่ตรงกับมาตรฐานกําหนดตําแหน่งซึ่งบุคคลน้ันดํารงตําแหน่งอยู่ 
ในขณะนั้น ส่วนการกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ ให้คํานึงถึงความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบ   
ความประพฤติ และความเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างย่ิงต้องพิจารณาถึงลักษณะงานที่ปฏิบัติ ผลประโยชน์ 
ที่หน่วยงานจะได้รับเป็นสําคัญ 

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

เน่ืองจาก มหาวิทยาลัยได้อนุญาตให้ นายประพล เปรมทองสุข พนักงานมหาวิทยาลัย 
ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-3-23-103 สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ลาศึกษานอกเวลาราชการในระดับ
ปริญญาเอก สาขาวิชาการวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา ณ มหาวิทยาลัยบูรพา มีกําหนด 3 ปี ต้ังแต่วันที่ 
6 พฤศจิกายน 2553 ถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2556 และนายประพล เปรมทองสุข ได้สําเร็จการศึกษาระดับ 
ปริญญาเอก วุฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา จากมหาวิทยาลัยบูรพา 
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ต้ังแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2560 โดยยื่นเรื่องเสนอขอเพ่ิมวุฒิการศึกษาไว้ในทะเบียนประวัติให้หน่วยงาน 
การเจ้าหน้าที่ของคณะฯ รับเรื่องเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 

คณะวิทยาการจัดการขออนุมัติให้เพ่ิมวุฒิการศึกษาไว้ในทะเบียนประวัติ ราย นายประพล 
เปรมทองสุข พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-3-23-103 อัตราเงินเดือน เดือนละ 
41,030 บาท สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ได้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก วุฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา จากมหาวิทยาลัยบูรพา เป็นตําแหน่งอาจารย์ คุณวุฒิปริญญา
เอก ตําแหน่งเลขที่ 1-3-23-103 อัตราเงินเดือน เดือนละ 41,030 บาท (เน่ืองจากอัตราเงินเดือน เดือนละ  
41,030 บาท เกินกว่าอัตราแรกบรรจุคุณวุฒิปริญญาเอก) สังกัดคณะวิทยาการจัดการ โดยให้มีผลต้ังแต่วันที่ 
8 ธันวาคม 2560 ซึ่งเป็นวันที่สําเร็จการศึกษา 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้เพ่ิมวุฒิการศึกษาไว้ในทะเบียนประวัติ ราย นายประพล 
เปรมทองสุข พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-3-23-103 อัตราเงินเดือน เดือนละ 
41,030 บาท สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ได้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก วุฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา จากมหาวิทยาลัยบูรพา เพ่ิมขึ้น โดยให้มีผลต้ังแต่วันที่ 8 
ธันวาคม 2560 ซึ่งเป็นวันที่สําเร็จการศึกษา 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.2 ขออนุมัติย้ายและเปลี่ยนชื่อตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่วิทยาลัยนานาชาติมีกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 2 อัตรา ได้แก่  
ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-3-26-221 และตําแหน่งผู้ประสานงานปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-6-26-28 
น้ัน 

วิทยาลัยนานาชาติได้ดําเนินการคัดเลือกตามข้ันตอนแล้ว ปรากฏว่า ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  
1. นางสาวณัฐภาณี จริตไทย วุฒิศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการการท่องเที่ยวแบบ

บูรณาการ) เกียรตินิยม จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ผู้ได้รับการคัดเลือกในตําแหน่งอาจารย์ 
ตําแหน่งเลขที่ 1-3-26-221 ซึ่งปัจจุบันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่        
1-3-23-749 อัตราเงินเดือน เดือนละ 27,690 บาท สังกัดคณะวิทยาการจัดการ  

2. นางสาวมัทนียา ธเนศนิตย์ วุฒิศิลปศาสตรบัณฑิต (การท่องเที่ยว) จากมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผู้ได้รับการคัดเลือกในตําแหน่ง ผู้ประสานงานปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-6-26-28 
ซึ่งปัจจุบันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ดํารงตําแหน่งนักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-6-23-79 
อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท สังกัดคณะวิทยาการจัดการ  

ดังน้ัน เพ่ือให้การบริหารจัดการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นการเตรียมความพร้อม    
ด้านบุคลากรในการรองรับภารกิจในส่วนของวิทยาลัยนานาชาติ จึงประสงค์ขออนุมัติ ดังน้ี  

1. ขออนุมัติเปลี่ยนเง่ือนไขการบรรจุกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ 
ตําแหน่งเลขที่ 1-3-26-221 จากคุณวุฒิปริญญาเอก เป็นคุณวุฒิปริญญาโท สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ  
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2. ขออนุมัติย้าย นางสาวณัฐภาณี จริตไทย พนักงานมหาวิทยาลัย วุฒิศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
(การจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ) เกียรตินิยม จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จากตําแหน่ง
อาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-3-23-749 อัตราเงินเดือน เดือนละ 27,690 บาท สังกัดคณะวิทยาการจัดการ เป็น
ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-3-26-221 อัตราเงินเดือน เดือนละ 27,690 บาท สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ 
โดยให้นับระยะเวลาการปฏิบัติงานต่อเน่ืองกัน  

3. ขออนุมัติย้ายและเปลี่ยนช่ือตําแหน่ง นางสาวมัทนียา ธเนศนิตย์ พนักงานมหาวิทยาลัย     
วุฒิศิลปศาสตรบัณฑิต (การท่องเที่ยว) จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จากตําแหน่งนัก
บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-6-23-79 อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท สังกัดคณะ
วิทยาการจัดการ เป็นตําแหน่งผู้ประสานงานปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-6-26-28 อัตราเงินเดือน เดือนละ 
19,500 บาท สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ โดยให้นับระยะเวลาการปฏิบัติงานต่อเน่ืองกัน พร้อมทั้งขออนุมัติ
แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังน้ี 

3.1 ผู้อํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ   ประธานกรรมการ 
3.2 รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ   กรรมการ 
3.3 รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติฝ่ายกิจการนักศึกษา กรรมการ 
3.4 นางสาวโกลัญญา  สุขประสม   เลขานุการ 

4. ขออนุมัติใช้เงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ใน
ส่วนของวิทยาลัยนานาชาติ เพ่ือรองรับการจ้าง นางสาวณัฐภาณี จริตไทย และนางสาวมัทนียา ธเนศนิตย์ 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังน้ี 

1. อนุมัติให้เปลี่ยนเง่ือนไขการบรรจุกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ 
ตําแหน่งเลขที่ 1-3-26-221 จากคุณวุฒิปริญญาเอก เป็นคุณวุฒิปริญญาโท สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ 

2. อนุมัติให้ย้าย นางสาวณัฐภาณี จริตไทย พนักงานมหาวิทยาลัย จากตําแหน่งอาจารย์ 
ตําแหน่งเลขที่ 1-3-23-749 อัตราเงินเดือน เดือนละ 27,690 บาท สังกัดคณะวิทยาการจัดการ เป็นตําแหน่ง
อาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-3-26-221 อัตราเงินเดือน เดือนละ 27,690 บาท สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ โดยให้
นับระยะเวลาการปฏิบัติงานต่อเน่ืองกัน 

3. อนุมัติให้ย้ายและเปลี่ยนช่ือตําแหน่ง นางสาวมัทนียา ธเนศนิตย์ พนักงานมหาวิทยาลัย 
จากตําแหน่งนักบริหารงานท่ัวไปปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-6-23-79 อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท            
สังกัดคณะวิทยาการจัดการ เป็นตําแหน่งผู้ประสานงานปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-6-26-28 อัตราเงินเดือน 
เดือนละ 19,500 บาท สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ โดยให้นับระยะเวลาการปฏิบัติงานต่อเน่ืองกัน พร้อมทั้งอนุมัติ
ให้แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามรายช่ือที่วิทยาลัยนานาชาติเสนอ 
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ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.3 ขออนุมัติค่าตอบแทนรายเดือนโดยไม่รวมเข้าในฐานเงินเดือนพนักงาน
มหาวิทยาลัย จํานวน 2 ราย  

 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้มีคําสั่งบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ จํานวน        
2 ราย ได้แก่ 

1. นายสารกาจ พสุภา ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-3-26-219 อัตราเงินเดือน เดือนละ 
31,500 บาท ต้ังแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560   

2. นางสาวธัญญา ลัญฉประสิทธ์ิ ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-26-651 อัตรา
เงินเดือน เดือนละ 32,240 บาท ต้ังแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559 
  และตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย        
พ.ศ. 2559 ข้อ 22 วรรคสอง กําหนดว่า มหาวิทยาลัยโดยมติ ก.บ.ม. อาจบรรจุและแต่งต้ังบุคคลผู้มีความรู้
ความสามารถ มีประสบการณ์ชํานาญงานเป็นพนักงานประจําโดยให้ได้รับเงินเดือนสูงกว่าอัตราเงินเดือน          
แรกบรรจุก็ได้ หรือจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนเพ่ิมตามประสบการณ์แยกต่างหากจากเงินเดือนก็ได้ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.บ.ม. ประกาศกําหนด และที่ประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัยนานาชาติ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 มีมติอนุมัติให้จ่ายค่าตอบแทนประสบการณ์
นอกเหนือจากเงินเดือน (ตามประกาศวิทยาลัยนานาชาติ เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ และอัตราค่าตอบแทน
ประสบการณ์นอกเหนือจากเงินเดือน ข้อ 4.3 บุคลากรซึ่งมีประสบการณ์การทํางานหลังจากสําเร็จการศึกษา 
หรือประสบการณ์อ่ืนๆตามท่ีวิทยาลัยนานาชาติเห็นสมควร) ราย อาจารย์ ดร .สารกาจ พสุภา และ         
อาจารย์ ดร.ธัญญา ลัญฉประสิทธ์ิ คนละ 20,000 บาท ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป          
โดยเบิกจ่ายจากเงินรายได้วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร  
  เน่ืองจาก นายสารกาจ พสุภา จบการศึกษา วุฒิ Doctor of Philosophy สาขาวิชา 
Sustainable Design จาก Loughborough University ประเทศสหราชอาณาจักร ซึ่งเป็นสถาบันช้ันนําของ 
สหราชอาณาจักร มีความเช่ียวชาญด้านการออกแบบปฏิสัมพันธ์ (Interactive Design) ทางด้านวิจัยและ
พัฒนา และ นางสาวธัญญา  ลัญฉประสิทธ์ิ จบการศึกษา วุฒิ Doctor of Philosophy in Interdisciplinary 
Studies จาก University of Glasgow ประเทศสหราชอาณาจักร ซึ่งเป็นสถาบันช้ันนําของ สหราชอาณาจักร  
สาขาวิชาที่จบสามารถนํามาประยุกต์ได้หลายศาสตร์ ทางด้านการท่องเที่ยว ทางด้านศิลปะ หรือการจัดการ
โรงแรม ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน และวิทยาลัยนานาชาติมีการจัดการเรียนการสอนเป็น
ภาษาอังกฤษทั้งหมด ต้องใช้ทักษะในการสอนเป็นภาษาอังกฤษ โดยสอนทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ  
  วิทยาลัยนานาชาติพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนโดยไม่รวม            
เข้าในฐานเงินเดือน เดือนละ 20,000 บาท ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป โดยเบิกจ่ายจากเงิน
รายได้วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนรายเดือนแก่พนักงานมหาวิทยาลัย ราย           
นายสารกาจ พสุภา และ นางสาวธัญญา ลัญฉประสิทธ์ิ  โดยไม่รวมเข้าในฐานเงินเดือน เดือนละ 20,000 บาท 
ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป โดยเบิกจ่ายจากเงินรายได้วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 



 20

ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.4 รายงานผลการประเมินเพื่อเปลี่ยนชื่อตําแหน่ง ย้าย ตัดโอนตําแหน่งและ
อัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 2 ราย 

 
สรุปเรื่อง 
  ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้มีคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินเพ่ือเปลี่ยนช่ือตําแหน่ง ย้าย            
ตัดโอนตําแหน่งและอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 2 ราย ได้แก่ 

1. นางสาวหทัยชนก แจ่มถิ่น จาก ตําแหน่งนักคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่             
2-3-11-197 อัตราเงินเดือน เดือนละ 28,270 บาท สังกัดงานแผนและพัฒนาระบบ สํานักงานคณบดี             
บัณฑิตวิทยาลัย เป็น ตําแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-11-197 อัตราเงินเดือน เดือน
ละ 28,270 บาท สังกัดงานบริการการศึกษา สํานักงานคณบดี บัณฑิตวิทยาลัย และให้นับระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานต่อเน่ืองกัน  

2. นางสาววนิดา ศรีเกษร จาก ตําแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-11-834 
อัตราเงินเดือน  เดือนละ 20,870 บาท สังกัดงานแผนและพัฒนาระบบ สํานักงานคณบดี บัณฑิตวิทยาลัย เป็น 
ตําแหน่งนักการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-11-834 อัตราเงินเดือน เดือนละ 20,870 บาท 
สังกัดงานคลังและพัสดุ สํานักงานคณบดี บัณฑิตวิทยาลัย และให้นับระยะเวลาการปฏิบัติงานต่อเน่ืองกัน  
 บัดน้ี คณะกรรมการประเมินฯ ได้ดําเนินการประเมินเพ่ือเปล่ียนช่ือตําแหน่ง ย้าย            
ตัดโอนตําแหน่งและอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ทั้ง 2 ราย แล้ว เห็นว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ 
ความรับผิดชอบและความประพฤติเหมาะสม เห็นควรให้ปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าว และให้นับระยะเวลา
การปฏิบัติงานต่อเน่ืองกัน 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบรายงานผลการประเมินฯ และอนุมัติให้เปลี่ยน
ช่ือตําแหน่ง ย้าย ตัดโอนตําแหน่งและอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 2 ราย ตามท่ีเสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.5 การขอปรับเพิ่มเงินเดือนตามวุฒิการศึกษาท่ีได้รับสูงขึ้น กรณีวุฒิการศึกษา 

ที่ตรงตามสายงาน 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือน      

ตามคุณวุฒิและการเพ่ิมวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติ พ.ศ.2553 ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน 2553 ข้อ 4 
และข้อ 5 กําหนดว่า  การปรับเงินเดือนตามคุณวุฒิหรือการเพ่ิมคุณวุฒิไว้ในทะเบียนประวัติน้ัน ข้าราชการ 
และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ที่ได้รับคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นน้ันจะต้องเป็นคุณวุฒิที่ตรงกับลักษณะ
การสอนของภาควิชา หรือของคณะหรือหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 

และสําหรับข้าราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายบริหารและปฏิบัติงานทั่วไป         
ที่ได้รับคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นน้ันจะต้องเป็นคุณวุฒิที่ตรงกับมาตรฐานกําหนดตําแหน่งซึ่งบุคคลน้ันดํารงตําแหน่งอยู่ 
ในขณะนั้น ส่วนการกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ ให้คํานึงถึงความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบ 
ความประพฤติ และความเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างย่ิงต้องพิจารณาถึงลักษณะงานที่ปฏิบัติ ผลประโยชน์ 
ที่หน่วยงานจะได้รับเป็นสําคัญ 
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นอกจากน้ี ที่ประชุม ก.บ.พ. มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 10/2551 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 
2551 ได้วางแนวปฏิบัติว่า การเสนอขอกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิของผู้ได้รับอนุญาตให้ลาศึกษา  
หรือผู้ที่ได้รับวุฒิก่อนบรรจุแต่งต้ัง จะต้องเสนอเร่ืองให้หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ของคณะหรือมหาวิทยาลัย 
ภายใน 60 วัน นับแต่วันรายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการ (กรณีได้รับวุฒิเพ่ิมขึ้นก่อนวันรายงานตัวเข้าปฏิบัติ
ราชการ) หรือภายใน 60 วัน นับแต่วันที่สําเร็จการศึกษา (กรณีรายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการก่อนวันที่มี
หลักฐานว่าสําเร็จการศึกษา) หากเสนอเร่ืองขอกําหนดภายหลังเวลาดังกล่าว ให้กําหนดอัตราเงินเดือน 
ตามคุณวุฒิได้ไม่ก่อนวันที่หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ของคณะหรือมหาวิทยาลัยได้รับเรื่อง 

เน่ืองจาก มหาวิทยาลัยได้อนุญาตให้ นายนพรัตน์ พวงย้ิมน้อย พนักงานมหาวิทยาลัย 
ประเภทพนักงานช่ัวคราว ตําแหน่งผู้ ช่วยสอน ตําแหน่งเลขที่ 4-4-07-342 สังกัดภาควิชาฟิสิกส์  
คณะวิทยาศาสตร์ (ปัจจุบันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหน่งผู้ช่วยสอนปฏิบัติการ 
ตําแหน่งเลขที่ 2-3-07-283 สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์) ลาศึกษานอกเวลาราชการในระดับ
ปริญญาโท สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีกําหนด 2 ปี 1 วัน ต้ังแต่วันที่ 22 
สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 22 สิงหาคม 2560 และนายนพรัตน์ พวงย้ิมน้อย ได้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  
วุฒิวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (นิติวิทยาศาสตร์) จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 
2560  

คณะวิทยาศาสตร์ประสงค์ขออนุมัติปรับเพ่ิมเงินเดือนตามวุฒิการศึกษาที่ได้รับสูงขึ้นเฉพาะ
กรณีวุฒิการศึกษาท่ีตรงตามสายงาน แก่ นายนพรัตน์ พวงยิ้มน้อย พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งผู้ช่วยสอน
ปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-07-283 อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท สังกัดภาควิชาฟิสิกส์  
คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท วุฒิวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (นิติวิทยาศาสตร์) จาก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 และได้ย่ืนเรื่องเพ่ือขอปรับเพ่ิมเงินเดือนตามวุฒิ
การศึกษาที่ได้รับสูงขึ้นเฉพาะกรณีวุฒิการศึกษาที่ตรงตามสายงาน โดยงานการเจ้าหน้าที่ของคณะฯ รับเรื่อง 
เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 สมควรได้รับการปรับวุฒิและอัตราเงินเดือน จากตําแหน่งผู้ช่วยสอนปฏิบัติการ 
วุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท เป็นตําแหน่งผู้ช่วยสอนปฏิบัติการ วุฒิปริญญาโท อัตรา
เงินเดือน เดือนละ 22,750 บาท ได้ต้ังแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งเป็นวันที่งานการเจ้าหน้าที่ของคณะฯ  
รับเรื่อง (เน่ืองจากย่ืนเรื่องเกินกว่า 60 วัน นับแต่วันที่สําเร็จการศึกษา) 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้ปรับเพ่ิมเงินเดือนตามวุฒิการศึกษาที่ได้รับสูงขึ้นเฉพาะ
กรณีวุฒิการศึกษาที่ตรงตามสายงาน ราย นายนพรัตน์ พวงย้ิมน้อย พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งผู้ช่วยสอน
ปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-07-283 อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท สังกัดภาควิชาฟิสิกส์                 
คณะวิทยาศาสตร์ จาก วุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท เป็น วุฒิปริญญาโท                 
อัตราเงินเดือน เดือนละ 22,750 บาท ได้ต้ังแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งเป็นวันที่งานการเจ้าหน้าที่ของ
คณะฯ รับเรื่อง   
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ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.6 ข้อมูลการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ รอบครึ่งปีแรก ณ วันที่ 1 เมษายน 2561 
 
สรุปเรื่อง 

ด้วยกองการเจ้าหน้าที่ สํานักงานอธิการบดี ได้จัดทําข้อมูลข้าราชการที่มีตัวครอง ณ วันที่       
1 มีนาคม 2561 เพ่ือคํานวณวงเงินร้อยละ 3 ในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ สําหรับรอบคร่ึงปีแรก (ระหว่าง
วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561) ณ วันที่ 1 เมษายน 2561 โดยที่ประชุม ก.บ.ม. มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 
9/2560 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ได้มีมติให้แยกวงเงินตามกลุ่ม ดังน้ี  

1. กําหนดหลักเกณฑ์การใช้วงเงินในส่วนที่ไม่เกินร้อยละ 0.05  ซึ่งอยู่ในอํานาจของ
อธิการบดี และในส่วนไม่เกินร้อยละ 0.10 ซึ่งอยู่ในอํานาจของคณบดีหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เทียบเท่าคณะ 

2. ให้แบ่งกลุ่มการเลื่อนเงินเดือน ดังน้ี 
(1) กลุ่มผู้ดํารงตําแหน่งสายบริหาร คือ ผู้ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดี ผู้บริหารระดับ

คณะและส่วนงานตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 ประกอบด้วย            
ผู้ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดี คณบดี ผู้อํานวยการศูนย์ ผู้อํานวยการสถาบัน ผู้อํานวยการสํานัก และหัวหน้า
หน่วยงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี และผู้อํานวยการ
สํานักงานสภามหาวิทยาลัย (ปัจจุบันไม่มีผู้บริหารที่เป็นข้าราชการ) 

(2) กลุ่มผู้ ดํารงตําแหน่งสายวิชาการ ได้แก่ ตําแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์          
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 

(3) กลุ่มสายสนับสนุน  
 3. กําหนดการบริหารวงเงินเพ่ือการเลื่อนเงินเดือนไว้ดังน้ี       
 คณบดี ผู้อํานวยการศูนย์ ผู้อํานวยการสถาบัน  ผู้อํานวยการสํานัก และหัวหน้าหน่วยงาน
ที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ เป็นผู้บริหารวงเงินเพ่ือการเลื่อนเงินเดือนแต่ละกลุ่มของหน่วยงาน 
สายวิชาการและสนับสนุน ตาม 2 (2) และ 2 (3)  
 ทั้งน้ี การเลื่อนเงินเดือนดังกล่าว ให้เลื่อนได้ภายในวงเงินของแต่ละกลุ่ม โดยไม่ให้ใช้วงเงิน 
เพ่ือเลื่อนเงินเดือนข้ามกลุ่ม 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบข้อมูลการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ รอบคร่ึงปีแรก           
ณ วันที่ 1 เมษายน 2561 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.7 การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจํา ครึ่งปีแรก ณ วันที่ 1 เมษายน 2561 

 
สรุปเรื่อง 
 กองการเจ้าหน้าที่ สํานักงานอธิการบดี  ได้สํารวจจํานวนลูกจ้างประจําที่มีตัวครองอยู่ ณ วันที่ 
1 มีนาคม 2561 เพ่ือเลื่อนขั้นค่าจ้างประจํา ครึ่งปีแรก ณ วันที่ 1 เมษายน 2561 โดยได้คํานวณจํานวนโควตา
การเลื่อนขั้นค่าจ้างประจําหน่ึงขั้น (1 ขั้น)  สําหรับผู้มีผลงานและผลสัมฤทธ์ิดีเด่นไม่เกินร้อยละ 15 
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังน้ี 
 1. อนุมัติจํานวนโควตาเพ่ือเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจํา ครึ่งปีแรก วันที่ 1 เมษายน 2561 
ตามท่ีเสนอ 
 2. เห็นชอบแผนกําหนดระยะเวลาการดําเนินงานการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจําครึ่งปีแรก 
วันที่ 1 เมษายน 2561 ตามท่ีเสนอ โดยให้คณะวิชา/หน่วยงาน เสนอรายช่ือผู้สมควรได้รับการพิจารณาเลื่อน
ขั้นค่าจ้าง ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2561 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.8 ปรับปรุงแบบฟอร์มการลาของพนักงานมหาวิทยาลัย 

 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยเห็นสมควรให้ปรับปรุงแบบฟอร์มการลาของพนักงานมหาวิทยาลัย เพ่ือให้
การลาประเภทต่างๆ ของพนักงานมหาวิทยาลัยไม่กระทบต่อภาระงานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรือ
อาจารย์ประจําหลักสูตรและสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ ที่เก่ียวข้องน้ัน 

ในการน้ี มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการปรับปรุงแบบฟอร์มการลาของพนักงานมหาวิทยาลัย
เรียบร้อยแล้ว จํานวน 3 ฉบับ ดังน้ี 

1. แบบฟอร์มการขอไปปฏิบัติงานเพ่ือเขียนตําราทางวิชาการ 
2. แบบใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือดูงาน 
3. แบบใบลาไปฝกึอบรมในเชิงวิจัยหรือสร้างสรรค์ หรือปฏิบัติการวิจัยหรือสร้างสรรค์ 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบแบบฟอร์มการลาของพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน           
3 ฉบับ ตามท่ีเสนอ และให้เวียนแจ้งคณะและหน่วยงานทราบ เพ่ือถือปฏิบัติต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.9 ข้อมูลการเลื่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย รอบครึ่งปีแรก ณ วันที่           

1 เมษายน 2561 
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่ที่ประชุม ก.บ.ม มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 17/2560 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 
2560 มีมติดังน้ี  

1. กําหนดวงเงินการเลื่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560 จํานวน
ร้อยละ 2 ของอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ณ วันที่ 1 กันยายน 2560  

2. กําหนดหลักเกณฑ์การใช้วงเงินในส่วนที่ไม่เกินร้อยละ 0.05 ซึ่งอยู่ในอํานาจของอธิการบดี 
และในส่วนไม่เกินร้อยละ 0.10 ซึ่งอยู่ในอํานาจของคณบดีหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เทียบเท่าคณะไปแล้ว น้ัน 
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    กองการเจ้าหน้าที่ สํานักงานอธิการบดี ได้จัดทําข้อมูลพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีตัวครอง ณ 
วันที่ 1 มีนาคม 2561 เพ่ือคํานวณวงเงินร้อยละ 2 ในการเลื่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย สําหรับรอบคร่ึง
ปีแรก (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561) ณ วันที่ 1 เมษายน 2561 โดยที่ประชุม ก.บ.ม. 
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 และคร้ังที่ 17/2560 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 
ได้มีมติให้แยกวงเงินตามกลุ่ม ดังน้ี  

1. กําหนดหลักเกณฑ์การใช้วงเงินในส่วนที่ไม่เกินร้อยละ 0.05  ซึ่งอยู่ในอํานาจของ
อธิการบดี และในส่วนไม่เกินร้อยละ 0.10 ซึ่งอยู่ในอํานาจของคณบดีหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เทียบเท่าคณะ 

2. ให้แบ่งกลุ่มการเลื่อนเงินเดือน ดังน้ี 
(1) กลุ่มผู้ดํารงตําแหน่งสายบริหาร คือ ผู้ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดี ผู้บริหารระดับ

คณะและส่วนงานตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 ประกอบด้วย ผู้ดํารง
ตําแหน่งรองอธิการบดี คณบดี ผู้อํานวยการศูนย์ ผู้อํานวยการสถาบัน ผู้อํานวยการสํานัก และหัวหน้า
หน่วยงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี และผู้อํานวยการ
สํานักงานสภามหาวิทยาลัย  

(2) กลุ่มผู้ดํารงตําแหน่งสายวิชาการ ได้แก่ ตําแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์          
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 

(3) กลุ่มสายสนับสนุน  
 3. กําหนดการบริหารวงเงินเพ่ือการเลื่อนเงินเดือนไว้ดังน้ี       
  (1) อธิการบดีเป็นผู้บริหารวงเงินเพ่ือการเลื่อนเงินเดือนกลุ่มผู้ดํารงตําแหน่งสายบริหาร    
ตาม 2 (1)  
 (2) คณบดี ผู้อํานวยการศูนย์ ผู้อํานวยการสถาบัน ผู้อํานวยการสํานัก และหัวหน้า
หน่วยงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ เป็นผู้บริหารวงเงินเพ่ือการเลื่อนเงินเดือนแต่ละกลุ่มของ
หน่วยงาน สายวิชาการและสนับสนุน ตาม 2 (2) และ 2 (3)  

ทั้งน้ี การเลื่อนเงินเดือนดังกล่าว ให้เลื่อนได้ภายในวงเงินของแต่ละกลุ่ม โดยไม่ให้ใช้วงเงิน 
เพ่ือเลื่อนเงินเดือนข้ามกลุ่ม 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบข้อมูลการเลื่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย            
รอบครึ่งปีแรก ณ วันที่ 1 เมษายน 2561 โดยให้กําหนดวงเงินที่อยู่ในอํานาจของคณบดีหรือหัวหน้าส่วนงาน          
ที่เทียบเท่าคณะ ในวงเงินไม่เกิน 0.10 ส่วนวงเงินที่อยู่ในอํานาจพิจารณาของอธิการบดี น้ัน อธิการบดี
เห็นสมควรให้กําหนดวงเงินไม่เกินร้อยละ 0.03  
 

ระเบยีบวาระที่  4.2 แผนและการติดตามผลการดําเนินงานตามแผน 
ระเบียบวาระท่ี  4.2.1 (ร่าง) แผนกลยุทธ์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

สรุปเรื่อง 
ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 111/2561 ลงวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2561 ได้แต่งต้ัง

คณะกรรมการจัดทําแผนป้องกันและปราบปรามการทุจรติ น้ัน 
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ในการน้ี สํานักงานอธิการบดีได้จัดทํา (ร่าง) แผนกลยุทธ์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยพิจารณาจากตัวช้ีวัดที่ 3 ดัชนีความปลอดจากการ
ทุจริตในการปฏิบัติงาน และตัวช้ีวัดที่ 4 ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร สําหรับการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561  

ทั้งน้ี ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดีแจ้งให้ที่ประชุมทราบเพ่ิมเติมว่า มหาวิทยาลัยจะมี
หนังสือติดตามผลการดําเนินการไปยังคณะวิชา/หน่วยงาน เพ่ือให้รายงานผลการดําเนินงานตามแผน ภายใน
เดือนพฤษภาคม 2561 ซึ่งสอดคล้องกับการรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 โดยกําหนดส่งให้สํานักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายในเดือนพฤษภาคม 2561 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบในหลักการของ (ร่าง) แผนกลยุทธ์ป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีข้อเสนอแนะ ดังน้ี 

1. ปรับแก้ค่าเป้าหมายของกลยุทธ์ที่ 1 ตัวช้ีวัดที่ 3 จาก “ร้อยละ 0.5” เป็น “ไม่เกินร้อยละ 0.5” 
2. ปรับรายละเอียดในกลยุทธ์ที่ 2 เก่ียวกับการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาอย่าง

ต่อเน่ือง ให้ครอบคลุมในส่วนของการสร้างมาตรฐานในการปฏิบัติงานในองค์กร เพ่ือให้สามารถรายงานได้
ชัดเจนขึ้น 

ทั้งน้ี ขอความร่วมมือคณะวิชา/หน่วยงานดําเนินการให้มีช่องทางการรับฟังข้อร้องเรียน/การ
จัดการข้อร้องเรียน โดยอาจดําเนินการในรูปแบบของเว็บไซต์/กล่องรับข้อร้องเรียน 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.2.2 รายงานควบคุมภายใน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ (ร่าง) แผน

บริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

สรุปเรื่อง 
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันอังคารที่ 

6 กุมภาพันธ์ 2561 ได้ให้ความเห็นชอบในหลักการของ (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยให้ปรับแก้รายละเอียดใน (ร่าง) แผนดังกล่าวตามข้อเสนอแนะของ        
ที่ประชุม ดังน้ี 

1. ปรับแก้มาตรการ/กิจกรรมการปรับปรุงการบริหารจัดการความเสี่ยงของกิจกรรมความเสี่ยง 
(2) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ในประเด็นความเสี่ยงความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัย ให้ครอบคลุมการปรับปรุงหรือพัฒนาระบบสารสนเทศในภาพรวมเพื่อรองรับการเป็น
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ และการดําเนินการตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความม่ันคงปลอดภัย
ด้านสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ซึ่งรวมถึงการติดตามประเมินผลและการรายงานผลการดําเนินการตาม
มาตรการที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศไปแล้ว 
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2. ปรับแก้สถานะความเสี่ยงที่เหลืออยู่ของกิจกรรมความเสี่ยง (5) การปรับปรุงหลักสูตรและ
จํานวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ในประเด็นความเสี่ยง (1) หลักสูตรการเรียนการสอน
บางหลักสูตรยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ในส่วนของระดับผลกระทบความเส่ียงเป็นระดับ 4 และ
ระดับความเสี่ยงโดยรวมในระดับสูง เน่ืองจากหลักสูตรที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรมีผลกระทบต่อ
ช่ือเสียงและภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

ทั้งน้ี ประธานได้มอบหมายผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาหารือกับ 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และคณะวิชาที่หลักสูตรมีผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในไม่
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2559 จํานวน 4 หลักสูตร เร่งพิจารณา
มาตรการในการแก้ไขปัญหาเก่ียวกับการปรับปรุงหลักสูตรและจํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างย่ิงกรณีที่ยังมีนักศึกษาคงค้างอยู่ในหลักสูตรที่ได้ดําเนินการ
ปิดไปแล้ว 

3. เพ่ิมประเด็นความเสี่ยงเก่ียวกับการปรับเปลี่ยนระบบการบริหารจัดการด้านการเงินจาก
ระบบ MIS เป็นระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP) และประเด็นอ่ืนๆ ตามที่ผู้ตรวจสอบภายในให้ข้อสังเกต
ในรายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปส.) 

แล้วให้นํา (ร่าง) แผนบริหารความเส่ียง มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 ที่ปรับแก้ไขแล้วเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากรเพ่ือพิจารณาอีกคร้ัง น้ัน 

ในการนี้ มหาวิทยาลัยจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยได้ดําเนินการปรับแก้ตามมติที่ประชุม ก.บ.ม. แล้ว พร้อมทั้งนํา
ข้อเสนอแนะตามประเด็นดังกล่าวมาปรับแก้ในรายงานการประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายใน 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ปอ.3) 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบรายงานควบคุมภายใน ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 และ (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามที่
มหาวิทยาลัยเสนอ 
 
ระเบยีบวาระที่  4.3 ข้อบังคับ / ระเบียบ / ประกาศ 
ระเบียบวาระท่ี  4.3.1 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา        

พ.ศ. .... และ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการกําหนด
มาตรฐานภาระงานข้ันตํ่าและผลงานทางวิชาการของผู้ดํารงตําแหน่ง
อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. .... 

 
สรุปเรื่อง 

ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 1170/2560 ลงวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ได้แต่งต้ัง
คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการจัดทําข้อบังคับ ระเบียบและประกาศเพ่ือการเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับ
ของรัฐ น้ัน 
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ในการน้ี กองนิติการจึงเสนอที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... และ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการกําหนดมาตรฐาน
ภาระงานข้ันตํ่าและผลงานทางวิชาการของผู้ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ พ.ศ. .... ซึ่งได้ผ่านการเวียนขอความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการจัดทําข้อบังคับ ระเบียบและ
ประกาศด้านวิชาการแล้ว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบดังน้ี 

1. (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ....  
2. (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานภาระงานขั้นตํ่าและ

ผลงานทางวิชาการของผู้ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์        
พ.ศ. .... โดยให้เพ่ิมบทเฉพาะกาลในส่วนของผลบังคับใช้ตามข้อบังคับดังกล่าวให้มีความยืดหยุ่น 

และให้นําเสนอคณะกรรมการพิจารณานโยบายและการบริหารงานเพ่ือการปรับเปลี่ยน
สถานะของมหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.3.2 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง แนวปฏิบัติเก่ียวกับการดําเนินการ

โครงการบริการทางวิชาการแก่สังคม 
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคม พ.ศ. 2560 ฉบับลงวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 น้ัน 

เพ่ือให้การดําเนินโครงการบริการทางวิชาการแก่สังคมตามข้อบังคับดังกล่าวมีความสะดวก
และคล่องตัวย่ิงขึ้น กองนิติการจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง แนว
ปฏิบัติเก่ียวกับการดําเนินการโครงการบริการทางวิชาการแก่สังคม โดยให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร 
เรื่อง แนวปฏิบัติเก่ียวกับการดําเนินการโครงการบริการทางวิชาการ ฉบับลงวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2560  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง         
แนวปฏิบัติเก่ียวกับการดําเนินการโครงการบริการทางวิชาการแก่สังคม และให้นําเสนออธิการบดีลงนาม
ประกาศใช้ต่อไป  

ทั้งน้ี ประธานจะมอบอํานาจให้คณบดีและหัวหน้าส่วนงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ เป็นผู้มีอํานาจอนุมัติการดําเนินโครงการตามแนวปฏิบัติต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี  4.4 โครงสร้างส่วนงานและหน่วยงานภายใน 
ระเบยีบวาระที่  4.4.1 การเสนอรายชื่อกรรมการวิเคราะห์โครงสร้างส่วนงานและหน่วยงาน 
 
สรุปเรื่อง 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดต้ัง การรวม การยุบ
เลิกส่วนงาน การแบ่งหน่วยงานภายในและหน่วยงานย่อยของส่วนงาน และการบริหารวิชาการของคณะ         
พ.ศ. 2561 ฉบับลงวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2561 ข้อ 6 กําหนดให้สภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังคณะกรรมการ
วิเคราะห์โครงสร้างส่วนงานและหน่วยงาน ประกอบด้วย 

(1) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ 
(2) ผู้ทรงคุณวุฒิทีส่ภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ กรรมการ 

จํานวนไม่เกิน 2 ราย 
(3) อธิการบดี กรรมการ 
(4) รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย กรรมการ 

จํานวน 1 ราย 
(5) คณบดีโดยการเลือกจาก ก.บ.ม. กรรมการ 

จํานวน 1 ราย 
(6) ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี กรรมการ 
(7) รองอธิการบดีที่รับผิดชอบงานด้านแผน กรรมการและเลขานุการ 
(8) ผู้อํานวยการกองแผนงาน ผู้ช่วยเลขานุการ 
(9) เจ้าหน้าที่ผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย  ผู้ช่วยเลขานุการ 
ในการนี้ เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองแผนงานจึงเสนอท่ีประชุม  

ก.บ.ม. พิจารณาเสนอรายช่ือคณบดี จํานวน 1 ราย เป็นกรรมการวิเคราะห์โครงสร้างส่วนงานและหน่วยงาน 
ตามข้อ 6 (5) ของประกาศดังกล่าว  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้แต่งต้ังคณบดีคณะวิทยาศาสตร์เป็นกรรมการ
วิเคราะห์โครงสร้างส่วนงานและหน่วยงาน ตามข้อ 6 (5) ของประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการในการจัดต้ัง การรวม การยุบเลิกส่วนงาน การแบ่งหน่วยงานภายในและหน่วยงานย่อยของส่วนงาน 
และการบริหารวิชาการของคณะ พ.ศ. 2561 และให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแต่งต้ังกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานกรรมการ และพิจารณารายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิที่สภา
มหาวิทยาลัยเห็นชอบจํานวนไม่เกิน 2 ราย เป็นกรรมการต่อไป 
  
  



 29

ระเบียบวาระที่  4.5 การบริหารการเงินและทรพัย์สิน 
ระเบียบวาระท่ี  4.5.1 คณะวิทยาการจัดการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาให้แก่นักศึกษาพิเศษ

จาก Fo Guang University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) 
 
สรุปเรื่อง 

ด้วยคณะวิทยาการจัดการประสงค์ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ         
ค่าหอพัก และค่าประกันต่างๆ ให้แก่นักศึกษาพิเศษจาก Fo Guang University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) โดย
นักศึกษาเข้าศึกษาระยะเวลาสั้นในคณะวิทยาการจัดการ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 
28 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2561 จํานวน 20 ราย ดังน้ี 

1. Mr.Wei Qi Lin 
2. Miss Hsin-Yu Kao 
3. Miss Yu-Cheng Chen 
4. Miss Yan-Min Chen 
5. Miss Tai-Jung Lee 
6. Miss Pong Yin Huang 
7. Miss Quiao Yun Chen 
8. Miss Chia Yi  Li 
9. Miss Ming-Shu Hu 

10. Mr.I Chun Chen 
11. Miss Hsin-Yun Fan 
12. Miss Yen-Ru  Kuo 
13. Miss Chia Wen Pan 
14. Mr.Yu-Hsien  Li 
15. Miss Jing-Yu  Tseng 
16. Miss ShengHan Ma 
17. Miss Yu Jie Chih 
18. Miss Yun-Hsuan Chen 
19. Miss Pi-Hsuan Chang 
20. Miss Pei Qi Zhang 
ในการน้ี กองบริการการศึกษาจึงเสนอพิจารณา ดังน้ี 
1. การยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาทั้งหมด และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ให้แก่นักศึกษาพิเศษ

ตามข้อตกลงความร่วมมือโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ Fo Guang 
University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) จํานวน 20 ราย ตามความในหมวด 3 และหมวด 4 ของข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2558 ตามที่คณะ
วิทยาการจัดการเสนอ  

2. การยกเว้นค่าเบ้ียประกันอุบัติเหตุ จํานวน 200 บาท ต่อปี และค่าหอพักให้แก่นักศึกษา
พิเศษดังกล่าว เน่ืองจากนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะเวลาสั้น (ระหว่างวันที่ 28 มกราคม - 
4 กุมภาพันธ์ 2561) 
  



 30

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบดังน้ี 

1. การยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาทั้งหมด และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ให้แก่นักศึกษาพิเศษ
ตามข้อตกลงความร่วมมือโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ Fo Guang 
University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) จํานวน 20 ราย ตามความในหมวด 3 และหมวด 4 ของข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2558 ตามที่คณะ
วิทยาการจัดการเสนอ  

2. การยกเว้นค่าเบ้ียประกันอุบัติเหตุ จํานวน 200 บาท ต่อปี และค่าหอพักให้แก่นักศึกษา
พิเศษดังกล่าว เน่ืองจากนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะเวลาสั้น (ระหว่างวันที่ 28 มกราคม - 
4 กุมภาพันธ์ 2561) 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.5.2 คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ขอยกเว้นค่าธรรมเนียม

การศึกษาให้แก่นักศึกษาพิเศษจาก Fine Arts School of Paris สถาบัน 
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE (ENSBA) สาธารณรัฐฝรั่งเศส 

 
สรุปเรื่อง 

ด้วยคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ประสงค์ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา
และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ให้แก่นักศึกษาพิเศษจาก Fine Arts School of Paris สถาบัน ECOLE NATIONALE 
SUPERIEURE (ENSBA) สาธารณรัฐฝรั่งเศส โดยนักศึกษาจะเข้าศึกษาในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 
2560 จํานวน 1 ราย คือ Miss Perrine Geliot 

ในการน้ี กองบริการการศึกษาจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา
ทั้งหมด และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ให้แก่นักศึกษาพิเศษตามข้อตกลงความร่วมมือโครงการแลกเปล่ียนนักศึกษา
ระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ Fine Arts School of Paris สถาบัน ECOLE NATIONALE SUPERIEURE 
(ENSBA) สาธารณรัฐฝรั่งเศส จํานวน 1 ราย ตามความในหมวด 3 และหมวด 4 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ศิลปากรว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2558 ตามที่คณะจิตรกรรม 
ประติมากรรมและภาพพิมพ์เสนอ โดยไม่ยกเว้นค่าเบ้ียประกันอุบัติเหตุ จํานวน 200 บาท ต่อปี เน่ืองจากจะ
เป็นประโยชน์แก่นักศึกษาเอง หากได้รับอุบัติเหตุในขณะศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาทั้งหมด 
และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ให้แก่นักศึกษาพิเศษตามข้อตกลงความร่วมมือโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่าง
มหาวิทยาลัยศิลปากรกับ Fine Arts School of Paris สถาบัน ECOLE NATIONALE SUPERIEURE (ENSBA) 
สาธารณรัฐฝรั่งเศส จํานวน 1 ราย ตามความในหมวด 3 และหมวด 4 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่า
ด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2558 ตามท่ีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและ
ภาพพิมพ์เสนอ โดยไม่ยกเว้นค่าเบ้ียประกันอุบัติเหตุ จํานวน 200 บาท ต่อปี เน่ืองจากจะเป็นประโยชน์แก่
นักศึกษาเอง หากได้รับอุบัติเหตุในขณะศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร 



 31

ระเบียบวาระท่ี  4.5.3 สภาคณาจารย์และพนักงานเสนอขอแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร         
ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยศิลปากรและหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน
สวัสดิการ  พ.ศ. 2559 
เลื่อนไปพิจารณาในการประชุม ก.บ.ม. ครัง้ที่ 5/2561 วันอังคารที่ 6 มนีาคม 2561 

 
ระเบียบวาระท่ี  4.5.4 คณะอักษรศาสตร์ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาให้แก่นักศึกษาพิเศษจาก

สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 
 
สรุปเรื่อง 

ด้วยคณะอักษรศาสตร์ประสงค์ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ให้แก่
นักศึกษาพิเศษจากสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โดยนักศึกษาจะเข้าศึกษาในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 
2560 จํานวน 1 ราย คือ Ms. Anne Reisch 

ในการน้ี กองบริการการศึกษาจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา
ทั้งหมด และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ให้แก่นักศึกษาพิเศษ จํานวน 1 ราย ตามความในหมวด 3 และหมวด 4 ของ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2558 ตามท่ี
คณะอักษรศาสตร์เสนอ โดยไม่ยกเว้นค่าเบ้ียประกันอุบัติเหตุ จํานวน 200 บาท ต่อปี เน่ืองจากจะเป็น
ประโยชน์แก่นักศึกษาเอง หากได้รับอุบัติเหตุในขณะศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาทั้งหมด 
และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ให้แก่นักศึกษาพิเศษจากสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี จํานวน 1 ราย ตามความในหมวด 
3 และหมวด 4 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต 
พ.ศ. 2558 ตามที่คณะอักษรศาสตร์เสนอ โดยไม่ยกเว้นค่าเบ้ียประกันอุบัติเหตุ จํานวน 200 บาท ต่อปี 
เน่ืองจากจะเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาเอง หากได้รับอุบัติเหตุในขณะศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.5.5 ปฏิทินการดําเนินงานและหลักเกณฑ์ในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายจาก      

เงินรายได้ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม) 
 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันพุธที่ 13 กันยายน 2560 ได้อนุมัติ
งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปแล้วน้ัน  

เน่ืองจากข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 ข้อ 21 กําหนดให้การจัดทํางบประมาณแสดงประมาณการรายรับ ประมาณการ
รายจ่ายตามโครงสร้างแผนงานที่มหาวิทยาลัยกําหนดในระบบงบประมาณตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานประจําปี ในระหว่างปีงบประมาณ หากมหาวิทยาลัยมีรายได้
หรือรายจ่ายเปลี่ยนแปลงหรือจําเป็นต้องปรับปรุงงบประมาณ ให้มหาวิทยาลัยเสนองบประมาณเพ่ิมเติม
ระหว่างปีได้ตามความจําเป็น ส่วนงานท่ีมีเงินสะสมสามารถนําเงินสะสมท่ีมีอยู่จริงเพ่ือใช้ต้ังงบประมาณ
รายจ่ายตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด  
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ในการน้ี  เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสอดคล้องตามข้อบังคับ
ดังกล่าว กองแผนงานจึงได้กําหนดปฏิทินการดําเนินงานและหลักเกณฑ์ในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายจาก
เงินรายได้ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพ่ิมเติม) ดังน้ี 

1. วงเงินคําของบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้เพ่ิมเติม ต้องเป็นรายได้หรือเงินสะสมท่ี            
มีอยู่จริง 

2. โครงการท่ีขอต้ังงบประมาณเพ่ิมเติม ต้องเป็นงาน/โครงการตามภารกิจเชิงนโยบาย             
ที่สอดคล้องตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560-2564 

3. กรณีเป็นงาน/โครงการตามภารกิจประจํา ต้องช้ีแจงเหตุผลความจําเป็น ทั้ ง น้ี  
มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาไม่เห็นชอบให้ดําเนินการได้ หากคณะ/หน่วยงานไม่สามารถช้ีแจงเหตุผลความจําเป็น
ที่เหมาะสม  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบปฏิทินการดําเนินงานและหลักเกณฑ์ในการ
จัดทํางบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพ่ิมเติม) ตามท่ีกองแผนงานเสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.5.6 การขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาให้แก่นักศึกษาทุนพระราชทานฯ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการพระราชทาน
ความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ในส่วนของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ประจําปีการศึกษา 2561 

 
สรุปเรื่อง 

ด้วยงานวิเทศสัมพันธ์ประสงค์ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ และ
สนับสนุนที่พัก (หอพักในมหาวิทยาลัยศิลปากรหรือที่พักที่เหมาะสม) ให้แก่นักศึกษาทุนพระราชทานฯ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ใน
ส่วนของมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2561 โดยนักศึกษาเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2561 จํานวน 
13 ราย ดังน้ี 

ระดับปริญญาโท  
บัณฑิตวิทยาลัย จํานวน 2 ราย  
1. Ms.Noy Phaly สาขาวิชาการจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม 

(Archives and Cultural Heritage Information Management) 
2. Mr.La Sokheng สาขาวิชาอนุรักษ์ศิลปกรรม (Conservation of Fine Art) 
คณะศึกษาศาสตร์ จํานวน 3 ราย 
1. Ms.Tel Tailos สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (Curriculum and Instruction) 
2. Ms.Lay Sophatt สาขาวิชาพัฒนศึกษา (Development Education) 
3. Ms.Suy Sreymom สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (Teaching Thai Language) 
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คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จํานวน 1 ราย 
1. Ms.Ma Molika สาขาวิชาชีววิทยาศาสตร์เพ่ือเกษตรกรรมที่ย่ังยืน (Bioscience for 

Sustainable Agriculture) 
สํารอง บัณฑิตวิทยาลัย จํานวน 2 ราย 
1. Mr.Seng Vanda สาขาวิชาการจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม 

(Archives and Cultural Heritage Information Management) 
2. Mr.Chhourn Chanveasna สาขาวิชาอนุรักษ์ศิลปกรรม (Conservation of Fine Art) 

ระดับปริญญาตรี  
คณะวิทยาศาสตร์ จํานวน 3 ราย 
1. Ms.Heap Sreyvin สาขาวิชาเคมี (Chemistry) 
2. Ms.Kong Measnimol สาขาวิชาฟิสิกส์ (Physics) 
3. Mr.Leng Rottanak สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (Mathematics) 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จํานวน 4 ราย 
1. Ms.Khuon Kanika สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (Chemical Engineering) 
2. Ms.Eng Sokkim สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ (Electronics 

and Computer System Engineering) 
3. Ms.Long Sokheng สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (Industrial Engineering) 
4. Mr.Leng Sovannareach สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (Mechanical Engineering) 

โดยมีรายละเอียดการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ดังน้ี  
1. ระดับบัณฑิตศึกษา ดังน้ี 

- ค่าบํารุงการศึกษา จํานวน 1,000 บาท/ราย/ภาคการศึกษา 
- ค่าบริการคอมพิวเตอร์ จํานวน 500 บาท/ราย/ภาคการศึกษา 
- ค่าบํารุงห้องสมุด จํานวน  1,000 บาท/ราย/ภาคการศึกษา 

2. ระดับปริญญาบัณฑิต  
ตามความในหมวด 3 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียม

การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2558 โดยไม่ยกเว้นค่าเบ้ียประกันอุบัติเหตุ จํานวน 200 บาท ต่อปี 
เน่ืองจากจะเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาเอง หากได้รับอุบัติเหตุในขณะศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาทั้งหมด
ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ และสนับสนุนที่พัก (หอพักในมหาวิทยาลัยศิลปากรหรือที่พักที่เหมาะสม) ให้แก่นักศึกษาทุน
พระราชทานฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่
ราชอาณาจักรกัมพูชา ในส่วนของมหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 13 ราย โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

1. ระดับบัณฑิตศึกษา  
- ค่าบํารุงการศึกษา จํานวน 1,000 บาท/ราย/ภาคการศึกษา 
- ค่าบริการคอมพิวเตอร์ จํานวน 500 บาท/ราย/ภาคการศึกษา 
- ค่าบํารุงห้องสมุด จํานวน  1,000 บาท/ราย/ภาคการศึกษา 
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2. ระดับปริญญาบัณฑิต  
ตามความในหมวด 3 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียม

การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2558 โดยไม่ยกเว้นค่าเบ้ียประกันอุบัติเหตุ จํานวน 200 บาท ต่อปี 
เน่ืองจากจะเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาเอง หากได้รับอุบัติเหตุในขณะศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.5.7 แนวทางการกําหนดหลักเกณฑ์การยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาให้

นักศึกษาต่างชาติ 
 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากรสู่ความเป็นสากล ครั้งที่ 1/2561 
เมื่อวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ได้พิจารณาว่า การเพ่ิมจํานวนนักศึกษาต่างชาติจะมีประโยชน์ต่อผลการ
ประเมิน QS Stars Rating ตามโครงการ 1.2.1 ซึ่งวางเป้าหมายไว้ว่า มหาวิทยาลัยศิลปากรจะได้รับผลการ
ประเมิน QS Stars Rating ในระดับ 4 ดาว ภายในปี 2561-2562 ซึ่งการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา
ทั้งหมดหรือบางส่วน และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ เป็นแผนการดําเนินงานที่จะสามารถเพ่ิมจํานวนนักศึกษาต่างชาติ 
โดยเฉพาะการเพ่ิมจํานวนนักศึกษาต่างชาติจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศท่ีไม่มีข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการกับมหาวิทยาลัยศิลปากร น้ัน  

ในการน้ี เพ่ือเป็นการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาความเป็นสากลของมหาวิทยาลัย 
คณะกรรมการพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากรสู่ความเป็นสากลจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาการให้คณะวิชาสามารถ
พิจารณายกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาทั้งหมดหรือบางส่วน และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ให้กับนักศึกษาต่างชาติ
จากสถาบันการศึกษาต่างประเทศที่ไม่มีข้อตกลงให้ความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยต้อง
มีหลักเกณฑ์ที่สอดคล้องกับเกณฑ์การนับนักศึกษาต่างชาติและนักศึกษาแลกเปลี่ยนของ QS Stars Rating โดย
มีข้อสรุปแนวหลักเกณฑ์ในการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาให้นักศึกษาพิเศษ ดังน้ี 

1. คณะวิชาประสงค์ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาให้แก่นักศึกษาพิเศษ และ 
2. นักศึกษาพิเศษที่ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ของ

นักศึกษาต่างชาติ (International Student) ดังน้ี 
- นักศึกษามีสัญชาติที่ต่างจากสัญชาติไทย 
- นักศึกษามีการลงทะเบียนเรียนในรายวิชา ซึ่งให้นับรวมถึงกรณีที่ลงทะเบียนในรูปแบบ 

Audit ด้วย 
- นักศึกษามีการใช้เวลาในมหาวิทยาลัยศิลปากรเทียบเท่าอย่างน้อย 1 หน่วยกิต 

3. ในกรณีที่นักศึกษาพิเศษมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ International Student   
คณะวิชาอาจขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์นักศึกษา
แลกเปลี่ยน (Inbound Exchange Student) ต่อไปน้ี 

- นักศึกษามีสัญชาติที่ต่างจากสัญชาติไทย 
- นักศึกษามีการลงทะเบียนเรียนในรายวิชา ซึ่งให้นับรวมถึงกรณีที่ลงทะเบียนในรูปแบบ 

Audit ด้วย 
- มี MOU หรือข้อตกลงร่วมกันระหว่างสถาบันหรือส่วนงานในสถาบันที่มีการดําเนิน

กิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษา 
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ทั้งน้ี เมื่อคณะวิชาได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาทั้งหมดหรือบางส่วน และ
ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ แล้ว ขอให้แจ้งไปยังคณะกรรมการพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากรสู่ความเป็นสากลทราบทันที 

อน่ึง คณะกรรมการพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากรสู่ความเป็นสากลได้เสนอแก้ไข/เพ่ิมเติม 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2558 ข้อ 12  
เป็น “ในกรณีที่มหาวิทยาลัยมีข้อตกลงให้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกันกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ 
เ พ่ิม เติม[หรือมีเหตุผลความจําเป็น หรือเพื่อประโยชน์ในการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัย] มหาวิทยาลัยอาจยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาทั้งหมดหรือบางส่วน และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
แก่นักศึกษาตามที่สถาบันการศึกษาต่างประเทศได้ส่งตัวมา ทั้งน้ี ให้อยู่ในดุลพินิจของอธิการบดี” 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบแนวทางการกําหนดหลักเกณฑ์การยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการศึกษาให้นักศึกษาต่างชาติ โดยการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาทั้งหมดหรือบางส่วน และ
ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ให้กับนักศึกษาต่างชาติจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศที่ไม่มีข้อตกลงให้ความร่วมมือทาง
วิชาการกับมหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งต้องมีหลักเกณฑ์ที่สอดคล้องกับเกณฑ์การนับจํานวนนักศึกษาต่างชาติและ
นักศึกษาแลกเปลี่ยนของ QS Stars Rating ตามท่ีคณะกรรมการพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากรสู่ความเป็นสากล
เสนอในข้อ 1 - ข้อ 3 และให้ถือปฏิบัติโดยอาศัยมติ ก.บ.ม. น้ีต่อไป 
 
ระเบยีบวาระที่  4.6 เรื่องอ่ืนๆ ตามท่ีอธิการบดีปรึกษา 
ระเบยีบวาระที่  4.6.1 รายงานผลความก้าวหนา้ของการเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการขัน้สุดทา้ยของ                 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฐวี อารยภานนท ์คณะมัณฑนศิลป ์
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่มหาวิทยาลัยอนุมัติให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฐวี อารยภานนท์ คณะมัณฑนศิลป์     

ไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการเพ่ือเขียนตําราเร่ือง “การออกแบบบรรจุภัณฑ์” โดยมีกําหนด
ระยะเวลา 1 ปี ต้ังแต่วันที่ 16 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2561 น้ัน  

ในการน้ี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฐวี อารยภานนท์ ได้ส่งรายงานผลความก้าวหน้าของการไป
ปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการข้ันสุดท้าย ระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม 2560 - 15 มกราคม 2561 ซึ่ง
ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะมัณฑนศิลป์ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 
2561   

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบรายงานผลความก้าวหน้าของการเพ่ิมพูน
ความรู้ทางวิชาการข้ันสุดท้ายของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฐวี อารยภานนท์ คณะมัณฑนศิลป์ 
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ระเบียบวาระท่ี  4.6.2 การแต่งต้ังคณะกรรมการกําหนดนโยบายการจัดทําวารสารมหาวิทยาลัย
ศิลปากร 
 

สรุปเรื่อง 
ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 446/2557 ลงวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2557 แต่งต้ัง

คณะกรรมการกําหนดนโยบายการจัดทําวารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีวาระการดํารงตําแหน่ง 4 ปี ต้ังแต่
วันที่ 30 มีนาคม 2557 น้ัน 

เน่ืองจากคณะกรรมการชุดดังกล่าวจะครบวาระการปฏิบัติหน้าที่ในวันที่ 29 มีนาคม 2561 
ดังน้ัน เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและต่อเน่ือง จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งต้ัง
คณะกรรมการกําหนดนโยบายการจัดทําวารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร (ชุดใหม่) 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้แต่งต้ังคณะกรรมการกําหนดนโยบายการจัดทํา
วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร (ชุดใหม่) โดยประกอบด้วยผู้ดํารงตําแหน่งและมีรายช่ือต่อไปน้ี 

1. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  ประธานกรรมการ 
2. คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ กรรมการ 

ผู้แทนกลุ่มสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ 
3. คณบดีคณะอักษรศาสตร ์ กรรมการ 

ผู้แทนกลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
4. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กรรมการ 

ผู้แทนกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
5. บรรณาธิการวารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาอังกฤษ กรรมการ 

สาขาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 
6. บรรณาธิการวารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาอังกฤษ กรรมการ 

สาขาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปะ 
7. บรรณาธิการวารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย กรรมการ 

สาขาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปะ 
8. นางสาววัชรี น้อยพิทักษ์ เลขานุการ 
9. นางสาวมุกจรินทร์ ภัทรนุภาพร ผู้ช่วยเลขานุการ 
และให้นําเสนออธิการบดีลงนามในคําสั่งแต่งต้ังต่อไป 

 
ระเบียบวาระที่  4.6.3 ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริงกรณีการรับน้องไม่

เหมาะสม (วาระลับ) 
เลื่อนไปพิจารณาในการประชุม ก.บ.ม. ครัง้ที่ 5/2561 วันอังคารที่ 6 มนีาคม 2561 
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ระเบียบวาระท่ี  4.6.4 รายงานผลความก้าวหน้าของการเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ ครั้งที่ 2 ของ      
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ฉาย ทองปิ่น คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยอนุมัติให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ฉาย  ทองป่ิน คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการในสาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุ           
พอลิเมอร์ เพ่ือเขียนตํารา เรื่อง “สมบัติของพอลิเมอร์” โดยมีกําหนดระยะเวลา 8 เดือน ต้ังแต่วันที่ 1 
มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2561 น้ัน 

ในการน้ี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ฉาย  ทองป่ิน ได้ส่งรายงานผลความก้าวหน้าของการไป
ปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 กันยายน - 30 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งผ่าน
ความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 
12/2560 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบรายงานผลความก้าวหน้าของการเพ่ิมพูน
ความรู้ทางวิชาการ ครั้งที่ 2 ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ฉาย ทองป่ิน คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.6.5 ขอขยายเวลาการส่งรายงานผลความก้าวหน้าของการเพิ่มพูนความรู้             

ทางวิชาการ ครั้งที่ 3 และรายงานฉบับสมบูรณ์ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
จันทร์ฉาย ทองปิ่น คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่มหาวิทยาลัยอนุมัติให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ฉาย ทองป่ิน คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการในสาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุ           
พอลิเมอร์ เพ่ือเขียนตํารา เรื่อง “สมบัติของพอลิเมอร์” โดยมีกําหนดระยะเวลา 8 เดือน ต้ังแต่วันที่ 1 
มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2561 น้ัน  

เน่ืองจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ฉาย ทองป่ิน มีภาระงานสอนในภาคการศึกษาปลาย  
ปีการศึกษา 2560 จึงจําเป็นต้องกลับเข้าปฏิบัติราชการต้ังแต่วันที่ 15 มกราคม 2561 ทําให้ไม่สามารถส่ง
รายงานผลความก้าวหน้าของการเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ ครั้งที่ 3 ได้ตามกําหนด เพราะยังต้องรวบรวม
ข้อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือประกอบการเขียนตําราดังกล่าว ดังน้ัน จึงขอขยายเวลาการส่งรายงานผลความก้าวหน้าของ
การเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ ครั้งที่ 3 ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 และรายงานฉบับสมบูรณ์ ภายใน
วันที่ 31 มีนาคม 2561 ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติใ ห้ความเห็นชอบการขยายเวลาการส่งรายงานผล
ความก้าวหน้าของการเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ ครั้งที่ 3 ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ฉาย ทองป่ิน คณะ
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 และรายงานฉบับสมบูรณ์ 
ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.6.6 รายงานผลความก้าวหน้าของการเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ ครั้งที่ 2 ของ             

รองศาสตราจารย์ลาวัลย์ ศรีพงษ์ คณะเภสัชศาสตร์ 
 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยอนุมัติให้รองศาสตราจารย์ลาวัลย์ ศรีพงษ์ คณะเภสัชศาสตร์ ไปปฏิบัติงาน
เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ เพ่ือเขียนหนังสือ เรื่อง การวิเคราะห์หาปริมาณนํ้าใน
เภสัชภัณฑ์ น้ัน  

ในการน้ี รองศาสตราจารย์ลาวัลย์ ศรีพงษ์ ได้ส่งรายงานผลความก้าวหน้าของการไป
ปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 กันยายน - 30 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งผ่าน
ความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบรายงานผลความก้าวหน้าของการเพ่ิมพูน
ความรู้ทางวิชาการ ครั้งที่ 2 ของรองศาสตราจารย์ลาวัลย์ ศรีพงษ์ คณะเภสัชศาสตร์ 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.6.7 โครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร 

(ปฐมวัยและประถมศึกษา) ปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม) 
 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 22/2560 เมื่อวันอังคารที่ 
7 พฤศจิกายน 2560 ได้ให้ความเห็นชอบโครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ตามท่ีคณะศึกษาศาสตร์เสนอ 
จํานวน 2 โครงการ ดังน้ี 

1. โครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนช้ันอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ตามหลักสูตร
ส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษ (ระดับปฐมวัย) (EP EDSU) ซึ่งกําหนดรับเข้าศึกษา จํานวน 25 ราย 

2. โครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนช้ันอนุบาลปีที่ 1 และช้ันประถมศึกษาปีที่ 1              
ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งกําหนดรับเข้าศึกษาระดับช้ันอนุบาลปีที่ 1 จํานวน 54 ราย และระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 1 จํานวน 72 ราย น้ัน 
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 เน่ืองจากนักเรียนช้ันอนุบาลปีที่ 2 ตามหลักสูตรส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษ (ระดับปฐมวัย) 
(EP EDSU) และนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2,3,6 จํานวนหน่ึงได้ลาออก ทําให้มีจํานวนนักเรียนไม่ครบตาม
จํานวนที่ต้องการรับ ดังน้ัน คณะศึกษาศาสตร์จึงประสงค์ดําเนินโครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนโรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ปีการศึกษา 2561 (เพ่ิมเติม) ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบ
จากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 โดยกําหนด
จํานวนรับเข้าศึกษารวมทั้งสิ้น 22 ราย ดังน้ี 

1. ระดับช้ันอนุบาลปีที่ 2 (EP EDSU) จํานวน 7 ราย 
2. ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 2   จํานวน 6 ราย  
3. ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 3   จํานวน 2 ราย  
4. ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6   จํานวน 7 ราย  
ทั้งน้ี คณะศึกษาศาสตร์ได้กําหนดรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกเข้าศึกษาไว้ในโครงการ

แล้ว ซึ่งกองนิติการได้ตรวจสอบค่าใช้จ่ายในส่วนของอัตราค่าตอบแทนแล้วมีความเห็นว่า อัตราค่าตอบแทน
ต่างๆ ของโครงการไม่เกินอัตราที่กําหนดไว้ตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2557 ข้อ 23 ซึ่งโครงการดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดีโดยความเห็นชอบ
ของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบโครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนโรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ปีการศึกษา 2561 (เพ่ิมเติม) ตามท่ีคณะศึกษาศาสตร์
เสนอ และให้นําเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติโครงการต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.6.8 แนวทางการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของส่วนงาน และการ

ปฏิบั ติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน  ปีงบประมาณ  พ .ศ .  2560 และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
สรุปเรื่อง 

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการติดตาม และประเมินผลการ
ดําเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2560 ฉบับลงวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ได้กําหนดให้มีการติดตาม และประเมินผล
การดําเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงานทุกปีงบประมาณ และกําหนดหลักเกณฑ์
ขั้นตอน ตัวช้ีวัดการติดตาม และประเมินผลอย่างกว้างๆ นอกจากน้ันในแต่ละปีให้คณะกรรมการติดตาม และ
ประเมินผลการดําเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน พิจารณากําหนดหลักเกณฑ์ 
ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงานเพ่ือ
เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ น้ัน 
  



 40

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะกรรมการดังกล่าวได้
พิจารณากําหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผล ตามท่ีกําหนดในข้อบังคับ รวมท้ังการมุ่งเน้น
ให้ส่วนงานและหัวหน้าส่วนงานได้ดําเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือร่วมขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย และ
การดําเนินงานต่างๆ ได้มีการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเน่ือง รวมทั้งสามารถสร้างงานท่ีท้าทาย โดยในการ
พิจารณากําหนดหลักเกณฑ์ต่างๆ คณะกรรมการได้แต่งต้ังคณะอนุกรรมการพิจารณาระบบ กลไก และ
มาตรการในการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน 
มาช่วยพิจารณาด้วยเพ่ือการมีส่วนร่วม รวมทั้งเพ่ือให้การติดตาม และประเมินผลเกิดประโยชน์กับทุกฝ่ายมากข้ึน 

ในการน้ี ประธานคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของส่วนงาน และการ
ปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ได้มอบหมายให้อธิการบดีช้ีแจงแนวทาง ขั้นตอนการติดตาม และประเมินผล
การดําเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยให้ดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 
2560) ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีใหม่ (อธิการบดีปัจจุบัน) ดังน้ี 

 
ส่วนงาน หัวหน้าส่วนงาน 

องค์ประกอบการติดตาม และประเมินผลฯ 
มี 3 ด้าน 

ค่า
น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

องค์ประกอบการติดตาม และประเมินผลฯ 
มี 2 ด้าน 

ค่า
น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ด้านท่ี 1 ระดับความสําเร็จในการดําเนินงานของ
ส่วนงาน ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ          
 ส่วนท่ี 1 ผลการดําเนินงานตามแผน 
ปฏิบัติราชการประจําปี (ตามแผนมหาวิทยาลัย)  
         ส่วนท่ี 2 ผลการประเมินคุณภาพการ 
ศึกษาภายใน (สกอ.) 

70 
 

   40 
 

    30 

ด้านท่ี 1 ระดับความสําเร็จตามคํารับรองการ
ปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ          
 ส่วนท่ี 1 ผลการดําเนินงานตามแผน 
ปฏิบัติราชการประจําปี (ตามแผนมหาวิทยาลัย)  
          ส่วนท่ี 2 ผลการประเมินคุณภาพการ 
ศึกษาภายใน (สกอ.)  

60 
 

  30 
 

  30 

ด้านท่ี 2 ระดับการมีส่วนร่วมและความร่วมมือ
ของบุคลากรในส่วนงาน  

30 ด้านท่ี 2 ความเป็นผู้นํา (Leadership) ในการ
ขับเคล่ือนส่วนงาน และคุณลักษณะส่วนบุคคล 
(Competency) ท่ีจําเป็นต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของ
หัวหน้าส่วนงาน 

40 

ด้านท่ี 3 การบริหารจัดการส่วนงานตามความ
คิดเห็นของนักศึกษา (ไม่คิดคะแนน) 

-- 

รวม 100 รวม 100 
 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติมอบหมายให้หัวหน้าส่วนงานดําเนินการรายงานผลการ
ดําเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 
- 30 กันยายน 2560) ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีใหม่ (อธิการบดีปัจจุบัน) ตามแนวทางและขั้นตอนที่
กําหนด  
 
  



 41

ระเบียบวาระที่  5 เรื่องอ่ืนๆ 
ระเบียบวาระท่ี  5.1   โครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกําลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาค

การผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย 
 
สรุปเรื่อง 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามท่ีรัฐบาลได้กําหนด
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) โดยกําหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน” โดย
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ กําหนดให้มีการปรับเปลี่ยนค่านิยมและ
วัฒนธรรม เพ่ือสร้างคนไทยที่มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย พัฒนาศักยภาพ
คนตลอดช่วงชีวิตปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม เพ่ือให้กําลังคนของประเทศมีความรู้ความสามารถในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยเฉพาะด้านนวัตกรรมด้วยประเทศไทย 4.0 น้ัน 

ในการน้ี เพ่ือให้การขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติของรัฐบาลเกิดประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรม 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศาสตราจารย์
คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร) ด้านการผลิตและพัฒนากําลังคน โดยในส่วนของอุดมศึกษาที่ต้องปรับรูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของคนทุกช่วงวัย การเปลี่ยนเป้าหมายการรับผู้เรียนใหม่ให้มีทั้ง
นักเรียน นักศึกษา คนทํางาน และคนสูงอายุ ด้วยรูปแบบหลักสูตรระยะสั้นและระยะยาว ผลิตบัณฑิตพันธ์ุใหม่
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และยังคงด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ที่สมดุล จึงได้จัดทํา “โครงการ
สร้างบัณฑิตพันธ์ุใหม่และกําลังคนที่มีสมรรถนะเพ่ือตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษา
ไทย” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างบัณฑิตพันธ์ุใหม่และกําลังคนที่มีสมรรถนะและศักยภาพสูงสําหรับการทํางาน
ในอุตสาหกรรมใหม่สู่ New s-Curve และเป็นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ เพ่ือสร้างฐาน
การพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งอนาคตสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต ปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตบัณฑิตให้
เป็นบัณฑิตพันธ์ุใหม่ และสร้างต้นแบบของหลักสูตรและการเรียนการสอน โดยเน้นการปรับเปลี่ยนเน้ือหาสาระ 
โครงสร้างหลักสูตร และกระบวนการการเรียนการสอนสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติในสภาพ
จริงเป็นสําคัญ พัฒนาการศึกษาเพ่ือสร้างให้ผู้เรียนมีสมรรถนะและศักยภาพสูง รวมทั้งการร่วมมือกับสถาน
ประกอบการหรือภาคอุตสาหกรรมในการผลิตบัณฑิตและกําลังคน 

โดยเน้ือหาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอน มีดังน้ี 
1. การบูรณาการศาสตร์หลากหลายศาสตร์และหรือสาขาวิชา เพ่ือสามารถสร้างสมรรถนะ

เร่งด่วนใหม่แก่บัณฑิตและหรือกําลังคนภาคการผลิต จํานวน 10 สาขา ได้แก่ 
- อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่  
- อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ  
- อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
- อุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ 
- อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร 
- หุ่นยนต์เพ่ืออุตสาหกรรม 
- อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ 
- อุตสาหกรรมเช้ือเพลงิชีวภาพและเคมีชีวภาพ 
- อุตสาหกรรมดิจิทัล  
- อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร 
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2. การบูรณาการการเรียนรู้จากประสบการณ์การปฏิบัติในสภาพจริงที่มีระบบภาคีความ
ร่วมมือเป็นเครือข่ายภาคการศึกษาและสถานประกอบการหรือภาคอุตสาหกรรม ที่มีความพร้อมเพ่ือต่อยอด
การพัฒนาที่สนองตอบต่อความต้องการของสถานประกอบการหรือภาคอุตสาหกรรม 

3. การบูรณาการทักษะชีวิตของสังคมดิจิทัลกับทักษะวิชาชีพ โดยการบูรณาการหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไปสอดแทรกผสมผสานที่สอดรับ กลมกลืน และเป็นเน้ือเดียวอย่างเป็นระบบกับหมวดวิชาหลักและ
เฉพาะของวิชาชีพ 

4. การจัดการเรียนการสอนในลักษณะหน่วยแยกเชิงผลลัพธ์การเรียนรู้และหรือผลการเรียน 
บูรณาการระหว่างศาสตร์ สาขาวิชา สถาบันการศึกษา (อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา) และหรือสถาน
ประกอบการ และอุตสาหกรรม เพ่ือความคล่องแคล่ว และความสามารถในการปรับตัว ตอบโจทย์ทันต่อความ
ต้องการของภาคการผลิตที่มีความเปล่ียนแปลงตลอดเวลาและไม่แน่นอน โดยเฉพาะช่วงต้นและช่วงกลางของ 
New s-Curve 

ทั้งน้ี ขอให้คณะวิชาที่ประสงค์เสนอโครงการส่งรายละเอียดมายังมหาวิทยาลัยภายในวันที่ 12 
มีนาคม 2561 เพ่ือรวบรวมเสนอไปยังรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการต่อไป 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี  5.2   โครงการจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จ          
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร งานมหกรรม
อุดมศึกษา : อุดมศึกษา - พลังขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 เนื่องในโอกาส
ครบรอบ 45 ปี ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 

 
สรุปเรื่อง 

รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มหาวิทยาลัยศิลปากรได้รับ
มอบหมายจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 
โดยให้เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการดําเนินโครงการจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ       
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร งานมหกรรมอุดมศึกษา : อุดมศึกษา - พลังขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ภายใต้แนวคิด
เก่ียวกับหลักทรงคิดที่เก่ียวเน่ืองกับการพัฒนาคน พัฒนาการศึกษา เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจ และส่งเสริมการ 
ต่อยอด รวมท้ังโครงการจิตอาสา “เราทําความดีด้วยหัวใจ” ระหว่างวันที่ 2-4 มีนาคม 2561 ณ ช้ัน 5 รอยัล 
พารากอน ฮอลล์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โดยมีรูปแบบการดําเนินงาน ดังน้ี 

1. การวาดภาพพระราชกรณียกิจ จํานวน 18 ช้ิน โดยอาจารย์ที่เป็นนักศึกษาเก่าจาก
มหาวิทยาลัยศิลปากร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และมหาวิทยาลัย
ศิลปากร รับผิดชอบโดยคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 

2. เน้ือหาข้อมูลเก่ียวกับพระราชกรณียกิจประกอบการจัดแสดงนิทรรศการและการผลิตวีดิทัศน์
เฉลิมพระเกียรติ ความยาวไม่เกินชุดละ 10 นาที รับผิดชอบโดยคณะอักษรศาสตร์ 

3. การแสดงดนตรี รับผิดชอบโดยคณะดุริยางคศาสตร์ 
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จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและขอเรียนเชิญผู้บริหารและผู้สนใจเข้าร่วมนิทรรศการและรับ
เสด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในวันที่ 2 มีนาคม 2561 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ  

            
เลิกประชุมเวลา 12.30 น. 
 
 
 

(นางสาวกันย์พินันท์  สิริปัญญาธร) 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 
 

(นางสาวสิริวัลลิ์  พฤกษาอุดมชัย) 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 
 

(นางสาวเอมอร  ชีราวุฒธิพันธ์) 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 

 
 

รายงานการประชุมฉบับน้ี 
ได้รับรองโดยไม่มีการแก้ไข 
  


