
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร
คร้ังที่ 4/2559

วันอังคารที่ 6 กันยายน 2559
ณ  หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ สํานักงานอธิการบดี  ตลิ่งชัน

…………….………………..

ผูมาประชุม
1. ผศ.ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดี ประธานกรรมการ
2. ผศ.ดร.เชาวรีย อรรถลังรอง รองอธิการบดีฝายวิชาการ กรรมการ
3. ศ.ถาวร โกอุดมวิทย รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม กรรมการ
4. อ.ปญจพล เหลาพูนพัฒน รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา กรรมการ
5. รศ.ดร.วศิน อิงคพัฒนากุล รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการ
6. รศ.ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ
7. ผศ.ไพโรจน วังบอน รองคณบดีฝายบริหาร รักษาราชการแทน กรรมการ

คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ
8. รศ.ดร.ชัยสิทธิ์ ดานกิตติกุล คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร กรรมการ
9. ผศ.ชวลิต ขาวเขียว คณบดีคณะโบราณคดี กรรมการ

10. ผศ.เอกพงษ ตรีตรง คณบดีคณะมัณฑนศิลป กรรมการ
11. รศ.ดร.สืบสกุล อยูยืนยง คณบดีคณะวิทยาศาสตร กรรมการ
12. อ.วุฒิชัย เลิศสถากิจ รองคณบดีฝายวิชาการ กรรมการ

รักษาราชการแทนคณบดีคณะดุริยางคศาสตร
13. ผศ.ดร.สมพิศ ขัตติยพิกุล ผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ กรรมการ

และรักษาราชการแทนรองอธิการบดี
ฝายวิเทศสัมพันธและกิจการพิเศษ

14. ผศ.ดร.ศักดิพันธ ตันวิมลรัตน ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง กรรมการ
15. ผศ.ฉัตรชัย เผาทองจีน ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร กรรมการ
16. อ.ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท ผูอํานวยการหอศิลป กรรมการ
17. นายสหรัฐ มณีจันทร ผูแทนขาราชการ ประเภทท่ัวไป วิชาชีพเฉพาะ กรรมการ

หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
18. นางสุมณฑา เสรีวัตตนะ ผูแทนขาราชการ ประเภทท่ัวไป วิชาชีพเฉพาะ กรรมการ

หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
19. ผศ.ดร.จรุงแสง ลักษณบุญสง รองอธิการบดีฝายบริหาร กรรมการและเลขานุการ
20. นางสาวอัปสร กิจเจริญคา ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ผูชวยเลขานุการ

ผูมาประชุมผานระบบ VDO-Conference
1. รศ.ดร.คณิต เขียววิชัย รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร กรรมการ
2. ผศ.ดาวลอย กาญจนมณีเสถียร รองอธิการบดี เพชรบุรี กรรมการ
3. รศ.วัฒนา เกาศัลย รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา กรรมการ
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4. ผศ.ดร.วรางคณา นิพัทธสุขกิจ คณบดีคณะอักษรศาสตร กรรมการ
5. ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธุ คณบดีคณะศึกษาศาสตร กรรมการ
6. รศ.ดร.จุไรรัตน นันทานิช คณบดีคณะเภสัชศาสตร กรรมการ
7. ผศ.ดร.ปาเจรา พัฒนถาบุตร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร กรรมการ

และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
8. อ.ดร.ภวพล คงชุม คณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการ
9. รศ.ดร.พิทักษ ศิริวงศ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ

10. อ.มานพ เอ่ียมสะอาด คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ
11. ผศ.ดร.อริศร เทียนประเสริฐ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ
12. รศ.ดร.บุญศรี จงเสรีจิตต ประธานสภาคณาจารย กรรมการ
13. นางสาววรรณภา แสงวัฒนะกุล ผูแทนขาราชการ ประเภทท่ัวไป วิชาชีพเฉพาะ กรรมการ

หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ

ผูเขารวมประชุม
1. อ.นภดล วิรุฬหชาตะพันธ ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา วังทาพระ
2. อ.ดร.ประไพพิมพ สุธีวสินนนท ผูชวยอธิการบดีฝายคลัง
3. นางอัจฉรา ทองสงโสม ผูอํานวยการกองกลาง
4. นางสุกัญญา ตอทรัพยสิน ผูอํานวยการกองการเจาหนาท่ี

ผูเขารวมประชุมผานระบบ VDO-Conference
1. ผศ.ดร.ธงชัย เตโชวิศาล รักษาราชการแทนผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา

พระราชวังสนามจันทร
2. ผศ.ดร.พีรพัฒน ยางกลาง ผูชวยอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธและกิจการพิเศษ
3. ผศ.ดร.ศุภรัตน แสงฉัตรแกว ผูชวยอธิการบดี เพชรบุรี
4. อ.ดร.สุภาพ เกิดแสง ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ
5. อ.ดร.คุณัตว พิธพรชัยกุล ผูแทนพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ

ผูไมมาประชุม
1. อ.อํามฤทธิ์ ชูสุวรรณ คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ ติดราชการ
2. อ.ดําริห บรรณวิทยกิจ คณบดีคณะดุริยางคศาสตร ติดราชการ

เปดประชุมเวลา 09.30 น.
เมื ่อกรรมการครบเปนองคประชุมแลว  ประธานกลาวเปดประชุมและขอใหที ่ประชุม

พิจารณาเรื่องตางๆ  ดังนี้
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ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระท่ี 1.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร

ครั้งท่ี 3/2559 เม่ือวันอังคารท่ี 23 สิงหาคม 2559

สรุปเรื่อง
ประธานเสนอให ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 3/2559 เม่ือวันอังคารท่ี 23 สิงหาคม 2559

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข

ระเบียบวาระท่ี 1.2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร
ครั้งท่ี 3/2559 เม่ือวันอังคารท่ี 23 สิงหาคม 2559 (วาระลับ)

สรุปเรื่อง
ประธานเสนอให ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 3/2559 เม่ือวันอังคารท่ี 23 สิงหาคม 2559 (วาระลับ)

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข

ระเบียบวาระท่ี 1.3 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร
ครั้งท่ี 2/2559 เม่ือวันอังคารท่ี 9 สิงหาคม 2559 ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.7
และ 4.1.6.8

สรุปเรื่อง
ประธานเสนอให ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 2/2559 เม่ือวันอังคารท่ี 9 สิงหาคม 2559 เฉพาะระเบียบวาระท่ี 4.1.6.7 หนา 20
ยอหนาสุดทาย และระเบียบวาระท่ี 4.1.6.8 หนา 21 ยอหนาสุดทาย โดยฝายเลขานุการไดดําเนินการถอดเทป
รายงานการประชุมแลว จึงเสนอขอใหท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม โดยใหแกไขขอความดังนี้

จาก “ท้ังนี้ ประธานสภาคณาจารยไดเสนอวา การใชวงเงินเพ่ือการเลื่อนเงินเดือนของแตละ
กลุมควรใชภายในวงเงินของแตละกลุม ไมสมควรเกลี่ยเงินระหวางกลุมตางๆ ซึ่งท่ีประชุมไดพิจารณาแลว มีมติ
ใหใชประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากรตามแนวทางเดิมท่ีเคยปฏิบัติ โดยใหสามารถเกลี่ยวงเงินไดทุกกุลม ตั้งแต
กลุมผูดํารงตําแหนงผูบริหาร กลุมผูดํารงตําแหนงวิชาการ และกลุมสายสนับสนุนวิชาการ ท้ังนี้ ใหคณะวิชา/
หนวยงาน คํานึงถึงผูปฏิบัติงานชั้นผูนอยดวย ในการนี้ ประธานสภาคณาจารยขอสงวนความเห็นไมเห็นชอบ
ดวยกับมติท่ีประชุม”

เปน “ท้ังนี้ ประธานสภาคณาจารยไดเสนอวา การใชวงเงินเพ่ือการเลื่อนเงินเดือนของแตละ
กลุมควรใชภายในวงเงินของแตละกลุม ไมสมควรเกลี่ยเงินระหวางกลุมตางๆ ซึ่งท่ีประชุมไดพิจารณาแลว มีมติ
ใหใชประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากรตามแนวทางเดิมท่ีเคยปฏิบัติ โดยใหสามารถเกลี่ยวงเงินไดทุกกลุม ตั้งแต
กลุมผูดํารงตําแหนงผูบริหาร กลุมผูดํารงตําแหนงวิชาการ และกลุมสายสนับสนุนวิชาการ ท้ังนี้ อธิการบดีและ
รองอธิการบดีฝายบริหารไดฝากใหคณะวิชา/หนวยงาน พิจารณาเลื่อนเงินเดือนโดยคํานึงถึงผูปฏิบัติงานชั้น
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ผูนอยดวย ในการนี้ ประธานสภาคณาจารยขอสงวนความเห็นไมเห็นชอบดวยกับการใหเกลี่ยเงินระหวางกลุม
ตางๆ รวมท้ังไมเห็นชอบดวยกับการหักวงเงิน”

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องแจงเพื่อทราบ
ระเบียบวาระท่ี 2.1 เรื่องท่ีประธานแจงใหทราบ
ระเบียบวาระท่ี 2.1.1 ขอขอบคุณคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

และคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

สรุปเรื่อง
ดวยอาจารยมานพ เอ่ียมสะอาด คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

และรองศาสตราจารย ดร.พิทักษ ศิริวงศ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ จะสิ้นสุดวาระการดํารงตําแหนงคณบดี
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ตามลําดับ ในวันท่ี 8 กันยายน
2559 มหาวิทยาลัยขอขอบคุณอาจารยมานพ เอ่ียมสะอาด และรองศาสตราจารย ดร.พิทักษ ศิริวงศ ท่ีไดชวย
ปฏิบัติงานดวยดีตลอดระยะเวลาท่ีผานมา

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระท่ี 2.2 รายงานการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ประจําปการศึกษา 2558

สรุปเรื่อง
ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ไดมอบหมายใหมหาวิทยาลัย/

สถาบันอุดมศึกษาพิจารณาอนุมัติใหบุคลากรสายวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู
ทางวิชาการและรายงานผลการไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรูทางวิชาการดังกลาวตอ สกอ. นั้น

บัดนี้ กองการเจาหนาท่ีไดรายงานผลการอนุมัติใหบุคลากรสายวิชาการไปปฏิบัติงานเพ่ือ
เพ่ิมพูนความรูทางวิชาการ ประจําปการศึกษา 2558 ดังนี้

1. ผูไดรับอนุมัตใิหไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรูทางวชิาการ จํานวน 5 ราย
2. ผูรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติราชการเม่ือสิ้นสุดการไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรูทาง

วิชาการ จํานวน 3 ราย
3. ผูไดรับอนุมัติใหไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรูทางวิชาการในปการศึกษา 2556-2557

ซึ่งสงรายงานการไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรูทางวิชาการฉบับสมบูรณแกมหาวิทยาลัยแลว จํานวน 4 ราย



5

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระท่ี 2.3 การกําหนดอัตราและจายเบ้ียประชุมแกคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยศิลปากร

สรุปเรื่อง
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมี

ผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 2 กรกฎาคม 2559 ซึ่งตามมาตรา 25 กําหนดใหมีคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
และสภามหาวิทยาลัยไดประกาศใชขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2559 ไวแลวนั้น

เนื่องจากตามพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. 2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม
กําหนดใหกรรมการซึ่งไดรับแตงตั้งและกําหนดองคประกอบและอํานาจหนาท่ีไวโดยบทบัญญัติแหงกฎหมาย
ไดรับเบี้ยประชุมเปนรายครั้ งตามอัตราเบี้ยประชุมท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด และตามประกาศ
กระทรวงการคลัง เรื่อง กําหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการท่ีมีสิทธิไดรับเบี้ยประชุมฯ (ฉบับท่ี 4)
พ.ศ. 2557 ไดกําหนดอัตราเบี้ยประชุมรายครั้งสําหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการ และผูชวยเลขานุการ
ไวในอัตราไมเกิน 1,600 บาท ตอคน ตอครั้ง

ในการนี้ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากรเปนคณะกรรมการซึ่งไดรับแตงตั้งและ
กําหนดองคประกอบและอํานาจหนาท่ีไวโดยบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559
มาตรา 24 และมาตรา 25 จึงมีสิทธิไดรับเบี้ยประชุมเปนรายครั้งตามพระราชกฤษฎีกาและประกาศ
กระทรวงการคลังดังกลาว

อนึ่ง ท่ีผานมา มีระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการจายเงินรายไดเปนคาเบี้ยประชุม
คณบดี พ.ศ. 2536 กําหนดใหจายเบี้ยประชุมแกท่ีประชุมคณบดี สําหรับประธานกรรมการ ในอัตรา 375 บาท/
ครั้ง กรรมการ เลขานุการ ผูชวยเลขานุการ ในอัตราคนละ 300 บาท/ครั้ง ซึ่งปจจุบันไมมีท่ีประชุมคณบดีแลว

ดั งนั้ น  อธิการบดี จึ ง ได อนุ มัติ กํ าหนดอัตราจ าย เบี้ ยประชุ ม เป นรายครั้ งสํ าหรั บ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งเปนอํานาจอนุมัติของอธิการบดี โดยใหเบิกจายจากงบประมาณ
แผนดินหรือเงินรายไดของมหาวิทยาลัยในอัตราเดิมท่ีกําหนดใหจายแกท่ีประชุมคณบดี ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี 26
กรกฎาคม 2559 ซึ่งเปนวันท่ีมีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัยศิลปากรครั้งแรก

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบ และเห็นควรใหดําเนินการดังนี้
1. ใหนําเบี้ยประชุมในสวนของประธานกรรมการ ในอัตรา 375 บาท/ครั้ง และกรรมการ ใน

อัตราคนละ 300 บาท/ครั้ง บริจาคเขาเงินสวัสดิการมหาวิทยาลัยศิลปากร ตามความประสงคของอธิการบดี
รองอธิการบดี คณบดี และหัวหนาสวนงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ
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สวนเบี้ยประชุมของประธานสภาคณาจารย ในอัตรา 300 บาท/ครั้ง ใหจายแกประธาน
สภาคณาจารยตามความประสงค

2. ใหนําเบี้ยประชุมในสวนของเลขานุการและผูชวยเลขานุการ ในอัตราคนละ 300 บาท/ครั้ง
จายแกเจาหนาท่ีฝายจดรายงานการประชุม ตามความเห็นชอบของท่ีประชุม

3. ใหจายเบี้ยประชุมแกกรรมการประเภทผูแทนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ในอัตราคนละ
300 บาท/ครั้ง ตามท่ีประธานเสนอ

ท้ังนี้ ท่ีประชุมมีขอเสนอแนะใหกองคลังจัดทําขอมูลงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีรายได
รายจาย และงบแสดงท่ีมาและการใชเงินทุนของเงินสวัสดิการมหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือเสนอท่ีประชุมทราบ
เม่ือสิ้นปงบประมาณในแตละป

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน
ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระท่ี 4.1 การบริหารงานบุคคล
ระเบียบวาระท่ี 4.1.1 การสอบแขงขัน / คัดเลือก

ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 4.1.2 การขออนุมัติบรรจุบุคคล / การโอนยาย
ระเบียบวาระท่ี 4.1.2.1 กองแผนงานขออนุมัติจาง นายจารุวัฒน คงห้ิน เพื่อบรรจุเปนพนักงาน

มหาวิทยาลัย ซ่ึงจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน (เงินรายไดสมทบ)
ตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ

สรุปเรื่อง
ตามท่ีกองแผนงานมีอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน

(เงินรายไดสมทบ) ตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี 2-3-18-15 สังกัด
งานวิเคราะหแผนและงบประมาณ กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี นั้น

กองแผนงานไดดําเนินการตามข้ันตอนแลว ผูไดรับการคัดเลือกคือ นายจารุวัฒน คงหิ้น
วุฒิรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการปกครอง จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร กองแผนงานจึงประสงค
ขออนุมัติจาง นายจารุวัฒน คงหิ้น เพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน
(เงินรายไดสมทบ) ดํารงตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี 2-3-18-15
อัตราเงินเดือน เดือนละ 22,750 บาท สังกัดงานวิเคราะหแผนและงบประมาณ กองแผนงาน สํานักงาน
อธิการบดี พรอมท้ังขออนุมัตแิตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังนี้

1. รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา ประธานกรรมการ
2. ผูชวยอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา กรรมการ
3. ผูอํานวยการกองแผนงาน กรรมการ
4. นางสาวศวัสศนันท  ชีพชูเชาวน กรรมการ
5. นางจุฑารัตน  แกวโหมดตาด กรรมการและเลขานุการ
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหจาง นายจารุวัฒน คงหิ้น เพ่ือบรรจุเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน (เงินรายไดสมทบ) ดํารงตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและ
แผนปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี 2-3-18-15 อัตราเงินเดือน เดือนละ 22,750 บาท สังกัดงานวิเคราะหแผนและ
งบประมาณ กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี ก.บ.ม. อนุมัติแตไมกอนวันรายงานตัว
เขาปฏิบัติงาน พรอมท้ังอนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาว
ตามรายชื่อท่ีหนวยงานเสนอ

ระเบียบวาระท่ี 4.1.2.2 คณะดุริยางคศาสตรขออนุมัติจาง นายกิตติพันธ จันทรบัวลา เพื่อบรรจุเปน
พนักงานมหาวิทยาลัย ซ่ึงจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน (เงินรายได
สมทบ) ตําแหนงอาจารย

สรุปเรื่อง
ตามท่ีคณะดุริยางคศาสตรมีอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณ

แผนดิน (เงินรายไดสมทบ) ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี 1-3-27-369 นั้น
คณะฯ ไดดําเนินการตามข้ันตอนแลว ผูไดรับการคัดเลือกคือ นายกิตติพันธ จันทรบัวลา

ซึ่งไดสําเร็จการศึกษา วุฒิปริญญาตรี วุฒิศิลปศาสตรบัณฑิต (ดนตรี) จากมหาวิทยาลัยมหิดล, Graduate
Diploma in Music Performance จาก National University of Singapore ประเทศสิงคโปร และ
วุฒิปริญญาโท วุฒิ Master of Arts (Music, Composition) จาก Korea National University of Arts
ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี และมีผลการทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษ เปนไปตามมาตรฐานการทดสอบ
ความสามารถภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย  คณะฯ ประสงคขออนุมัติจาง นายกิตติพันธ จันทรบัวลา
ดํารงตําแหนงอาจารย  ตําแหนงเลขท่ี 1-3-27-369 อัตราเงินเดือน เดือนละ 21,750 บาท สังกัด
คณะดุริยางคศาสตร ดวยวุฒิศิลปศาสตรบัณฑิต (ดนตรี) จากมหาวิทยาลัยมหิดล ไปพลางกอน จนกวา ก.พ.
จะตีคาคุณวุฒิปริญญาโท วุฒิ Master of Arts (Music, Composition) จาก Korea National University of
Arts ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี  มายังมหาวิทยาลัย แลวจึงใหปรับวุฒิและอัตราเงินเดือน วุฒิปริญญาโท
ตามท่ี ก.พ. กําหนด  โดยมีผลตั้งแตวันท่ีรายงานตัวเขาปฏิบัติงาน พรอมท้ังขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการ
ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังนี้

1. คณบดีคณะดุริยางคศาสตร ประธานกรรมการ
2. รองคณบดีฝายบริหาร กรรมการ

คณะดุริยางคศาสตร
3. รองคณบดีฝายวิชาการ กรรมการ

คณะดุริยางคศาสตร
4. รองคณบดีฝายกิจการพิเศษ กรรมการ

คณะดุริยางคศาสตร
5. นางสาวลลวรรณ  เปรมประเสริฐ เลขานุการ
6. นางสาวรุงนภา  ดวงทอง ผูชวยเลขานุการ
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โดยท่ีประชุม ก.บ.พ. ครั้งท่ี 14/2559 เม่ือวันท่ี 12 กรกฎาคม 2559 มีมติอนุมัติใหเปลี่ยน
เงื่อนไขการบรรจุกรอบอัตราวาง  เพ่ือใชในการดําเนินการเปดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี 1-3-27-369 สังกัดคณะดุริยางคศาสตร จากเงื่อนไขการบรรจุ
คุณวุฒิปริญญาเอก เปนเงื่อนไขการบรรจุคุณวุฒิปริญญาโท

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหจาง นายกิตติพันธ จันทรบัวลา ดํารงตําแหนงอาจารย
ตําแหนงเลขท่ี 1-3-27-369 อัตราเงินเดือน เดือนละ 21,750 บาท สังกัดคณะดุริยางคศาสตร ดวยวุฒิ
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ดนตรี) จากมหาวิทยาลัยมหิดล ไปพลางกอน จนกวา ก.พ. จะตีคาคุณวุฒิปริญญาโท
วุฒิ Master of Arts (Music, Composition) จาก Korea National University of Arts ประเทศสาธารณรัฐ
เกาหลี  มายังมหาวิทยาลัย แลวจึงใหปรับวุฒิและอัตราเงินเดือน วุฒิปริญญาโท ตามท่ี ก.พ. กําหนด โดยมีผล
ตั้งแตวันท่ีรายงานตัวเขาปฏิบัติงาน ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี ก.บ.ม. อนุมัติแตไมกอนวันรายงานตัวเขาปฏิบัติงาน
พรอมท้ังอนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาว ตามรายชื่อ
ท่ีคณะฯ เสนอ

ระเบียบวาระท่ี 4.1.2.3 คณะศึกษาศาสตรขออนุมัติจาง นางพรรณิดา คํานา เพื่อบรรจุเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ซ่ึงจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน (เงินรายไดสมทบ)
ตําแหนงนักบริหารงานท่ัวไปปฏิบัติการ

สรุปเรื่อง
ตามท่ีคณะศึกษาศาสตรมีอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน

(เงินรายไดสมทบ) ตําแหนงนักบริหารงานท่ัวไปปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี 2-3-05-806 สังกัดงานบริหารและจัดการ
สํานักงานเลขานุการ นั้น

คณะฯ ไดดําเนินการตามข้ันตอนแลว ผู ไดรับการคัดเลือกคือ นางพรรณิดา คํานา
วุฒิบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร คณะฯ จึงประสงคขออนุมัติจาง
นางพรรณิดา คํานา เพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน (เงินรายได
สมทบ) ดํารงตําแหนงนักบริหารงานท่ัวไปปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี 2-3-05-806 อัตราเงินเดือน เดือนละ
19,500 บาท สังกัดงานบริหารและจัดการ สํานักงานเลขานุการ คณะศึกษาศาสตร พรอมท้ังขออนุมัติแตงตั้ง
คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังนี้

1. รองคณบดีฝายบริหาร คณะศึกษาศาสตร ประธานกรรมการ
2. หัวหนาภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต กรรมการ
3. เลขานุการคณะศึกษาศาสตร กรรมการ
4. หัวหนางานบริหารและจัดการ คณะศึกษาศาสตร กรรมการ
5. นางลลิตา  รุจจนเวท เลขานุการ
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา
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มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหจาง นางพรรณิดา คํานา เพ่ือบรรจุเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน (เงินรายไดสมทบ) ดํารงตําแหนงนักบริหารงานท่ัวไป
ปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี 2-3-05-806 อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท สังกัดงานบริหารและจัดการ
สํานักงานเลขานุการ คณะศึกษาศาสตร ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี ก.บ.ม. อนุมัติแตไมกอนวันรายงานตัวเขาปฏิบัติงาน
พรอมท้ังอนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาว ตามรายชื่อ
ท่ีคณะฯ เสนอ

ระเบียบวาระท่ี 4.1.3 การประเมินการปฏิบัติงาน
ระเบียบวาระท่ี 4.1.3.1 รายงานผลการประเมินทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน

2 ราย

สรุปเรื่อง
ตามท่ีมหาวิทยาลัยศิลปากรไดมีคําสั่งบรรจุบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย โดยใหทดลอง

ปฏิบัติงานในตําแหนงเปนเวลา 6 เดือน จํานวน 2 ราย คือ
1. นางสาวชลลดา นาคใหญ วุฒิ อักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา จาก

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี 1-2-06-741 อัตราเงินเดือน เดือนละ 25,380 บาท
สังกัดภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร ตั้งแตวันท่ี 15 กุมภาพันธ 2559

2. นางสาววิมลพร  นอยสังข วุฒิรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
จากมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย ตําแหนงนักวิชาการศึกษา ตําแหนงเลขท่ี 2-3-03-274 อัตราเงินเดือน
เดือนละ 19,500 บาท สังกัดสํานักงานเลขานุการ คณะสถาปตยกรรมศาสตร ตั้งแตวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2559

บัดนี้ คณะกรรมการประเมินฯ ไดดําเนินการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาว ิทยาล ัยดังกลาวแลว เห็นวาพนักงานมหาว ิทยาล ัย ท้ัง 2 ราย เปนผู มีความรูความสามารถ
ความรับผิดชอบและความประพฤติเหมาะสม เห็นควรใหปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาวตอไป

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบรายงานผลการประเมินทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน
ในสถาบันอุดมศึกษา จํานวน 2 ราย และใหปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาวตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.1.4 การขอเปลี่ยน / เพิ่มเง่ือนไขการบรรจุ
ระเบียบวาระท่ี 4.1.4.1 คณะวิทยาการจัดการขออนุมัติเปลี่ยนเง่ือนไขการบรรจุกรอบอัตราวาง

เพื่อใชในการดําเนินการเปดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย

สรุปเรื่อง
ตามท่ีคณะวิทยาการจัดการมีอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณ

แผนดิน (เงินรายไดสมทบ) ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี 1-3-23-789 นั้น
ค ณ ะ ฯ  ไ ด ดํ า เ นิ น ก า ร เ ป ด รั บ ส มั ค ร คั ด เ ลื อ ก บุ ค ค ล เ พ่ื อ บ ร ร จุ เ ป น พ นั ก ง า น

มหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี 1-3-23-789 ดวยวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก ทางดานระบบ
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สารสนเทศเพ่ือการจัดการ ปรากฏวาไมมีผูไดรับการคัดเลือกในตําแหนงดังกลาว คณะฯ จึงประสงคขออนุมัติ
เปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุกอนดําเนินการเปดรับสมัครอีกครั้งหนึ่ง ดังนี้

1. ผูสมัครตองสําเร็จการศึกษาระดับปรญิญาเอก ทางดานระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ หรือ
2. ผูสมัครตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ทางดานระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ

ท่ีกําลังศึกษาระดับปริญญาเอกและกําลังทําวิทยานิพนธ
โดยมติ ก.บ.พ. ครั้งท่ี 8/2557 เม่ือวันท่ี 22 เมษายน 2557 มีมติ ดังนี้
1. ใหคณะวิชา/หนวยงานดําเนินการตามท่ีท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 3/2556

เม่ือวันท่ี 13 มีนาคม 2556 มีมติเห็นชอบแผนอัตรากําลังบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร 5 ป (พ.ศ. 2557-
2561) ซึ่งมาตรการปรับโครงสรางกําลังคน มาตรการท่ี 1 กําหนดจํานวนอัตรากําลังบุคลากรสายวิชาการ
ตามภารกิจของคณะวิชา โดยกําหนดการสรรหาและคัดเลือกเพ่ือใหไดคนดี คนเกง และมีเงื่อนไขการจางใน
กลุมสาขาวิชา ดังนี้

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหใชวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา
- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ ใหใชวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา
- กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ใหใชวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา
- กลุมสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบใหใชวุฒิปริญญาไมต่ํากวาปริญญาโทหรือ

เทียบเทา
โดยการออกประกาศรับสมัครพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ตองดําเนินการตาม

มติของท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยดังกลาว
2. ในกรณีท่ีดําเนินการประกาศรับสมัครพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการแลว ไม

สามารถสรรหาบุคคลเพ่ือบรรจุเปนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ในวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาได
คณะวิชา/หนวยงาน ตองยื่นเรื่องเสนอท่ีประชุม ก.บ.พ. มหาวิทยาลัย เพ่ือขออนุมัติปรับลดวุฒิกอนท่ีจะ
ดําเนินการประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือบรรจุเปนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาในวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทา
ในคราวตอไป

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุกรอบอัตราวางเพ่ือใชในการ
ดําเนินการเปดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี
1-3-23-789 สังกัดคณะวิทยาการจัดการ

ระเบียบวาระท่ี 4.1.5 การพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ชํานาญงาน ชํานาญงานพิเศษ ชํานาญการ
ชํานาญการพิเศษ เช่ียวชาญ เช่ียวชาญพิเศษฯ
ไมมี
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ระเบียบวาระท่ี 4.1.6 เรื่องอ่ืนๆ
ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.1 ขออนุมัติลาศึกษาตอในระดับปริญญาเอก ราย นางภาวิณี กาญจนาภา

เปนกรณีพิเศษเฉพาะราย

สรุปเรื่อง
ดวย นางภาวิณี กาญจนาภา พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ตําแหนง

เลขท่ี 1-2-23-277 อัตราเงินเดือน เดือนละ 40,350 บาท สังกัดคณะวิทยาการจัดการ มีความประสงค
จะศึกษาตอในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการ ณ Asian Institute of Technology ดวยทุน
คณะวิทยาการจัดการ มีกําหนด 1 ป 11 เดือน ตั้งแตวันท่ี 1 กันยายน 2559 เปนตนไป นั้น

เนื่องจาก นางภาวิณี กาญจนาภา มีอายุเกิน 40 ป จึงขาดคุณสมบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัย
ศิลปากรวาดวยหลักเกณฑการใหพนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน และปฏิบัติการวิจัย
พ.ศ. 2550 ขอ 5 ผูไปศึกษาชั้นสูงกวาปริญญาตรี ตองมีอายุไมเกิน 40 ป นับถึงวันสมัครเขาศึกษาตอ เวนแต
จะไดรับอนุมัติจาก ก.บ.พ. เปนกรณีพิเศษเฉพาะราย

คณะวิทยาการจัดการพิจารณาแลวเห็นวาการศึกษาในครั้งนี้จะเปนประโยชนตอคณะฯ
จึงเห็นสมควรสนับสนุนให นางภาวิณี กาญจนาภา ลาศึกษาตอไดตามความประสงค โดยเสนอขออนุมัติจาก
ท่ีประชุม ก.บ.ม. เปนกรณีพิเศษเฉพาะราย

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติให นางภาวิณี กาญจนาภา พนักงานมหาวิทยาลัย
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ตําแหนงเลขท่ี 1-2-23-277 อัตราเงินเดือน เดือนละ 40,350 บาท สังกัด
คณะวิทยาการจัดการ ลาศึกษาตอในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการ ณ Asian Institute of
Technology มีกําหนด 1 ป 11 เดือน ดวยทุนคณะวิทยาการจัดการ ตั้งแตวันท่ี 1 กันยายน 2559 เปนตนไป
เปนกรณีพิเศษเฉพาะราย

ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.2 คณะเภสัชศาสตรขออนุมัติขยายเวลาลาศึกษาตอ ราย นายคนอง รัตนคร
ตําแหนงอาจารย เปนกรณีพิเศษ

สรุปเรื่อง
ตามท่ีมหาวิทยาลัยไดอนุญาตให นายคนอง รัตนคร พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย

ตําแหนงเลขท่ี 1-3-08-64 สังกัดภาควิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร ลาศึกษาในระดับปริญญาโท สาขาวิชา
สารสนเทศศาสตรทางสุขภาพ คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ดวยทุนสนับสนุนการศึกษาตอปริญญา
ข้ันสูงจากคณะเภสัชศาสตร มีกําหนด 2 ป ตั้งแตวันท่ี 3 มิถุนายน 2556 ถึงวันท่ี 2 มิถุนายน 2558 นั้น

คณะฯ จึงประสงคขออนุมัติให นายคนอง รัตนคร ขยายเวลาลาศึกษาตอในระดับปริญญาโท
สาขาวิชาเดิม ดวยทุนเดิม มีกําหนด 1 ป 2 เดือน ตั้งแตวันท่ี 3 มิถุนายน 2558 ถึงวันท่ี 31 กรกฎาคม 2559
เปนกรณีพิเศษ แตเนื่องจากตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑการใหพนักงานมหาวิทยาลัย
ไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน และปฏิบัติการวิจัย พ.ศ. 2550 ขอ 9 วรรคหนึ่ง กําหนดวา “พนักงานท่ีไดรับอนุมัติ
ใหไปศึกษาหรือฝกอบรมดวยทุนใดๆ หากประสงคจะอยูศึกษาหรือฝกอบรมตอดวยทุนเดิม ทุนอ่ืนๆ หรือทุน
สวนตัว หลังจากครบกําหนดท่ีไดรับอนุมัติแลว ใหยื่นคําขอพรอมดวยหลักฐานเก่ียวกับผลการศึกษา
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หรือฝกอบรมท่ีผานมาแลว และคําชี้แจงเหตุผลความจําเปนท่ีจะตองอยูศึกษาหรือฝกอบรมตออีก โดยปกติ
ไมนอยกวา 60 วัน กอนครบกําหนดเวลาท่ีไดรับอนุมัติไวเดิม เม่ือผูมีอํานาจตาม ขอ 6 อนุมัติแลว จึงจะอยู
ศึกษาหรือฝกอบรมตอไดตามระยะเวลาท่ีไดรับอนุมัตินั้น” ซึ่งท่ีประชุม ก.บ.พ. ครั้งท่ี 16/2548 เม่ือวันท่ี
30 สิงหาคม 2548 ไดมีมติอนุมัติเปนหลักการวาการขยายเวลาศึกษาตอท้ังภายในประเทศและตางประเทศ
ของพนักงานมหาวิทยาลัยสามารถขยายไดไมเกิน 6 เดือน เวนแตมีเหตุผลความจําเปนใหพิจารณาเปน
รายๆ ไป

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติให นายคนอง รัตนคร ขยายเวลาลาศึกษาตอในระดับ
ปริญญาโท สาขาวิชาเดิม ดวยทุนเดิม มีกําหนด 1 ป 2 เดือน ตั้งแตวันท่ี 3 มิถุนายน 2558 ถึงวันท่ี
31 กรกฎาคม 2559 เปนกรณีพิเศษ

ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.3 กองบริการการศึกษาขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อเปลี่ยนช่ือตําแหนง
พนักงานมหาวิทยาลัย ราย นางสาวอรศศิร อุตะธีรวิชญ

สรุปเรื่อง
ดวย นางสาวอรศศิร อุตะธีรวิชญ พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงนักบริหารงานท่ัวไป

ปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี 2-3-19-38 อัตราเงินเดือน 24,240 บาท สังกัดงานทะเบียนและสถิติ วิทยาเขตพระราชวัง
สนามจันทร กองบริการการศึกษา สํานักงานอธิการบดี ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ีเก่ียวของในตําแหนง
นักวิชาการศึกษา

ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินงานภายในกองบริการการศึกษาเปนไปดวยความเรียบรอย
กองบริการการศึกษาจึงประสงคขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือเปลี่ยนชื่อตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย
ราย นางสาวอรศศิร อุตะธีรวิชญ จากตําแหนงนักบริหารงานท่ัวไปปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี 2-3-19-38 อัตรา
เงินเดือน 24,240 บาท ไปดํารงตําแหนงนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี 2-3-19-38 อัตราเงินเดือน
เดือนละ 24,240 บาท สังกัดงานทะเบียนและสถิติ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร กองบริการการศึกษา
สํานักงานอธิการบดี ใหนับระยะเวลาปฏิบัติงานตอเนื่องกัน ซึ่งประกอบดวยผูมีตําแหนงและนาม ดังนี้

1. ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ ประธานกรรมการ
2. ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา กรรมการ
3. หัวหนางานธุรการ กองบริการการศึกษา กรรมการ
4. นางยุภา  แกวจริยะพล เลขานุการ
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือเปลี่ยนชื่อตําแหนงพนักงาน
มหาวิทยาลัย ราย นางสาวอรศศิร อุตะธีรวิชญ จากตําแหนงนักบริหารงานท่ัวไปปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี
2-3-19-38 อัตราเงินเดือน 24,240 บาท ไปดํารงตําแหนงนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี
2-3-19-38 อัตราเงินเดือน เดือนละ 24,240 บาท สังกัดงานทะเบียนและสถิติ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร
กองบริการการศึกษา สํานักงานอธิการบดี
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ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.4 วิทยาลัยนานาชาติขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการประเมินผลการ
ทดลองปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 3 ราย

สรุปเรื่อง
ตามท่ีท่ีประชุม ก.บ.พ. ครั้งท่ี 6/2559 เม่ือวันท่ี 22 มีนาคม 2559 มีมติอนุมัติใหจางบุคคล

เพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 3 ราย ดังนี้
1. นางสาวทิพยกนก เวียงคํา ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี 1-3-26-224 อัตราเงินเดือน

เดือนละ 25,380 บาท สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ ตั้งแตวันท่ี 1 เมษายน 2559
2. นางสาวแพรสิตา ชวยรัตนะ ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี 1-3-26-225 อัตราเงินเดือน

เดือนละ 25,380 บาท สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ ตั้งแตวันท่ี 1 เมษายน 2559
3. นายพันแสง วีระประเสริฐ ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี 1-3-26-227 อัตราเงินเดือน

เดือนละ 25,380 บาท สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ ตั้งแตวันท่ี 1 เมษายน 2559
พรอมท้ังอนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ท้ัง 3 ราย ดังนี้
1. ผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ ประธานกรรมการ
2. รองผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ กรรมการ

ฝายวางแผนและพัฒนา
3. รองผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ กรรมการ

ฝายวิชาการ
4. นางสาวโกลัญญา  สุขประสม เลขานุการ
เพ่ือใหการบริหารจัดการเปนไปดวยความเรียบรอย วิทยาลัยนานาชาติประสงคขออนุมัติ

เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัยท้ัง 3 ราย เปนดังนี้
1. ผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ ประธานกรรมการ
2. รองผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ กรรมการ

ฝายบริหาร
3. รองผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ กรรมการ

ฝายสื่อสารองคกรและพัฒนานักศึกษา
4. รองผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ กรรมการ

ฝายวิเทศสัมพันธและกิจการพิเศษ
5. นางสาวโกลัญญา  สุขประสม เลขานุการ
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการประเมินผลการทดลอง
ปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 3 ราย ตามท่ีเสนอ
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ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.5 การขอเพิ่มวุฒิการศึกษาไวในทะเบียนประวัติ ราย นางสาวพัสวีสิริ
เปรมกุลนันท

สรุปเรื่อง
ตามท่ีระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑและวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือนตาม

คุณวุฒิและการเพ่ิมวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติ พ.ศ.2553 ประกาศ ณ วันท่ี 28 กันยายน 2553 ขอ 4
และขอ 5 กําหนดวาการปรับเงินเดือนตามคุณวุฒิหรือการเพ่ิมคุณวุฒิไวในทะเบียนประวัตินั้น ขาราชการ
และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ท่ีไดรับคุณวุฒิเพ่ิมข้ึนนั้นจะตองเปนคุณวุฒิท่ีตรงกับลักษณะ
การสอนของภาควิชา หรือของคณะหรือหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ

และสําหรับขาราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายบริหารและปฏิบัติงานท่ัวไป
ท่ีไดรับคุณวุฒิเพ่ิมข้ึนนั้นจะตองเปนคุณวุฒิท่ีตรงกับมาตรฐานกําหนดตําแหนงซึ่งบุคคลนั้นดํารงตําแหนงอยู
ในขณะนั้น สวนการกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ ใหคํานึงถึงความรูความสามารถ ความรับผิดชอบ
ความประพฤติและความเหมาะสม โดยเฉพาะอยางยิ่งตองพิจารณาถึงลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ผลประโยชน
ท่ีหนวยงานจะไดรับเปนสําคัญ

นอกจากนี้ ท่ีประชุม ก.บ.พ. มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 10/2551 เม่ือวันท่ี 3 มิถุนายน 2551
ไดวางแนวปฏิบัติวา การเสนอขอกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิของผูไดรับอนุญาตใหลาศึกษา หรือผูท่ีไดรับ
วุฒิกอนบรรจุแตงตั้งจะตองเสนอเรื่องใหหนวยงานการเจาหนาท่ีของคณะหรือมหาวิทยาลัย ภายใน 60 วัน นับแต
วันรายงานตัวเขาปฏิบัติราชการ (กรณีไดรับวุฒิเพ่ิมข้ึนกอนวันรายงานตัวเขาปฏิบัติราชการ) หรือ ภายใน 60 วัน
นับแตวันท่ีสําเร็จการศึกษา (กรณีรายงานตัวเขาปฏิบัติราชการกอนวันท่ีมีหลักฐานวาสําเร็จการศึกษา) หากเสนอ
เรื่องขอกําหนดภายหลังเวลาดังกลาวใหกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิไดไมกอนวันท่ีหนวยงานการเจาหนาท่ี
ของคณะหรือมหาวิทยาลัยไดรับเรื่อง

เนื่องจาก มหาวิทยาลัยไดมีคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ี 985/2553 ลงวันท่ี 13 กรกฎาคม
2553 และท่ี 1640/2553 ลงวันท่ี 8 พฤศจิกายน 2553 สั่งอนุญาตให นางสาวพัสวีสิริ  เปรมกุลนันท พนักงาน
มหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย (ปจจุบันตําแหนงผูชวยศาสตราจารย) ตําแหนงเลขท่ี 1-2-02-392 สังกัด
ภาควิชาประวัติศาสตรศิลปะ คณะโบราณคดี ลาศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาประวัติศาสตรศิลปะไทย
ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยใชเวลาราชการบางสวนมีกําหนด 10 เดือน 4 วัน ตั้งแตวันท่ี 31 พฤษภาคม 2553
ถึงวันท่ี 3 เมษายน 2554 และท่ี 746/2554 ลงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2554 สั่งอนุญาตให นางสาวพัสวีสิริ
เปรมกุลนันท ซึ่งไดเสร็จสิ้นการศึกษาครบหลักสูตรโดยอยูระหวางการเรียบเรียงทําวิทยานิพนธและรายงานตัว
กลับเขาปฏิบัติราชการท่ีคณะฯ ตั้งแตวันท่ี 4 เมษายน 2554 และนางสาวพัสวีสิริ  เปรมกุลนันท  ไดสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอก วุฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ประวัติศาสตรศิลปะไทย) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร
ตั้งแตวันท่ี 28 มิถุนายน 2559 ซึ่งรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติราชการท่ีคณะฯ ตั้งแตวันท่ี 4 เมษายน 2554

คณะโบราณคดีประสงคขออนุมัติเพ่ิมวุฒิการศึกษาไวในทะเบียนประวัติ ราย นางสาวพัสวีสิริ
เปรมกุลนันท พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ตําแหนงเลขท่ี 1-2-02-392 อัตราเงินเดือน
เดือนละ 34,690 บาท (เนื่องจากอัตราเงินเดือน เดือนละ 34,690 บาทเกินกวาอัตราการบรรจุคุณวุฒิ
ปริญญาเอก) สังกัดภาควิชาประวัติศาสตรศิลปะ คณะโบราณคดี ไดสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก
วุฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ประวัติศาสตรศิลปะไทย) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยใหมีผลตั้งแตวันท่ี
31 สิงหาคม 2559 ซึ่งเปนวันท่ีงานการเจาหนาท่ีของหนวยงานรับเรื่อง (เนื่องจากยื่นเรื่องเกินกวา 60 วัน
นับแตท่ีสําเร็จการศึกษา)
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุ มัติ ให เ พ่ิมวุฒิการศึกษาไว ในทะเบียนประวัติ  ราย
นางสาวพัสวีสิริ  เปรมกุลนันท พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ตําแหนงเลขท่ี 1-2-02-392
อัตราเงินเดือน เดือนละ 34,690 บาท สังกัดภาควิชาประวัติศาสตรศิลปะ คณะโบราณคดี ไดสําเร็จการศึกษา
ในระดับปริญญาเอก เพ่ิมข้ึน โดยใหมีผลตั้งแตวันท่ี 31 สิงหาคม 2559 ซึ่งเปนวันท่ีงานการเจาหนาท่ี
ของหนวยงานรับเรื่อง

ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.6 การขอเพิ่มวุฒิการศึกษาไวในทะเบียนประวัติ ราย นายศรัณย สืบสันติวงศ

สรุปเรื่อง
ตามท่ีระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑและวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือน

ตามคุณวุฒิและการเพ่ิมวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติ พ.ศ.2553 ประกาศ ณ วันท่ี 28 กันยายน 2553
ขอ 4 และขอ 5 กําหนดวาการปรับเงินเดือนตามคุณวุฒิหรือการเพ่ิมคุณวุฒิไวในทะเบียนประวัตินั้น ขาราชการ
และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ท่ีไดรับคุณวุฒิเพ่ิมข้ึนนั้นจะตองเปนคุณวุฒิท่ีตรงกับลักษณะ
การสอนของภาควิชา หรือของคณะหรือหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ

และสําหรับขาราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายบริหารและปฏิบัติงานท่ัวไป
ท่ีไดรับคุณวุฒิเพ่ิมข้ึนนั้นจะตองเปนคุณวุฒิท่ีตรงกับมาตรฐานกําหนดตําแหนงซึ่งบุคคลนั้นดํารงตําแหนงอยู
ในขณะนั้น สวนการกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ ใหคํานึงถึงความรูความสามารถ ความรับผิดชอบ
ความประพฤติและความเหมาะสม โดยเฉพาะอยางยิ่งตองพิจารณาถึงลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ผลประโยชน
ท่ีหนวยงานจะไดรับเปนสําคัญ

นอกจากนี้  ท่ีประชุม ก.บ.พ. มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 10/2551 เม่ือวันท่ี 3 มิถุนายน 2551
ไดวางแนวปฏิบัติวา การเสนอขอกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวฒุิของผูไดรับอนุญาตใหลาศึกษา หรือผูท่ีไดรับ
วุฒิกอนบรรจุแตงตั้ง จะตองเสนอเรื่องใหหนวยงานการเจาหนาท่ีของคณะหรือมหาวิทยาลัย ภายใน 60 วัน
นับแตวันรายงานตัวเขาปฏิบัติราชการ (กรณีไดรับวุฒิเพ่ิมข้ึนกอนวันรายงานตัวเขาปฏิบัติราชการ) หรือ
ภายใน 60 วัน นับแตวันท่ีสําเร็จการศึกษา (กรณีรายงานตัวเขาปฏิบัติราชการกอนวันท่ีมีหลักฐานวาสําเร็จ
การศึกษา) หากเสนอเรื่องขอกําหนดภายหลังเวลาดังกลาวใหกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิไดไมกอนวันท่ี
หนวยงานการเจาหนาท่ีของคณะหรือมหาวิทยาลัยไดรับเรื่อง

เนื่องจาก มหาวทิยาลัยไดมีคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ี 3/2558 ลงวันท่ี 5 มกราคม 2558
สั่งอนุญาตให นายศรัณย สืบสันติวงศ พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี 1-3-27-371
สังกัดคณะดุริยางคศาสตร ลาศึกษาโดยใชเวลาราชการบางสวน ในระดับปริญญาโท สาขาวิชาภาษาสันสกฤต
ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีกําหนด 3 ป ตั้งแตวันท่ี 18 สิงหาคม 2557 ถึงวันท่ี 17 สิงหาคม 2560 และ
นายศรัณย สืบสันติวงศ ไดสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท วุฒิศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาสันสกฤต จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแตวันท่ี 20 มิถุนายน 2559

คณะดุริยางคศาสตรประสงคขออนุมัติเพ่ิมวุฒิการศึกษาไวในทะเบียนประวัติ ราย นายศรัณย
สืบสันติวงศ พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี 1-3-27-371 อัตราเงินเดือน เดือนละ
28,250 บาท ซึ่งสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท วุฒิศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาสันสกฤต จาก



16

มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยใหมีผลตั้งแตวันท่ี 31 สิงหาคม 2559 ซึ่งเปนวันท่ีงานการเจาหนาท่ีของคณะฯ
รับเรื่อง (เนื่องจากยื่นเรื่อง เกินกวา 60 วัน นับแตวันท่ีสําเร็จการศึกษา)

กองการเจาหนาท่ีไดตรวจสอบแลว พบวา นายศรัณย สืบสันติวงศ สําเร็จการศึกษาคุณวุฒิ
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาสันสกฤต จากมหาวิทยาลัยศิลปากร เปนคุณวุฒิท่ีไมตรงตามสาขาวิชา
ท่ีสอน ดังนั้น จึงเห็นสมควรนําเสนอท่ีประชุม ก.บ.ม. เพ่ือพิจารณาอนุมัติใหเพ่ิมวุฒิการศึกษาไวในทะเบียน
ประวัติ ราย นายศรัณย สืบสันติวงศ พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี 1-3-27-371
โดยใหมีผลตั้งแตวันท่ี 31 สิงหาคม 2559 ซึ่งเปนวันท่ีงานการเจาหนาท่ีของคณะฯ รับเรื่อง (เนื่องจากยื่นเรื่อง
เกินกวา 60 วัน นับแตวันท่ีสําเร็จการศึกษา)

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหเพ่ิมวุฒิการศึกษาไวในทะเบียนประวัติ ราย นายศรัณย
สืบสันติวงศ พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี 1-3-27-371 โดยใหมีผลตั้งแตวันท่ี
31 สิงหาคม 2559 ซึ่งเปนวันท่ีงานการเจาหนาท่ีของคณะฯ รับเรื่อง

ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.7 การขอปรับเพิ่มเงินเดือนตามวุฒิการศึกษาท่ีไดรับสูงข้ึน เฉพาะกรณี
วุฒิการศึกษาท่ีตรงตามสายงานและการขอเพิ่มวุฒิการศึกษาไวใน
ทะเบียนประวัติ

สรุปเรื่อง
ตามท่ีระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑและวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือนตาม

คุณวุฒิและการเพ่ิมวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติ พ.ศ.2553 ประกาศ ณ วันท่ี 28 กันยายน 2553 ขอ 4
และขอ 5 กําหนดวาการปรับเงินเดือนตามคุณวุฒิหรือการเพ่ิมคุณวุฒิไวในทะเบียนประวัตินั้น ขาราชการ
และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ท่ีไดรับคุณวุฒิเพ่ิมข้ึนนั้นจะตองเปนคุณวุฒิท่ีตรงกับลักษณะ
การสอนของภาควิชา หรือของคณะหรือหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ

และสําหรับขาราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายบริหารและปฏิบัติงานท่ัวไป
ท่ีไดรับคุณวุฒิเพ่ิมข้ึนนั้นจะตองเปนคุณวุฒิท่ีตรงกับมาตรฐานกําหนดตําแหนงซึ่งบุคคลนั้นดํารงตําแหนงอยู
ในขณะนั้น สวนการกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ ใหคํานึงถึงความรูความสามารถ ความรับผิดชอบ
ความประพฤติและความเหมาะสม โดยเฉพาะอยางยิ่งตองพิจารณาถึงลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ผลประโยชน
ท่ีหนวยงานจะไดรับเปนสําคัญ

นอกจากนี้  ท่ีประชุม ก.บ.พ. มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 10/2551 เม่ือวันท่ี 3 มิถุนายน
2551 ไดวางแนวปฏิบัติวา การเสนอขอกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิของผูไดรับอนุญาตใหลาศึกษา หรือผูท่ี
ไดรับวุฒิกอนบรรจุแตงตั้งจะตองเสนอเรื่องใหหนวยงานการเจาหนาท่ีของคณะหรือมหาวิทยาลัย ภายใน 60 วัน
นับแตวันรายงานตัวเขาปฏิบัติราชการ (กรณีไดรับวุฒิเพ่ิมข้ึนกอนวันรายงานตัวเขาปฏิบัติราชการ) หรือ ภายใน
60 วัน นับแตวันท่ีสําเร็จการศึกษา (กรณีรายงานตัวเขาปฏิบัติราชการกอนวันท่ีมีหลักฐานวาสําเร็จการศึกษา)
หากเสนอเรื่องขอกําหนดภายหลังเวลาดังกลาวใหกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิไดไมกอนวันท่ีหนวยงาน
การเจาหนาท่ีของคณะหรือมหาวิทยาลัยไดรับเรื่อง
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เนื่องจาก คณะศึกษาศาสตรประสงคขอปรับเพ่ิมเงินเดือนตามวุฒิการศึกษาท่ีไดรับสูงข้ึน
เฉพาะกรณีวุฒิการศึกษาท่ีตรงตามสายงาน จํานวน 1 ราย และขอเพ่ิมวุฒิการศึกษาไวในทะเบียนประวัติ
พนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 2 ราย ดังนี้

1. การขอปรับเพ่ิมเงินเดือนตามวุฒิการศึกษาท่ีไดรับสูงข้ึน เฉพาะกรณีวุฒิการศึกษาท่ีตรง
ตามสายงาน จํานวน 1 ราย ดังนี้

(1) นางสาวศรีพรรณ เรืองธรรมพิศาล พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย ตําแหนง
เลขท่ี 1-6-05-133 สังกัดโรงเรียนสาธิต ระดับมัธยมศึกษา คณะศึกษาศาสตร ไดสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโท วุฒิวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร จากมหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ิมข้ึน ตั้งแตวันท่ี
16 พฤษภาคม 2559 และไดยื่นเรื่องเพ่ือขอปรับเพ่ิมเงินเดือนตามวุฒิการศึกษาท่ีไดรับสูงข้ึนเฉพาะกรณี
วุฒิการศึกษาท่ีตรงตามสายงาน โดยงานการเจาหนาท่ีของคณะฯ รับเรื่องเม่ือวันท่ี 6 กรกฎาคม 2559

เนื่องจาก นางสาวศรีพรรณ เรืองธรรมพิศาล ไมไดขออนุญาตลาศึกษา ตามท่ีระเบียบ
มหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑและวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิและการเพ่ิมวุฒิการศึกษา
ในทะเบียนประวัติ พ.ศ. 2553 ประกาศ ณ วันท่ี 28 กันยายน 2553 ขอ 4 กําหนดไว โดยคณะศึกษาศาสตร
ชี้แจงวา นางสาวศรีพรรณ เรืองธรรมพิศาล กอนท่ีไดรับการบรรจุแตงตั้งใหดํารงตําแหนงอาจารย สังกัด
โรงเรียนสาธิต ระดับมัธยมศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ในวันท่ี 3 มิถุนายน 2557 ไดอยู
ระหวางศึกษาในระดับปริญญาโท สาขาวิชาคณิตศาสตร ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแตปการศึกษา 2554
และประกอบกับตามประกาศคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเปนพนักงาน
ในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนงอาจารย (คณิตศาสตร) สังกัดโรงเรียนสาธิต ระดับมัธยมศึกษา คณะศึกษาศาสตร
ฉบับลงวันท่ี 7 พฤษภาคม 2557 กําหนดคุณสมบัติของผูสมัครตองมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ
ปริญญาโท ทางดานวิทยาศาสตร ศึกษาศาสตร ครุศาสตร (สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร หรือการสอนคณิตศาสตร)
ในการนี้ คณะศึกษาศาสตรพิจารณาแลวเห็นวาคุณวุฒิปริญญาโท วุฒิวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
คณิตศาสตร จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ของ นางสาวศรีพรรณ เรืองธรรมพิศาล เปนวุฒิการศึกษาท่ีตรงตาม
สายงาน ซึ่งเปนประโยชนตอการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิต ระดับมัธยมศึกษา จึงเห็นสมควรใหปรับวุฒิ
และอัตราเงินเดือน นางสาวศรีพรรณ เรืองธรรมพิศาล จากตําแหนงอาจารย วุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือน เดือน
ละ 25,160 บาท (ระดับอาจารยคุณวุฒิระดับปริญญาตรีข้ึนไป ชวงเงินเดือน 21,750 - 42,480 ฐานในการ
คํานวณ 32,120) เปนตําแหนงอาจารย วุฒิปริญญาโท อัตราเงินเดือน เดือนละ 25,380 บาท (ระดับอาจารย
คุณวุฒิระดับปริญญาโทข้ึนไป ชวงเงินเดือน 25,380 - 44,300 ฐานในการคํานวณ 34,840) ไดตั้งแตวันท่ี 16
พฤษภาคม 2559 ซึ่งเปนวันท่ีสําเร็จการศึกษา ดังตารางเอกสารแนบทายหมายเลข 1

2. การขอเพ่ิมวุฒิการศึกษาไวในทะเบียนประวัติพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 2 ราย ดังนี้
(1) นางสาวนันทพร รอดผล พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี

1-6-05-130 สังกัดโรงเรียนสาธิต ระดับมัธยมศึกษา คณะศึกษาศาสตร ไดสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
วุฒิศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา จากมหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ิมข้ึน ตั้งแตวันท่ี
11 สิงหาคม 2558 และไดยื่นเรื่องเพ่ือขอเพ่ิมวุฒิการศึกษาไวในทะเบียนประวัติ โดยงานการเจาหนาท่ี
ของคณะฯ รับเรื่องเม่ือวันท่ี 13 ตุลาคม 2558

เนื่องจาก นางสาวนันทพร รอดผล ไมไดขออนุญาตลาศึกษา ตามท่ีระเบียบ
มหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑและวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิและการเพ่ิมวุฒิการศึกษา
ในทะเบียนประวัติ พ.ศ.2553 ประกาศ ณ วันท่ี 28 กันยายน 2553 ขอ 4 กําหนดไว โดยคณะศึกษาศาสตร
ชี้แจงวา นางสาวนันทพร รอดผล กอนไดรับการบรรจุแตงตั้งใหดํารงตําแหนงอาจารย สังกัดโรงเรียนสาธิต
ระดับมัธยมศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ในวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2555 ไดอยูระหวางศึกษา
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ในระดับปริญญาโท สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแตปการศึกษา 1/2555 และ
ประกอบกับตามประกาศคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเปนพนักงาน
ในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนงอาจารย สังกัดโรงเรียนสาธิต ระดับมัธยมศึกษา คณะศึกษาศาสตร ฉบับลงวันท่ี
5 กันยายน 2555 กําหนดคุณสมบัติของผูสมัครตองมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาวิชา
สังคมศึกษา การสอนสังคมศึกษา ในการนี้  คณะศึกษาศาสตรพิจารณาแลวเห็นวาคุณวุฒิปริญญาโท
วุฒิศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ของ นางสาวนันทพร
รอดผล เปนวุฒิการศึกษาท่ีตรงตามสายงาน ซึ่งเปนประโยชนตอการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิต ระดับ
มัธยมศึกษา จึงเห็นสมควรใหเพ่ิมวุฒิการศึกษาไวในทะเบียนประวัติ นางสาวนันทพร รอดผล เปนตําแหนง
อาจารย วุฒิปริญญาโท อัตราเงินเดือน เดือนละ 27,340 บาท ระดับอาจารยคุณวุฒิระดับปริญญาโทข้ึนไป
ชวงเงินเดือน 25,380 - 44,300 ฐานในการคํานวณ 34,840 (เนื่องจากอัตราเงินเดือน เดือนละ 27,340 บาท
เกินกวาอัตราการบรรจุคุณวุฒิปริญญาโท) โดยใหมีผลตั้งแตวันท่ี 13 ตุลาคม 2558 ซึ่งเปนวันท่ีงาน
การเจาหนาท่ีของคณะฯ รับเรื่อง (เนื่องจากยื่นเรื่องเกินกวา 60 วัน นับแตวันท่ีสําเร็จการศึกษา) ดังตาราง
เอกสารแนบทายหมายเลข 2

(2) นางสาวชลธิชา หอมฟุง พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี
1-2-05-571 สังกัดสาขาวิชาการสอนภาษาไทย ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร ไดสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอก วุฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน จากมหาวิทยาลัย
ศิลปากร เพ่ิมข้ึน ตั้งแตวันท่ี 10 สิงหาคม 2558 และไดยื่นเรื่องเพ่ือขอปรับเพ่ิมเงินเดือนตามวุฒิการศึกษา
ท่ีไดรับสูงข้ึนเฉพาะกรณีวุฒิการศึกษาท่ีตรงตามสายงาน โดยงานการเจาหนาท่ีของคณะฯ รับเรื่องเม่ือวันท่ี
10 กันยายน 2558

เนื่องจาก นางสาวชลธิชา หอมฟุง ไมไดขออนุญาตลาศึกษา ตามท่ีระเบียบ
มหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑและวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิและการเพ่ิมวุฒิการศึกษา
ในทะเบียนประวัติ พ.ศ. 2553 ประกาศ ณ วันท่ี 28 กันยายน 2553 ขอ 4 กําหนดไว โดยคณะศึกษาศาสตร
ชี้แจงวา นางสาวชลธิชา หอมฟุง กอนท่ีไดรับการบรรจุแตงตั้งใหดํารงตําแหนงอาจารย สังกัดสาขาวิชาการสอน
ภาษาไทย ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ในวันท่ี 11 ตุลาคม 2555 ได
อยูระหวางศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแตป
การศึกษา 2/2555 และประกอบกับตามประกาศคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง รับสมัครคัดเลือก
บุคคล เขาปฏิบัติงานเปนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนงอาจารย สังกัดสาขาวิชาการสอน
ภาษาไทย ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร ฉบับลงวันท่ี 15 พฤษภาคม 2555 กําหนดคุณสมบัติ
ของผูสมัครตองมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือกําลังศึกษาตอระดับปริญญาเอก สาขาวิชาหลักสูตรและ
การสอน โดยมีวุฒิปริญญาโทและปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย การสอนภาษาไทย ในการนี้ คณะศึกษาศาสตร
พิจารณาแลวเห็นวาคุณวุฒิปริญญาเอก วุฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน จาก
มหาวิทยาลัยศิลปากร ของนางสาวชลธิชา หอมฟุง เปนวุฒิการศึกษาท่ีตรงตามสายงาน ซึ่งเปนประโยชนตอการ
เรียนการสอนของภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน และการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย จึงเห็นสมควรใหเพ่ิม
วุฒิการศึกษาไวในทะเบียนประวัติ นางสาวชลธิชา หอมฟุง จากตําแหนงอาจารย วุฒิปริญญาโท อัตราเงินเดือน
เดือนละ 31,410 บาท เปนตําแหนงอาจารย วุฒิปริญญาเอก อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,410 บาท (เนื่องจาก
อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,410 บาทเกินกวาอัตราการบรรจุคุณวุฒิปริญญาเอก) ไดตั้งแตวันท่ี 10 สิงหาคม
2558 ซึ่งเปนวันท่ีสําเร็จการศึกษา ดังตารางเอกสารแนบทายหมายเลข 2

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา
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มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหเพ่ิมเงินเดือนตามวุฒิการศึกษาท่ีไดรับสูงข้ึน เฉพาะกรณี
วุฒิการศึกษาท่ีตรงตามสายงาน จํานวน 1 ราย และอนุมัติใหเพ่ิมวุฒิการศึกษาไวในทะเบียนประวัติพนักงาน
มหาวิทยาลัย จํานวน 2 ราย ตามเอกสารแนบทายรายงานการประชุม

ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.8 (ราง) ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑการสรรหา
บุคคลเพื่อบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย และ (ราง) ประกาศ ก.บ.ม.
มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุเปน
ลูกจางมหาวิทยาลัย

สรุปเรื่อง
ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2559 ขอ 19 และขอ 65 กําหนดให การสรรหา การคัดเลือก ผลการคัดเลือก และการบรรจุแตงตั้ง
พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา และการจางพนักงานชั่วคราว ใหคณะและสวนงานดําเนินการ
ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.บ.ม. กําหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย และขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร
วาดวยการบริหารงานบุคคลลูกจางมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ขอ 11 และขอ 33 กําหนดให การสรรหา
การคัดเลือก ผลการคัดเลือก และการบรรจุแตงตั้งลูกจางประจํา และการจางลูกจางชั่วคราว ใหคณะและ
สวนงานดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.บ.ม. กําหนดตามประกาศของมหาวทิยาลัย นั้น

ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินการเปนไปตามขอบังคับดังกลาวขางตน กองการเจาหนาท่ี
จึงไดดําเนินการจัดทํา (ราง) ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑการสรรหาบุคคล
เพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย และ (ราง) ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ
การสรรหาบุคคลเพ่ือบรรจุเปนลูกจางมหาวิทยาลัย

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบ (ราง) ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง
หลักเกณฑการสรรหาบุคคลเพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย และ (ราง) ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัย
ศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑการสรรหาบุคคลเพ่ือบรรจุเปนลูกจางมหาวิทยาลัย และใหนําเสนออธิการบดีลงนาม
ประกาศใชตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.9 การตอสัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัย

สรุปเรื่อง
ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559

ขอ 21 กําหนดเก่ียวกับการจางพนักงานประจําสายวิชาการและสายสนับสนุนใหมีการประเมินและใหทํา
สัญญาจาง ดังนี้

(1) การจางครั้งแรก ใหจางเปนพนักงานประจําสถานภาพทดลองงาน มีระยะเวลาการจาง
หนึ่งป โดยใหมีการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานเปนระยะเวลาไมนอยกวาหกเดือน

(2) การจางพนักงานประจําซึ่งผานการประเมินผลทดลองปฏิบัติงานดวยคะแนนต่ํากวาระดับ
ดีมาก ใหทําสัญญาจางเปนระยะเวลาหนึ่งป ในกรณีท่ีวันสิ้นสุดสัญญาจางไมตรงกับวันสิ้นปงบประมาณใหทํา
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สัญญาจางจนถึงวันสิ้นปงบประมาณของปนั้น จนกวาจะผานการประเมินการปฏิบัติงานดวยคะแนนระดับ
ดีมากข้ึนไป จึงใหทําสัญญาจางจนถึงสิ้นปงบประมาณท่ีมีอายุครบหกสบิปบริบูรณ

(3) การจางพนักงานประจําซึ่งผานการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานดวยคะแนนระดับ
ดีมากข้ึนไป ใหทําสัญญาจางจนถึงสิ้นปงบประมาณท่ีมีอายุครบหกสิบปบริบูรณ

สัญญาจางเปนพนักงานประจําตาม (2) และ (3) ใหสิ้นสุดสัญญาจางในวันสิ้นปงบประมาณ
ประกอบกับตามบทเฉพาะกาล ขอ 71 กําหนดใหพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาตาม

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2530 ท่ีโอนมาเปนพนักงานมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 ผูซึ่งผานการประเมินทดลองปฏิบัติงานแลว เปลี่ยนสัญญาจางโดยมีระยะเวลา
การจางตามสัญญาการเปนพนักงานมหาวิทยาลัยตามขอบังคับนี้ และใหนับอายุงานตอเนื่องกันไป

กองการเจาหนาท่ีไดสํารวจขอมูลแลว พบวามีพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีมีการจางในลักษณะตาง  ๆดังนี้
1. พนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งมีระยะเวลาตามสัญญาจาง 3 ป ข้ึนไป และนักเรียนทุนฯ ซึ่งไมได

กําหนดระยะเวลาการจาง
2. พนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งมีระยะเวลาตามสัญญาจางไมถึง 3 ป
3. พนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งไดรับการบรรจุใหมในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ซึ่งผานการ

ทดลองปฏิบัติงานแลว และท่ีอยูระหวางการทดลองปฏิบัติงานซึ่งยังไมไดประเมินผลการปฏิบัติงาน
ในการนี้ จึงเห็นควรดําเนินการเพ่ือใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวย

การบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ดังนี้
1. พนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งมีสัญญาจาง 3 ป ข้ึนไป และนักเรียนทุนฯ ซึ่งไมไดกําหนด

ระยะเวลาการจาง
เห็นสมควรใหเปลี่ยนสัญญาจางเปนสัญญาจางจนถึงสิ้นปงบประมาณท่ีมีอายุครบ 60 ป

บริบูรณ โดยกองการเจาหนาท่ีจะไดสํารวจรายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งมีสัญญาจาง 3 ป ข้ึนไป และ
นักเรียนทุนฯ ซึ่งไมไดกําหนดระยะเวลาการจาง เพ่ือจะไดจัดทําคําสั่งเปลี่ยนระยะเวลาการจางตอไป
ตามเอกสารหมายเลข 1

2. พนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งมีระยะเวลาตามสัญญาจางไมถึง 3 ป
เห็นสมควรใหมีการประเมินฯ ทุกราย หากผลการประเมินมีคะแนนตั้งแต 80 คะแนนข้ึนไป

ใหเสนอ ก.บ.ม. เพ่ืออนุมัติใหเปลี่ยนสัญญาจางเปนสัญญาจางจนถึงสิ้นปงบประมาณท่ีมีอายุครบ 60 ปบริบูรณ
แตหากผลการประเมินฯ มีคะแนนตั้งแต 60 คะแนน แตไมถึง 80 คะแนน ใหตอการจางเปนระยะเวลาหนึ่งป

ท้ังนี้ มีพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีจะสิ้นสุดระยะเวลาตามสัญญาจางในวันท่ี 30 กันยายน
2559 ซึ่งไดมีการประเมินมาแลว และท่ีประชุม ก.บ.พ. ครั้งท่ี 10/2559 เม่ือวันท่ี 17 พฤษภาคม 2559 ได
เห็นชอบการประเมินไวแลว สมควรใหใชคะแนนประเมินดังกลาวในการตอการจางตามหลักเกณฑของขอบังคับใหม
ดังนี้

(1) พนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งมีผลการประเมินท่ีมีคะแนนตั้งแต 80 คะแนนข้ึนไป จํานวน
100 ราย ตามเอกสารหมายเลข 2 ใหทําสัญญาจางจนถึงสิ้นปงบประมาณท่ีมีอายุครบ 60 ป

(2) พนักงานมหาวิทยาลัย มีผลการประเมินท่ีมีคะแนนไมถึง 80 คะแนน จํานวน 44 ราย
ตามเอกสารหมายเลข 3 ใหทําสัญญาจางเปนระยะเวลา 1 ป

3. พนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งไดรับการบรรจุใหมในปงบประมาณ พ.ศ. 2559
(1) ผูซึ่งผานการประเมินทดลองการปฏิบัติงานแลว และ ก.บ.พ. ไดเห็นชอบการประเมินฯ

ไวแลว หากเปนผูท่ีมีคะแนนประเมิน 80 คะแนนข้ึนไป เห็นควรใหเปลี่ยนสัญญาจางเปนสัญญาจางจนถึง
สิ้นปงบประมาณท่ีมีอายุครบ 60 ปบริบูรณ จํานวน 27 ราย ตามเอกสารหมายเลข 4
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(2) ผูซึ่งผานการประเมินทดลองปฏิบัติงานดวยคะแนนไมถึง 80 คะแนน และ ก.บ.พ.
ไดเห็นชอบการประเมินไวแลว ใหตอการจางเปนระยะเวลา 1 ป จํานวน 10 ราย ตามเอกสารหมายเลข 5

(3) ผูซึ่งอยูระหวางทดลองการปฏิบัติงาน ซึ่งจะครบระยะเวลาการจางในวันท่ี 30 กันยายน
2559  แตยังไมครบระยะเวลาท่ีจะประเมินฯ ใหตอการจางเปนระยะเวลา 1 ป เพ่ือใหครอบคลุมระยะเวลา
การประเมินฯ จํานวน 34 ราย ตามเอกสารหมายเลข 6

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหดําเนินการตอสัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัย
ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ขอ 21
ตามท่ีเสนอ สวนพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งสัญญาจางจะสิ้นสุดในวันท่ี 30 กันยายน 2559 และไดผาน
การประเมินเพ่ือตอสัญญาจาง โดยท่ีประชุม ก.บ.พ. ครั้งท่ี 10/2559 เม่ือวันท่ี 17 พฤษภาคม 2559
ไดเห็นชอบแลวนั้น ใหกองการเจาหนาท่ีดําเนินการออกคําสั่งตอการจางพนักงานมหาวิทยาลัยดังกลาวไปกอน
และใหจัดทําสัญญาจางตอไป ท้ังนี้ ใหกองนิติการเรงรัดการรางสัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัยใหสอดคลอง
กับขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 เพ่ือให
พนักงานมหาวทิยาลัยไดใชในการจัดทําสัญญาจางดังกลาวตอไปโดยเร็ว

ระเบียบวาระท่ี 4.2 แผนและการติดตามผลการดําเนินงานตามแผน
ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 4.3 ขอบังคับ / ระเบียบ / ประกาศ
ระเบียบวาระท่ี 4.3.1 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการไดมา

ซ่ึงกรรมการสภาวิชาการประเภทคณบดี คณาจารยประจําซ่ึงดํารงตําแหนง
รองศาสตราจารยหรือศาสตราจารย และผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย

สรุปเรื่อง
ตามท่ีมหาวิทยาลัยไดประกาศใชขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยสภาวิชาการ พ.ศ.

2559 โดยใหใชบังคับตั้งแตวันท่ี 23 สิงหาคม พ.ศ. 2559 และในขอบังคับฯ ดังกลาว กําหนดใหการไดมาซึ่ง
กรรมการสภาวิชาการประเภทคณบดี คณาจารยประจําซึ่งดํารงตําแหนงรองศาสตราจารยหรือศาสตราจารย
และผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย ตองเปนไปตามประกาศท่ีคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยกําหนด
นั้น

ในการนี้ กองนิติการไดเสนอท่ีประชุมพิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง
หลักเกณฑและวิธีการไดมาซึ่งกรรมการสภาวิชาการประเภทคณบดี คณาจารยประจําซึ่งดํารงตําแหนง
รองศาสตราจารยหรือศาสตราจารย และผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติมอบหมายใหกองนิติการปรับแกไข (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัย
ศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการไดมาซึ่งกรรมการสภาวิชาการประเภทคณบดี คณาจารยประจําซึ่งดํารง



22

ตําแหนงรองศาสตราจารยหรือศาสตราจารย และผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย ตามความเห็นของ
ท่ีประชุมในประเด็นตางๆ ดังนี้

1. ในการใหไดมาซึ่งกรรมการสภาวิชาการประเภทคณบดีนั้น คณะวิชาท่ีจัดอยูใน 2 กลุม
สาขาตามขอบังคับฯ ใหคณบดีแจงกลุมสาขาท่ีประสงคจะใชสิทธิ์ในการเลือกและการไดรับเลือกเปนกรรมการ
สภาวิชาการเพียง 1 กลุม สาขาเทานั้น

2. คณะวิชาท่ีจัดอยูใน 2 กลุมสาขาตามขอบังคับฯ คณาจารยจากท้ัง 2 กลุมสาขามีสิทธิ์ไดรับ
การเสนอชื่อเพ่ือรับการสรรหาเปนกรรมการสภาวิชาการประเภทคณาจารยประจําได

3. สําหรับผูท่ีไดรับเลือกเปนกรรมการสภาวิชาการประเภทคณาจารยประจําใหมาจากคณะ
เดียวกันได แตตองตางกลุมสาขา ในกรณีอยูในวาระการดํารงตําแหนงเดียวกัน

และใหนําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากรพิจารณาอีกครั้ง
เพ่ือแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการสรรหาเพ่ือใหไดมาซึ่งกรรมการสภาวิชาการประเภทคณบดีและประเภท
คณาจารยประจําตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.4 โครงสรางสวนงานและหนวยงานภายใน
ระเบียบวาระท่ี 4.4.1 แนวทางการปรับโครงสรางสวนงานท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ

สรุปเรื่อง
ตามท่ีมหาวิทยาลัยได มีการปรับเปลี่ยนสถานภาพเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ

โดยคณะกรรมการนโยบายและการบริหารเพ่ือการปรับเปลี่ยนสถานภาพของมหาวิทยาลัยเปนมหาวิทยาลัยใน
กํากับของรัฐไดเห็นชอบใหมหาวิทยาลัยดําเนินการปรับปรุงโครงสรางองคกรใหมีความยืดหยุน คลองตัว
และสอดคลองกับการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ เพ่ือเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารองคกร
ประกอบกับท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 2/2559 เม่ือวันอังคารท่ี 9 สิงหาคม
2559 ไดพิจารณาแนวทางการปรับโครงสรางคณะวิชา ไปแลวนั้น

โดยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 มาตรา 9 กําหนดวา การดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัยเพ่ือการบรรลุวัตถุประสงคตามพันธกิจท่ีกําหนดไวในมาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ศิลปากร พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยอาจแบงสวนงาน ดังนี้

1. สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มีภาระหนาท่ีสนับสนุนการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย
และคณะกรรมการตางๆ ของสภามหาวิทยาลัย และภาระหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย

2. สํานักงานอธิการบดี มีภาระหนาท่ีในการสนับสนุนการบริหารของมหาวิทยาลัย เพ่ือให
บรรลุวัตถุประสงคและพันธกิจของมหาวิทยาลัย และภาระหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย

3. คณะวิชา มีภาระหนาท่ีผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการ และทะนุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม และภาระหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย

4. สวนงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ หรือใหการบริการสนับสนุนการบริหาร
จัดการดานใดดานหนึ่ง หรือพันธกิจเฉพาะและภาระหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย โดยมีภาระหนาท่ีในการ
ดําเนินการเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคตามมาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติ

สวนงานท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะวิชาในปจจุบัน ไดแก ศูนยคอมพิวเตอร สํานักหอสมุดกลาง
สถาบันวิจัยและพัฒนา และหอศิลป เปนสวนงานท่ีมีหนาท่ีใหบริการ เพ่ือสนับสนุนภารกิจสําคัญของ
มหาวิทยาลัย ท้ังยังมีบทบาทและภาระหนาท่ีสําคัญในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยใหไดรับการยอมรับตาม
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คุณภาพมาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ โดยใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อน ดังนั้น จึงตองมี
การปรับตัวใหสอดคลองตอการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ

ในการนี้ กองแผนงานจึงไดนําหลักการ วัตถุประสงค และแนวทางการปรับปรุงโครงสราง
องคกรตามท่ีคณะกรรมการการปรับปรุงโครงสรางองคกรไดใหขอเสนอแนะในการปรับโครงสรางและการ
บริหารงานสวนงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ โดยมีการกําหนดชื่อเรียกสวนงานใหเปนรูปแบบ
เดียวกัน คือ สวนงานท่ีมีหนาท่ีใหบริการเพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การวิจัย หรือพันธกิจเฉพาะ
ดานของมหาวิทยาลัย เรียกวา สถาบันหรือสํานัก เพ่ือใหเกิดความคลองตัวในการบริหารจัดการ สามารถแบง
หนวยงานภายในตามโครงสรางและการบริหารงานได ดังนี้

โครงสรางเดิม โครงสรางปรับใหม การกํากับดูแลและบริหารงาน
สวนงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมี
ฐานะเทียบเทาคณะ
- ศูนยคอมพิวเตอร มีหนวยงาน

เรียกวา ฝาย
- สํานักหอสมุดกลาง มีหนวยงาน

เรียกวา ฝาย
- สถาบันวิจัยและพัฒนา

มีหนวยงานเรียกวา ฝาย
- หอศิลป มีหนวยงานเรียกวา ฝาย

สวนงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมี
ฐานะเทียบเทาคณะ
- สํานักคอมพิวเตอร มีหนวยงาน

เรียกวา ฝาย
- สํานักหอสมุดกลาง มีหนวยงาน

เรียกวา ฝาย
- สํานักบริหารงานวิจัยและ

พัฒนา*
- สถาบันศิลปะและการออกแบบ

(รวมหอศิลปท่ีมีบทบาทและ
ภารกิจใหม สถาบัน
สถาปตยกรรมไทย สถาบัน
วัฒนธรรมภูมิภาคตะวันตก)

สํานักคอมพิวเตอรและสํานัก
หอสมุดกลาง
- ผูอํานวยการสํานัก
- คณะกรรมการประจําสวนงาน

สํานัก

*สํานักบริหารงานวิจัยและพัฒนา
หรือสถาบันศิลปะและการ
ออกแบบ อาจพิจารณา 2
รูปแบบ คือ

1. มีผูอํานวยการสํานัก/สถาบัน
และคณะกรรมการประจําสวน
งาน กํากับดูแลโดยมี
คณะกรรมการอํานวยการ ซึ่งมี
อธิการบดีเปนประธาน
คณะกรรมการ
มีหัวหนาสวนงานเปน
เลขานุการคณะกรรมการ

2. ข้ึนตรงตออธิการบดีโดย
มอบหมายใหรองอธิการบดี
กํากับดูแล

ท้ังนี้ กองแผนงานไดศึกษาเปรียบเทียบสวนงาน/หนวยงานดังกลาวกับมหาวิทยาลัยท่ีเปลี่ยน
สถานภาพเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐแลว และมีรูปแบบการพัฒนาสวนงาน/หนวยงานดังกลาวอยาง
ชัดเจน จํานวน 3 มหาวิทยาลัย คือ  มหาวิทยาลัยขอนแกน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมหิดล

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา
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มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติมอบหมายใหรองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนาจัดใหมีการ
ประชุมระหวางหนวยงานตางๆ ท่ีเก่ียวของเพ่ือประชุมหารือรวมกันเก่ียวกับแนวทางการปรับโครงสรางสวนงานท่ี
เรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ และรวบรวมขอมูลความคิดเห็นประกอบการพิจารณาของ
สภามหาวิทยาลัย

ท้ังนี้ ประธานขอใหคํานึงถึงการปรับเปลี่ยนชื่อสวนงานท่ีควรสะทอนถึงภารกิจของสวนงาน
อยางเดนชัด

ระเบียบวาระท่ี 4.4.2 การปรับโครงสรางสถาบันวิจัยและพัฒนา

สรุปเรื่อง
ดวยสถาบันวิจัยและพัฒนาประสงคเสนอท่ีประชุมพิจารณาการปรับโครงสรางการบริหารของ

สถาบันวิจัยและพัฒนา (ใหม) โดยแบงเปน 4 สวนงาน ดังนี้
1. สํานักงานเลขานุการ โดยมีรองผูอํานวยการฝายบริหารเปนผูดูแล
2. ฝายบริหารการวิจัย โดยมีรองผูอํานวยการฝายวิจัยเปนผูดูแล
3. ฝายวิชาการและกิจกรรมพิเศษ โดยมีรองผูอํานวยการฝายวิจัยเปนผูดูแล
4. ฝายประสานงานโครงการวิจัยและสรางสรรค โดยมีรองผูอํานวยการฝายกิจการพิเศษเปน

ผูดูแล
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติมอบหมายใหสถาบันวิจัยและพัฒนานําเรื่องการปรับโครงสราง
สถาบันวิจัยและพัฒนาเขาประชุมหารือในการประชุมเก่ียวกับแนวทางการปรับโครงสรางสวนงานท่ีเรียกชื่อ
อยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะรวมกับรองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนาและหนวยงานตางๆ ท่ีเก่ียวของ

ระเบียบวาระท่ี 4.5 การบริหารการเงินและทรัพยสิน
ระเบียบวาระท่ี 4.5.1 การแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานและติดตามเรงรัดการใชจายเงิน

งบประมาณของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

สรุปเรื่อง
ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากรท่ี 1341/2558 ลงวันท่ี 10 กันยายน พ.ศ. 2558 ไดแตงตั้ง

คณะกรรมการดําเนินงานและติดตามเรงรัดการใชจายเงินงบประมาณของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2559 ซึ่งจะครบวาระการปฏิบัติหนาท่ีในวันท่ี 30 กันยายน 2559 นั้น

เพ่ือใหการดําเนินงานและติดตามเรงรัดการใชจายเงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยเปนไป
ดวยความเรียบรอยและตอเนื่อง จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานและติดตามเรงรัด
การใชจายเงินงบประมาณของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา
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มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานและติดตามเรงรัด
การใชจายเงินงบประมาณของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยประกอบดวยผูดํารงตําแหนง
และมีรายชื่อตอไปนี้

1. รองอธิการบดีฝายบริหาร ประธานกรรมการ
2. อาจารย ดร.ประไพพิมพ  สุธีวสินนนท กรรมการ

ผูชวยอธิการบดีฝายคลัง
3. อาจารย ดร.ธนะ จีระพิวัฒน กรรมการ

รองคณบดีฝายบริหาร คณะสถาปตยกรรมศาสตร
4. อาจารย ดร.วัชราภรณ  รวมธรรม กรรมการ

รองคณบดีฝายบริหาร คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร
5. อาจารย ดร.ศศิภา  พจนวาที กรรมการ

รองคณบดีฝายแผนงานและประกันคุณภาพ คณะวิทยาการจัดการ
6. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เฉลิมชัย  กิตติศักดิ์นาวิน กรรมการ

รองผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติฝายบริหาร
7. ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี กรรมการ
8. เลขานกุารบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ
9. เลขานุการคณะมัณฑนศิลป กรรมการ

10. เลขานุการคณะอักษรศาสตร กรรมการ
11. เลขานุการคณะศึกษาศาสตร กรรมการ
12. เลขานุการคณะเภสัชศาสตร กรรมการ
13. เลขานุการคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ
14. ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ
15. เลขานุการสํานักหอสมุดกลาง กรรมการ
16. เลขานุการศูนยคอมพิวเตอร กรรมการ
17. เลขานุการหอศิลป กรรมการ
18. ผูอํานวยการกองกลาง กรรมการ
19. ผูอํานวยการกองการเจาหนาท่ี กรรมการ
20. ผูอํานวยการกองกิจการนักศึกษา กรรมการ
21. ผูอํานวยการกองงานวิทยาเขต กรรมการ
22. ผูอํานวยการกองนิติการ กรรมการ
23. ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา กรรมการ
24. ผูอํานวยการกองบริการอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ กรรมการ

พระราชวังสนามจันทร
25. ผูอํานวยการกองแผนงาน กรรมการ
26. ผูอํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน กรรมการ
27. ผูอํานวยการสํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการ
28. ผูอํานวยการสํานักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี กรรมการ
29. นางกฤษณา  สุภชัยพานิชพงศ บัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ
30. นางพนมพร  ยูถะสุนทร บัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ



26

31. นายอนันท  ใจทัน คณะจิตรกรรม ประติมากรรม กรรมการ
และภาพพิมพ

32. นางสาวอัจฉรา  ยมะคุปต คณะจิตรกรรม ประติมากรรม กรรมการ
และภาพพิมพ

33. นางจันทรเพ็ญ  ศรชวย คณะจิตรกรรม ประติมากรรม กรรมการ
และภาพพิมพ

34. นายพลวรุตม  งามบุญแถม คณะสถาปตยกรรมศาสตร กรรมการ
35. นางสาววิภาพร  คอมนันท คณะสถาปตยกรรมศาสตร กรรมการ
36. นางสาวชาลิสา  สุวรรณกิจ คณะโบราณคดี กรรมการ
37. นางสาวฐิติกาล  ลิ้มรุงเรืองรัตน คณะโบราณคดี กรรมการ
38. นางสาวนภาพร  ทองทวี คณะมัณฑนศิลป กรรมการ
39. นางสาวสุรีพร  แปนพิบูลลาภ คณะมัณฑนศิลป กรรมการ
40. นายนันทิช  แกวมุณี คณะอักษรศาสตร กรรมการ
41. นางมัณฑนา  นอยพิทักษ คณะอักษรศาสตร กรรมการ
42. นางสุนีย  ม่ิงโชชัย คณะศึกษาศาสตร กรรมการ
43. นายนิฐิณัฐ  วโรดมรุจิรานนท คณะศึกษาศาสตร กรรมการ
44. นางรุงอรุณ  นิมิตรนิวัฒน คณะวิทยาศาสตร กรรมการ
45. นางสาวจิตรรดี  ตันติคชาภรณ คณะวิทยาศาสตร กรรมการ
46. นางสาวนาตยา  ทับทิมทอง คณะเภสัชศาสตร กรรมการ
47. นางสาวเสาวนีย  พูลเขตรวิทย คณะเภสัชศาสตร กรรมการ
48. นางสายใจ  ศรีวิบูลย คณะวิศวกรรมศาสตร กรรมการ

และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
49. นางพูนสุข  ยมบานกวย คณะวิศวกรรมศาสตร กรรมการ

และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
50. นางสาวลลวรรณ  เปรมประเสริฐ คณะดุริยางคศาสตร กรรมการ
51. นางพิจิตรา  บัวบาล คณะดุริยางคศาสตร กรรมการ
52. นางพรทิพา  เชยอักษร คณะดุริยางคศาสตร กรรมการ
53. นางสาวทัศนวรรณ  พลวิรัตน คณะสัตวศาสตร กรรมการ

และเทคโนโลยีการเกษตร
54. นางสาวชลทิชา  ทองศิริ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ

และการสื่อสาร
55. นางสาววรรณภาพร  สีแดง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ

และการสื่อสาร
56. นางสาวสุนันทา  คําจริง วิทยาลัยนานาชาติ กรรมการ
57. นางสาวมนทิรา  สาเมือง วิทยาลัยนานาชาติ กรรมการ
58. นายสุพรชัย ม่ังมีสิทธิ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ
59. นางสาวน้ําผึ้ง  เมืองสมบัติ สถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ
60. นางสุกัญญา โภคา สํานักหอสมุดกลาง กรรมการ
61. นายสมภพ  สุขดี สํานักหอสมุดกลาง กรรมการ
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62. นางสาววรารัตน วีรเดชกําพล สํานักหอสมุดกลาง กรรมการ
63. นายณรงควิทย  ทัศนานุตริยกุล ศูนยคอมพิวเตอร กรรมการ
64. นางสาวภัทรศยา  ปยะมาพาณิช ศูนยคอมพิวเตอร กรรมการ
65. นางสุภาพ กลอมจิตต ศูนยคอมพิวเตอร กรรมการ
66. นางสาวสุนิสา ศรีเผือก ศูนยคอมพิวเตอร กรรมการ
67. นายสําราญ กิจโมกข หอศิลป กรรมการ
68. นายเอกพงษ  สกุลพันธุ หอศิลป กรรมการ
69. นางพนิดา  วิริยะอารี กองกิจการนักศึกษา กรรมการ
70. นางสาวศุภรา  คูคูสมุทร กองงานวิทยาเขต กรรมการ
71. นางพิมพใจ  สัจจาพิทักษ กองงานวิทยาเขต กรรมการ
72. นางสาวนภารัตน  ดานกลาง กองงานวิทยาเขต กรรมการ
73. นางนิลวรรณ  ไทยมะณี สํานักงานวิทยาเขต กรรมการ

สารสนเทศเพชรบุรี
74. นางสาวประภาศรี  ยินดี สํานักงานวิทยาเขต กรรมการ

สารสนเทศเพชรบุรี
75. ผูอํานวยการกองคลัง กรรมการและเลขานุการ
76. นางดุษณี  คลายปาน กรรมการและผูชวยเลขานุการ
77. นางสาวอรอารีย สุขหงส กรรมการและผูชวยเลขานุการ
78. นางสาวชนมนิภา  โกยสกุล กรรมการและผูชวยเลขานุการ
79. นางสาวเกศรินทร  แกวชวย กรรมการและผูชวยเลขานุการ
80. นางสาวเบญจวรรณ  แซไหล กรรมการและผูชวยเลขานุการ
81. นางสาวภัทรพร  ใครเครือ กรรมการและผูชวยเลขานุการ
และใหนําเสนออธิการบดีลงนามในคําสั่งแตงตั้งตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.5.2 วงเงินยืมทดรองจายหมุนเวียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

สรุปเรื่อง
ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการทดรองจายและการยืมเงินของ

มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 ฉบับลงวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2556 ในขอ 4 ระบุวา การกําหนดวงเงินเพ่ือให
หนวยงานท่ีประสงคยืมเงินจากมหาวิทยาลัยเพ่ือใชหมุนเวียนเปนเงินทดรองจายภายในหนวยงาน ใหอธิการบดี
โดยความเห็นชอบของท่ีประชุมคณบดีกําหนดเปนปๆ ไป นั้น

ในการนี้ กองคลังไดสรุปวงเงินยืมทดรองจายหมุนเวียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
ตามท่ีคณะวิชา/หนวยงานเสนอมา รวมเปนจํานวนเงินท้ังสิ้น 67,573,000.00 บาท (หกสิบเจ็ดลานหาแสน
เจ็ดหม่ืนสามพันบาทถวน) ดังนี้

กรุงเทพมหานคร
สํานักงานสภามหาวิทยาลัย จํานวน 3,000.00 บาท
กองกลาง จํานวน 600,000.00 บาท
กองคลัง จํานวน 400,000.00 บาท
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กองบริการการศึกษา จํานวน 150,000.00 บาท
สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา จํานวน 20,000.00 บาท
บัณฑิตวิทยาลัย จํานวน 700,000.00 บาท
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ จํานวน 1,000,000.00 บาท
คณะสถาปตยกรรมศาสตร จํานวน 1,300,000.00 บาท
คณะโบราณคดี จํานวน 3,000,000.00 บาท
คณะมัณฑนศิลป จํานวน 8,000,000.00 บาท
คณะดุริยางคศาสตร จํานวน 7,000,000.00 บาท
วิทยาลัยนานาชาติ จํานวน 5,000,000.00 บาท
หอศิลป จํานวน 300,000.00 บาท

รวม จํานวน 27,473,000.00 บาท
นครปฐม
กองกิจการนักศึกษา จํานวน 2,500,000.00 บาท
กองงานวิทยาเขต จํานวน 100,000.00 บาท
กองบริการอาคารสถานท่ีและยานพาหนะฯ จํานวน 700,000.00 บาท
คณะอักษรศาสตร จํานวน 5,000,000.00 บาท
คณะศึกษาศาสตร จํานวน 6,000,000.00 บาท
คณะวิทยาศาสตร จํานวน 5,000,000.00 บาท
คณะเภสัชศาสตร จํานวน 5,000,000.00 บาท
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จํานวน 7,000,000.00 บาท
สถาบันวิจัยและพัฒนา จํานวน 300,000.00 บาท
สํานักหอสมุดกลาง จํานวน 750,000.00 บาท
ศูนยคอมพิวเตอร จํานวน 150,000.00 บาท

รวม จํานวน 32,500,000.00 บาท
เพชรบุรี
สํานักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จํานวน 500,000.00 บาท
คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร จํานวน 600,000.00 บาท
คณะวิทยาการจัดการ จํานวน 3,000,000.00 บาท
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จํานวน 3,500,000.00 บาท

รวม จํานวน 7,600,000.00 บาท
ท้ังนี้ คณะวิชา/หนวยงานท่ียังไมไดแจงกําหนดวงเงินยืมทดรองจายหมุนเวียน ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2560 กองคลังไดกําหนดวงเงินยืมทดรองจายหมุนเวียนเดิมตามท่ีคณะวิชา/หนวยงานได
กําหนดไวในปงบประมาณ พ.ศ. 2559

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา
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มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบวงเงินยืมทดรองจายหมุนเวียน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ของคณะวิชา/หนวยงาน ตามท่ีกองคลังเสนอ

ท้ังนี้ มหาวิทยาลัยขอความรวมมือใหคณะวิชา/หนวยงานติดตามทวงถามผูท่ีคางการสงคืนเงิน
ยืมทดรองจาย และเรงดําเนินการสงคืนเงินยืมทดรองจายใหทันตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด รวมท้ังขอความ
รวมมือคณบดีคณะวิชากํากับดูแลเรื่องการยืมเงินแทนกัน โดยเฉพาะเจาหนาท่ีท่ีตองรับผิดชอบยืมเงินทดรอง
จายแทนคณาจารย

ระเบียบวาระท่ี 4.6 เรื่องอ่ืนๆ ตามท่ีอธิการบดีปรึกษา
ระเบียบวาระท่ี 4.6.1 มาตรฐานภาระงานของผูดํารงตําแหนงบริหารหรือผูทํางานบริหาร

สรุปเรื่อง
ตามท่ีสภาคณาจารยไดเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาขอเสนอเก่ียวกับมาตรฐานภาระงานของ

ผูดํารงตําแหนงบริหารหรือผูทํางานบริหาร และท่ีประชุมคณบดี ครั้งท่ี 7/2559 เม่ือวันอังคารท่ี 5 เมษายน
2559 ไดมีมติมอบหมายใหประธานสภาคณาจารยศึกษาขอมูลเพ่ิมเติมและจัดทําตัวอยางแนวทางในการ
ดําเนินการตามมาตรฐานภาระงานของผูดํารงตําแหนงบริหารหรือผูทํางานบริหาร โดยภาระงานท่ีปรากฏเปน
ผลงานทางบริหาร ตามท่ีสภาคณาจารยเสนอ แลวสงมายังมหาวิทยาลัยภายในวันท่ี 4 พฤษภาคม 2559 เพ่ือ
จะไดรวบรวมแลวนําเสนอท่ีประชุมคณบดีพิจารณาอีกครั้ง นั้น

เนื่องจากสภาคณาจารยไดมีบันทึกแจงแนวทางการดําเนินการตามขอเสนอมาตรฐานภาระ
งานของผูดํารงตําแหนงบริหารหรือผูทํางานบริหาร และมหาวิทยาลัยไดพิจารณาเห็นวา แนวทางดังกลาวมิได
กําหนดรายละเอียดของวิธีการเพ่ือใหแนวทางไดเกิดผลสัมฤทธิ์โดยชัดเจน จึงขอใหสภาคณาจารยเสนอ
รายละเอียดวิธีการทํางานเพ่ือใหไดผลผลิตท่ีเปนตัวชี้วัดในการบริหารตามท่ีไดตั้งไว เพ่ือประกอบการพิจารณา
ของมหาวิทยาลัย

บัดนี้ สภาคณาจารยไดเสนอเอกสารเพ่ิมเติมเพ่ือประกอบการพิจารณาเก่ียวกับมาตรฐาน
ภาระงานของผูดํารงตําแหนงบริหารหรือผูทํางานบริหาร ดังนี้

1. รายงานการประชุมสภาคณาจารย สมัยสามัญ ครั้งท่ี 2/2559 เม่ือวันจันทรท่ี 14 มีนาคม 2559
2. รายงานการประชุมสภาคณาจารย สมัยสามัญ ครั้งท่ี 4/2559 เม่ือวันพุธท่ี 18 พฤษภาคม 2559
3. ขอเสนอมาตรฐานภาระงานของผูดํารงตําแหนงบริหารหรือผูทํางานบริหาร (โดยมติ

ท่ีประชุมสภาคณาจารย สมัยสามัญ ครั้งท่ี 2/2559 เม่ือวันจันทรท่ี 14 มีนาคม 2559 และมติท่ีประชุมสภา
คณาจารย สมัยสามัญ ครั้งท่ี 4/2559 เม่ือวันพุธท่ี 18 พฤษภาคม 2559)

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีขอเสนอแนะในประเด็นตางๆ เก่ียวกับมาตรฐานภาระงานของผูดํารง
ตําแหนงบริหารหรือผูทํางานบริหาร ตามท่ีสภาคณาจารยเสนอ โดยเห็นวาภาระงานของผูดํารงตําแหนงบริหาร
หรือผูทํางานบริหาร ปจจุบันมีภาระงานท่ีดําเนินการเปนไปตามท่ีประธานสภาคณาจารยเสนออยูแลว แตมี
ประเด็นสําคัญท่ีควรคํานึงถึงดวย ดังนี้

1. ความเปนธรรมในการจัดหาเงินอุดหนุนงานวิจัยสําหรับอาจารย ซึ่งตองไมนอยกวาท่ี
กําหนดไวในแตละสาขา

2. ความเปนจริงเก่ียวกับการหารายไดจากแหลงอ่ืนนอกเหนือจากคาเลาเรียน
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3. การกําหนดกลไกใหประธานหลักสูตรมีสวนรวมรับผิดชอบในการจัดใหมีนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาตามเปาหมายท่ีกําหนด รวมท้ังผลการประเมินหลักสูตรแตละคณะวิชา

4. ปญหาอุปสรรคเก่ียวกับการจัดใหมีจํานวนอาจารยท่ีมีผลงานทางวิชาการตามท่ีกําหนดและ
การจัดใหมีทุนสนับสนุนการตีพิมพผลงานตางๆ

5. ภาระงานบางอยางท่ีเปนภาระงานท่ีผูบริหารตองดําเนินการอยูแลว เชน การดําเนินการ
เก่ียวกับจํานวนผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพและทุนสนับสนุนการวิจัย

6. การกําหนดมาตรฐานภาระงานควรกําหนดเกณฑท้ังข้ันต่ําและข้ันสูงในการปฏิบัติงาน
เนื่องจากตองปฏิบัติงานใหไดผลดีท่ีสุด และควรพิจารณาถึงองคประกอบอ่ืนๆ ท่ีสงผลใหการทํางานประสบ
ความสําเร็จ เชน แรงบันดาลใจ นโยบายของคณะวิชา เปนตน

7. การใหความสําคัญกับภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคในดานการเรียน
การสอนและการพัฒนานักศึกษามากกวาการหารายได

8. มาตรฐานภาระงานของผูดํารงตําแหนงบริหารหรือผูทํางานบริหารตามท่ีสภาคณาจารยเสนอ
มีความซ้ําซอนกับภาระงานหรือเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยไดกําหนดไวแลว ไดแก การประเมินคณบดีจากสภา
มหาวิทยาลัย/บุคลากรในคณะ/กรรมการประจําคณะ  การประเมินคุณภาพการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.)/สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.)  การ
ประกันคุณภาพหลักสูตร การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานดานตัวชี้วัดผลงานหลัก (Key Performance Indicators
: KPIs) การประเมินตนเอง และการประเมินธรรมาภิบาล

9. การมอบหมายหนวยงานหลักเพ่ือกําหนดมาตรฐานภาระงานของผูดํารงตําแหนงบริหารหรือ
ผูทํางานบริหาร โดยคํานึงถึงความสัมพันธกับเกณฑอ่ืนๆ ของมหาวิทยาลัย

ท้ังนี้ หากคณะวิชา/หนวยงานประสงคเสนอขอคิดเห็นเพ่ิมเติม ขอใหสงมายังมหาวิทยาลัย
ภายในวันท่ี 13 กันยายน 2559 แลวจะไดรวบรวมขอคิดเห็นดังกลาวพรอมขอเสนอแนะจากท่ีประชุม และความ
คิดเห็นของคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมซึ่งผานการพิจารณาจากคณะกรรมการประจําคณะ
ตามขอหารือ เพ่ือเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.6.2 รายงานผลความกาวหนาของการเพิ่มพูนความรูทางวิชาการฉบับสมบูรณ
ของผูชวยศาสตราจารยโชติวัฒน ปุณโณปถัมภ คณะมัณฑนศิลป

สรุปเรื่อง
ตามท่ีมหาวิทยาลัยอนุมัติใหผูชวยศาสตราจารยโชติวัฒน ปุณโณปถัมภ คณะมัณฑนศิลป

ไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรูทางวิชาการเพ่ือเขียนเอกสารคําสอน เรื่อง อัตลักษณในงานออกแบบ
(ประกอบการสอนรายวิชาการออกแบบนิเทศศิลป 3 และการออกแบบนิเทศศิลป 4) โดยมีกําหนดระยะเวลา
1 ป ตั้งแตวันท่ี 1 มิถุนายน 2555 ถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2556 นั้น

ในการนี้ ผูชวยศาสตราจารยโชติวัฒน ปุณโณปถัมภ ไดสงรายงานผลความกาวหนาของการไป
ปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรูทางวิชาการฉบับสมบูรณ ซึ่งผานความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะมัณฑนศิลป ครั้งท่ี 7/2559 เม่ือวันท่ี 28 กรกฎาคม 2559

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา
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มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบรายงานผลความกาวหนาของการเพ่ิมพูนความรู
ทางวิชาการฉบับสมบูรณของผูชวยศาสตราจารยโชติวัฒน ปุณโณปถัมภ คณะมัณฑนศิลป

ระเบียบวาระท่ี 4.6.3 การขอช่ือบัญชี (Username) และรหัสลับ (Password) สําหรับนักเรียน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร

สรุปเรื่อง
ดวยในปการศึกษา 2559 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากรมีนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปท่ี 1

และมัธยมศึกษาชั้นปท่ี 4 ยังมิไดลงทะเบียนในระบบยืนยันตัวบุคคลของสมาชิก SUNet ทําใหนักเรียนไม
สามารถเขาใชระบบ Internet ของมหาวิทยาลัยได หรืออาจใชระบบ Internet ของมหาวิทยาลัยผานชื่อบัญชี
ของบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร

ในการนี้ เพ่ือใหนักเรียนสามารถเขาใชระบบ Internet ของมหาวิทยาลัย และเพ่ือเปนการฝก
ลักษณะนิสัยท่ีถูกตองใหกับนักเรียนในการยืนยันตัวบุคคลเม่ือเขาใชระบบ Internet ของมหาวิทยาลัย
ประกอบกับเพ่ือใหการปฏิบัติเปนไปตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร
พ.ศ. 2550 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากรจึงประสงคขอชื่อบัญชี (Username) และรหัสลับ (Password)
สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปท่ี 1 และมัธยมศึกษาชั้นปท่ี 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร รหัส
ประจําตัว 59001-59201 โดยศูนยคอมพิวเตอรเห็นควรใหท่ีประชุม ก.บ.ม. พิจารณาตามความประสงคของ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากรดังกลาว

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติ เห็นชอบให ศูนยคอมพิวเตอรดําเนินการจัดทําชื่อบัญชี
(Username) และรหัสลับ (Password) สําหรับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือใหนักเรียน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากรสามารถเขาใชระบบ Internet ของมหาวิทยาลัยได ตามแนวทางเดียวกับ
นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร

ท้ังนี้ ขอใหโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากรและคณะศึกษาศาสตรพิจารณาการจัดทํา
ฐานขอมูลใหเปนรูปแบบเดียวกันกับมหาวิทยาลัย รวมท้ังกํากับดูแลเก่ียวกับการรักษาบัญชีผูใชของนักเรียน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากรใหเปนไปตามขอกําหนดท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด เพ่ือใหการใชงานดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศมีความปลอดภัย และปองกันมิใหเกิดการรั่วไหลของขอมูล

ระเบียบวาระท่ี 4.6.4 (ราง) ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ
Taylor’s University สหพันธรัฐมาเลเซีย

สรุปเรื่อง
ดวยมหาวิทยาลัยประสงคจะทําขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับ Taylor’s University

สหพันธรัฐมาเลเซีย เพ่ือสงเสริมความสัมพันธระหวางสองสถาบัน และพัฒนาการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและ
วัฒนธรรม โดยมหาวิทยาลัยไดเยี่ยมชม Taylor’s University สหพันธรัฐมาเลเซีย ระหวางวันท่ี 20-22
มิถุนายน 2559 เพ่ือเจรจาหารือถึงความเปนไปไดในการทําขอตกลงความรวมมือกันระหวางสองสถาบันในดาน
ตางๆ ดังนี้
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1) การแลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่องการถายโอนหนวยกิตการศึกษาในระบบ American Degree
Transfer Program (ADP) จาก Taylor’s University

2) การแลกเปลี่ยนอาจารย นักวิชาการ และนักศึกษา
3) การทําวิจัยในสาขาท่ีมีความสนใจรวมกัน
4) การพัฒนาหลักสูตรสองปริญญา (double degree program)
5) การพัฒนาหลักสูตรรวมกัน ท้ังหลักสูตร non-degree program และหลักสูตร dual

degree program
งานวิเทศสัมพันธมีความเห็นวา มหาวิทยาลัยควรเขารวมโครงการ Taylor American

Degree Transfer Program (ADP) ซึ่งเปนโครงการท่ี Taylor’s University ไดทําความรวมมือกับ
มหาวิทยาลัยตางๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกามานานกวา 20 ป จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรแบบอเมริกัน
ระดับปริญญาตรี ระยะเวลาการศึกษา 4 ป โดยใน 2 ปแรก นักศึกษาจะเรียนอยูท่ี Taylor’s University และใน
2 ปสุดทาย นักศึกษาจะไปเรียนท่ีมหาวิทยาลัยตางๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกา งานวิเทศสัมพันธไดเจรจาความ
รวมมือกับ Taylor’s University โดยในปท่ี 1 ใหนักศึกษาเรียนท่ีมหาวิทยาลัยศิลปากร ปท่ี 2 เรียนท่ี Taylor’s
University และปท่ี 3-4 เรียนท่ีมหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยการทําความรวมมือในข้ันตนจะทําให
นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรไดประโยชนในการไปศึกษาตอท่ีมหาวิทยาลัยตางๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกา
โดยตรง และ ADP Program สามารถดึงดูดนักศึกษาตางชาติได ซึ่งขอตกลงดังกลาวเปนขอตกลงระดับ
มหาวิทยาลัย ระดับของผูลงนามของท้ังสองฝาย คือ อธิการบดี ขอตกลงมีระยะเวลา 1 ป นับตั้งแตวันลงนาม
นอกจากนี้ ไดมีการหารือเก่ียวกับแผนการดําเนนิโครงการดังกลาว โดยมีรายละเอียด ดังนี้

“โครงการ Taylor American Degree Transfer Program (ADP)”

เดือน โครงการ/กิจกรรมความรวมมือ
ตุลาคม 2559 ลงนามความรวมมือกับ Taylor’s University
พฤศจิกายน 2559 การเตรียมความพรอมทางวิชาการ

เงื่อนไขการลงทะเบียน
ธันวาคม 2559 ประชาสัมพันธหลักสูตร ADP Program
พฤษภาคม 2560 เปดภาคการศึกษาแรก

ท้ังนี้ เนื่องจากขอตกลงดังกลาวเปนขอตกลงความรวมมือกับสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศ
ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินการเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางความตกลงรวมมือทาง
วิชาการระหวางสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศ พ.ศ. 2550 โดยมีสาระสําคัญขอ 6
ขอบเขตความรวมมือ และขอ 6.1 การเรียน การสอน ซึ่งจะครอบคลุมถึงการแลกเปลี่ยนคณาจารย นักศึกษา
และการจัดการเรียนการสอนรวมกันเพ่ือใหปริญญาการจัดหลักสูตรรวม จึงเห็นควรเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณากอนท่ีจะดําเนินการตอไป

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ
ระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ Taylor’s University สหพันธรัฐมาเลเซีย และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาตอไป
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ระเบียบวาระท่ี 4.6.5 (ราง) ปฏิทินและ (ราง) แผนปฏิทินปฏิบัติการการประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําป พ.ศ. 2560

สรุปเรื่อง
เพ่ือใหการดําเนินงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําป พ.ศ.

2560 เปนไปดวยความเรียบรอยและตอเนื่อง งานการประชุมไดจัดทํา (ราง) ปฏิทินและ (ราง) แผนปฏิทิน
ปฏิบัติการการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําป พ.ศ. 2560 เสนอท่ีประชุม
พิจารณา

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ปฏิทินและ (ราง) แผนปฏิทินปฏิบัติการ
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําป พ.ศ. 2560 ตามท่ีงานการประชุมเสนอ

ระเบียบวาระท่ี 4.6.6 (ราง) ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ
มหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐประชาชนจีน

สรุปเรื่อง
ดวยมหาวิทยาลัยประสงคจะทําขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยใน

สาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใตชื่อโครงการ “Thailand and China Education Cooperation and
Development Project” ซึ่งขอตกลงดังกลาวมีระยะเวลา 5 ป นับตั้งแตวันลงนาม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. การทําขอตกลงความรวมมือกับมหาวิทยาลัยท่ีเปนสมาชิกของ Asia-Pacific Education
Cooperation and Development Organization (APECD) จํานวน 4 สถาบัน คือ

1) มหาวิทยาลัยชิงหัว (Tsinghua University)
2) มหาวิทยาลัยเหลียวหนิง (Liaoning University)
3) มหาวิทยาลัยหนานจิง (Nanjing University)
4) มหาวิทยาลัยนครหลวงการพลศึกษาและกีฬา หรือ  มหาวิทยาลัย CUPES

(Capital University of Physical Education and Sports)
2. วัตถุประสงคของการทําความรวมมือกับมหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐประชาชนจีน ดังนี้

1) เพ่ือสงเสริมความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับมหาวิทยาลัยใน
สาธารณรัฐประชาชนจีนท้ัง 4 สถาบัน

2) เพ่ือสงเสริมการแลกเปลี่ยนคณาจารยในดานการเรียนการสอนและโครงการวิจัย
รวมกัน

3) เพ่ือสงเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระดับปริญญาท่ีมีคุณภาพ
4) เพ่ือมีสวนรวมในการแลกเปลี่ยนวัสดุหรือสิ่งพิมพทางวิชาการ และการทําวิจัยในสาขา

ท่ีมีความสนใจรวมกัน โดยมีสิทธิ์ตีพิมพเพ่ือแสดงความเปนเจาของผลงานรวมกัน
ท้ังนี้ มหาวิทยาลัยเหลียวหนิงจะมอบทุนการศึกษา จํานวน 20 ทุน ใหแกนักเรียนไทยท่ี

สนใจจะไปศึกษาหลักสูตรระยะสั้น 2 สัปดาห ในสาธารณรัฐประชาชนจีน
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3. แผนการดําเนินโครงการความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับมหาวิทยาลัยใน
สาธารณรัฐประชาชนจีน ดังนี้

“Thailand and China Education Cooperation and Development Project”

เดือน/ป โครงการ/กิจกรรมความรวมมือ
สิงหาคม 2559 เจรจาความรวมมือกับวิทยาลัยนานาชาติใหเปนศูนยกลางความรวมมือ
กันยายน 2559 ขออนุมัติสภามหาวิทยาลัยเพ่ือลงนามขอตกลงความรวมมือกับ

มหาวิทยาลัยในจีนท้ัง 4 สถาบัน
พฤศจิกายน 2559 การเตรียมความพรอมทางวิชาการ
ธันวาคม 2559 การจัดประชุมประจําปของ APECD
มกราคม 2560 การวางแผนการรับนักศึกษาในป 2560

คายฤดูหนาว
กุมภาพันธ 2560 โครงการทุนการศึกษา
มีนาคม-มิถุนายน 2560 ประชาสัมพันธหลักสูตรการศึกษา
สิงหาคม 2560 เปดภาคการศึกษาแรก

งานวิเทศสัมพันธพิจารณาแลวเห็นวา การทําความรวมมือกับมหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนจะเปนประโยชนแกมหาวิทยาลัยศิลปากรในดานตางๆ ดังนี้

1) การเพ่ิมจํานวนนักศึกษาชาวตางชาติ โดยเฉพาะนักศึกษาชาวจีน
2) การแลกเปลี่ยนอาจารยและนักศึกษา
3) การไดรับทุนสนับสนุนการศึกษาจากรัฐบาลจีน
4) การทําวิจัยหรือการจัดทําหลักสูตรรวมกัน
5) การพัฒนาหลักสูตรสองปริญญา (double degree program)
6) การสรางบรรยากาศความเปนนานาชาติในมหาวิทยาลัยศิลปากร
7) การสรางความเขาใจในภาษาและวัฒนธรรมของจีนใหนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร
8) ความเปนไปไดในการจัดตั้งศูนยจีนศึกษาในอนาคต
ท้ังนี้ เนื่องจากขอตกลงดังกลาวเปนขอตกลงความรวมมือกับสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศ

ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินการเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางความตกลงรวมมือทาง
วิชาการระหวางสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศ พ.ศ. 2550 โดยมีสาระสําคัญขอ 6
ขอบเขตความรวมมือ และขอ 6.1 การเรียน การสอน ซึ่งจะครอบคลุมถึงการแลกเปลี่ยนคณาจารย นักศึกษา
และการจัดการเรียนการสอนรวมกันเพ่ือใหปริญญาการจัดหลักสูตรรวม จึงเห็นควรเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณากอนท่ีจะดําเนินการตอไป

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ
ระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับมหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐประชาชนจีน จํานวน 4 สถาบัน คือ

1. มหาวิทยาลัยชิงหัว (Tsinghua University)
2. มหาวิทยาลัยเหลียวหนิง (Liaoning University)
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3. มหาวิทยาลัยหนานจิง (Nanjing University)
4. มหาวิ ทยาลั ยนครหลว งการพล ศึกษาและ กีฬา  หรื อ  มหาวิ ทยาลั ย CUPES

(Capital University of Physical Education and Sports)
แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.6.7 รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ประจําปการศึกษา 2558

สรุปเรื่อง
ตามท่ีมหาวิทยาลัยไดกําหนดใหมีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา

2558 ระดับหลักสูตร ระหวางวันท่ี 25 กรกฎาคม - 15 สิงหาคม 2559 นั้น
ในการนี้ สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษาไดรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 2557-2558 โดยจําแนกตามรายหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 2558 ตามท่ีสํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา
เสนอ และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.6.8 โครงการสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา โดยวิธีการรับตรง หลักสูตรปริญญา
บัณฑิต คณะดุริยางคศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา
2560

สรุปเรื่อง
ตามท่ีมหาวิทยาลัยไดอนุมัติใหคณะดุริยางคศาสตรดําเนินโครงการสอบคัดเลือกบุคคลเขา

ศึกษาในคณะดุริยางคศาสตร โดยวิธีรับตรง ตั้งแตปการศึกษา 2542 เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูความสามารถ
ทางดานดนตรีและสามารถสรางสรรคงานทางดนตรีไดอยางมีคุณภาพ อีกท้ังสามารถยกระดับคุณภาพและ
สรางมาตรฐานการศึกษาดนตรีในประเทศไทย นั้น

ในการนี้ คณะดุริยางคศาสตรประสงคดําเนินโครงการสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา โดยวิธี
การรับตรง หลักสูตรปริญญาบัณฑิต คณะดุริยางคศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 2560
โดยดําเนินการจัดสอบ จํานวน 3 รอบ กําหนดรับนักศึกษาท้ังสิ้น จํานวน 145 คน จํานวน 4 หลักสูตร ดังนี้

1. หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการแสดงดนตรี จํานวน 30 คน
(หลักสูตรสองภาษา)

2. หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีแจส จํานวน 30 คน
(หลักสูตรสองภาษา)

3. หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีเชิงพาณิชย จํานวน 35 คน
4. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและธุรกิจบันเทิง จํานวน 50 คน
ท้ังนี้ กองบริการการศึกษาไดตรวจสอบหลักสตูรท่ีเปดรับและแผนการรับนักศึกษาแลว
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อนึ่ง กองนิติการไดตรวจสอบคาใชจายในสวนของอัตราคาตอบแทนแลวมีความเห็นวา อัตรา
คาตอบแทนตางๆ ของโครงการไมเกินอัตราท่ีกําหนดไวตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการเบิก
จายเงินรายไดของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2557 ขอ 23 ซึ่งโครงการดังกลาวตองไดรับอนุมัติจากอธิการบดี
โดยความเห็นชอบของท่ีประชุมคณบดี

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบโครงการสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา
โดยวิธีการรับตรง หลักสูตรปริญญาบัณฑิต คณะดุริยางคศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา
2560 ตามท่ีคณะดุริยางคศาสตรเสนอ และใหนําเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติโครงการตอไป

ท้ังนี้ คณะดุริยางคศาสตรจะดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ดนตรีเชิงพาณิชย ซึ่งใกลครบรอบกําหนดการปรับปรุงในปการศึกษา 2560 ใหเรียบรอยกอนการสอบคัดเลือก
ดังกลาว

ระเบียบวาระท่ี 4.6.9 รายงานผลความกาวหนาของการเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ ครั้งท่ี 2
ของผูชวยศาสตราจารย ดร.วรดา  หลอยืนยง คณะวิศวกรรมศาสตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

สรุปเรื่อง
ตามท่ีมหาวิทยาลัยอนุมัติใหผูชวยศาสตราจารย ดร.วรดา  หลอยืนยง คณะวิศวกรรมศาสตร

และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรูทางวิชาการเพ่ือเขียนเอกสารคําสอนประกอบ
การเรียนการสอนในรายวิชา 620 333 วัสดุและอุปกรณก่ึงตัวนํา โดยมีกําหนดระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแตวันท่ี 14
ธันวาคม 2558 ถึงวันท่ี 13 มิถุนายน 2559 นั้น

ในการนี้ ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรดา  หลอยืนยง ไดสงรายงานผลความกาวหนาของการไป
ปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรูทางวิชาการ ครั้งท่ี 2 ซึ่งผานความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารประจําคณะวิศวกรรมศาสตร
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งท่ี 7/2559 เม่ือวันท่ี 21 มิถุนายน 2559

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบรายงานผลความกาวหนาของการเพ่ิมพูน
ความรูทางวิชาการ ครั้งท่ี 2 ของ ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรดา  หลอยืนยง คณะวิศวกรรมศาสตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ระเบียบวาระท่ี 4.6.10 การจัดตั้งกองทุน Start Up

สรุปเรื่อง
ดวยกระทรวงวิทยาศาสตรไดมีนโยบายท่ีจะจัดสรรทุนใหกับมหาวิทยาลัย จํานวน 30 แหง

เพ่ือสงเสริมใหมีบรรยากาศของการทํากิจกรรม Start Up ในมหาวิทยาลัย โดยมีเงื่อนไข 3 ประเด็นหลัก ดังนี้
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1. มหาวิทยาลัยตองมีพ้ืนท่ีสําหรับการดําเนินการท่ีเรียกวา Co-Working Space สําหรับทํา
กิจกรรมบมเพาะ ฝกอบรม ทดลอง ทดสอบการทําชิ้นงานตนแบบ (Prototype) ตางๆ ใหกับคณาจารย
นักศึกษา ศิษยเกา หรือผูสนใจท่ัวไป

2. ตองจางคนเพ่ือมาทํางานเต็มเวลา
3. ตองจัดตั้งกองทุน Start Up เพ่ือนําเงินมาขับเคลื่อนกิจกรรมในลักษณะของ Matching

Fund
ท้ังนี้ กําหนดสงขอเสนอโครงการดังกลาวภายในเดือนกันยายน 2559
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหดําเนินการเพ่ือการจัดตั้งกองทุน Start Up โดย
มอบหมายใหสถาบันวิจัยและพัฒนาเปนหนวยงานหลักในการดําเนินการดังกลาว หากคณะวิชา/หนวยงาน
ประสงคเขารวมขอใหสงขอเสนอโครงการดังกลาวไปยังสถาบันวิจัยและพัฒนาภายในเดือนกันยายน 2559

ระเบียบวาระท่ี 4.7 เรื่องท่ีทําหนาท่ีแทนสภาวิชาการ
ระเบียบวาระท่ี 4.7.1 เรื่องแจงเพื่อทราบ
ระเบียบวาระท่ี 4.7.1.1 ขอแกไขคาระดับคะแนนผลการศึกษา

สรุปเรื่อง
ดวยมีคณะวิชาตางๆ ประสงคขอแกไขคาระดับผลการศึกษาดังนี้
1. บัณฑิตวิทยาลัยประสงคขอแกไขคาระดับผลการศึกษาภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา

2558 จํานวน 1 รายวิชา คือ รายวิชา 461 411 การวิเคราะหระบบการศึกษาในระดับการศึกษาปริญญาโท
ของนักศึกษาจํานวน 2 ราย เนื่องจากเกิดความผิดพลาดในการกรอกคะแนนสลับรายชื่อนักศึกษา ซึ่งไดผาน
ความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งท่ี 8/2559 เม่ือวันท่ี 9 สิงหาคม 2559

รองอธิการบดีฝายวิชาการไดอนุมัติการขอแกไขคาระดับผลการศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัยแลว
2. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประสงคขอแกไขคาระดับผลการศึกษา

ภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2558 จํานวน 1 รายวิชา คือ รายวิชา 800 205 Marketing Principles for
Information Technology Business กลุม 1301 และ 1302 ของนักศึกษาจํานวน 4 ราย เนื่องจากเกิดความ
ผิดพลาดในการใหคะแนนนักศึกษาในสวนของรายงานประจําวิชา ซึ่งไดผานความเห็นชอบจากท่ีประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งท่ี 6/2559 เม่ือวันท่ี 23 มิถุนายน 2559

3. คณะอักษรศาสตรประสงคขอแกไขคาระดับผลการศึกษาภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา
2558 จํานวน 1 รายวิชา คือ รายวิชา 082 102 Man and Creativity ของนักศึกษาจํานวน 1 ราย เนื่องจาก
เกิดความผิดพลาดในการบันทึกผลการศึกษาของอาจารยผูสอน ซึ่งไดผานความเห็นชอบจากท่ีประชุม
คณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร ครั้งท่ี 15/2559 เม่ือวันท่ี 22 สิงหาคม 2559

ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการไดอนุมัติการขอแกไขคาระดับผลการศึกษาของคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร และคณะอักษรศาสตรแลว

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ
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มติ ท่ีประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระท่ี 4.7.2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระท่ี 4.7.2.1 การปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการละคร ฉบับป พ.ศ.

2554 ท่ีไมมีผลกระทบตอโครงสรางหลักสูตร

สรุปเรื่อง
ดวยคณะอักษรศาสตรประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการละคร

ฉบับป พ.ศ. 2554 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารยประจําหลักสูตรและ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้

หมายเหตุ : สัญลักษณ * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
โดยเริ่มใชตั้งแตเดือนสิงหาคม 2559 เปนตนไป ซึ่งท่ีประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งท่ี

16/2559 เม่ือวันท่ี 18 สิงหาคม 2559 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้ไมกระทบตอ
โครงสรางหลักสูตร

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการละคร ฉบับป พ.ศ. 2554 ท่ีไมมีผลกระทบตอโครงสรางหลักสูตร และใหนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.7.2.2 การปรับข้ันตอนการเสนอหลักสูตร

สรุปเรื่อง
ตามมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 7/2559 เม่ือวันท่ี 10 สิงหาคม 2559 ไดใหความ

เห็นชอบรางขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยสภาวิชาการ พ.ศ. .... และนายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร
ไดลงนามในขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยสภาวิชาการ พ.ศ. 2559 แลว โดยท่ีประชุม
สภามหาวิทยาลัยไดมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้

1. ควรใหสภาวิชาการมีหนาท่ีกํากับ ติดตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยดวย และรายงานให
สภามหาวิทยาลัยทราบเปนระยะๆ ท้ังนี้ เพ่ือใหมีกลไกการกํากับ ติดตามการดําเนินการเก่ียวกับหลักสูตรให
เปนไปตามแผนท่ีกําหนดไว

อาจารยประจําหลักสูตร (เดิม) อาจารยประจําหลักสูตร (ใหม)
1. อาจารยปณณทัต  โพธิเวชกุล 1. อาจารยปณณทัต  โพธิเวชกุล
2. อาจารย ดร.ชลลดา  ทองทวี* 2. อาจารย ดร.ชลลดา  ทองทวี*
3. อาจารยสุคนธจิต  วงษเผือก* 3. ผูชวยศาสตราจารยสราวุท  ตันณีกุล
4. ผูชวยศาสตราจารยภัธทรา  โตะบุรินทร 4. ผูชวยศาสตราจารยภัธทรา  โตะบุรินทร
5. ผูชวยศาสตราจารยมุจรินทร  อิทธิพงษ 5. ผูชวยศาสตราจารยมุจรินทร  อิทธิพงษ*
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โดยใหทําหนาท่ีตามขอเสนอแนะนี้ ระบุไวในขอ 10 (11) ท่ีกําหนดวา ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน
ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีมอบหมาย

2. หนาท่ีของสภาวิชาการตามขอ 10 (4) (5) และ (6) ของขอบังคับฯ คือ สภาวิชาการทํา
หนาท่ีใหความคิดเห็น ขอเสนอแนะเชิงหลักการ  มิใชการพิจารณาเปนการเฉพาะราย ตามท่ีมหาวิทยาลัยเสนอ

ในการนี้  กองบริการการศึกษาจึงไดปรับข้ันตอนการเสนอหลักสูตรสําหรับหลักสูตรใหม/
หลักสูตรปรับปรุงมาก และหลักสูตรปรับปรุงแกไขเล็กนอย (สมอ.08) ใหสอดคลองกับขอสังเกต
และขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการปรับข้ันตอนการเสนอหลักสูตรสําหรับ
หลักสูตรใหม/หลักสูตรปรับปรุงมาก และหลักสูตรปรับปรุงแกไขเล็กนอย (สมอ.08) โดยมอบหมายให
กองบริการการศึกษาปรับเพ่ิมข้ันตอนการเสนอ “สภาวิชาการพิจารณา” ดวย

ระเบียบวาระท่ี 4.7.2.3 การเสนอข้ันตอนการดําเนินการเพื่อขออนุมัติปริญญา อนุปริญญา

สรุปเรื่อง
ตามมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 7/2559 เม่ือวันท่ี 10 สิงหาคม 2559 ไดใหความ

เห็นชอบรางขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยสภาวิชาการ พ.ศ. .... และนายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร
ไดลงนามในขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยสภาวิชาการ พ.ศ. 2559 แลว ซึ่งกําหนดอํานาจหนาท่ีของ
สภาวิชาการตามขอ 10 (4) (5) และ (6) ดังนี้

(4) พิจารณาใหความเห็นเก่ียวกับการอนุมัติหลักสูตรการศึกษา และการเปดสอนรวมท้ัง
การปรับปรุง การยุบรวม และการยกเลิกหลักสูตรศึกษาตอสภามหาวิทยาลัย

(5) เสนอใหปริญญา อนุปริญญา และประกาศนียบัตรชั้นหนึ่งชั้นใดตอสภามหาวิทยาลัย
(6) พิจารณาใหความเห็นเก่ียวกับการแตงตั้งและถอดถอน ศาสตราจารย ศาสตราจารย

เกียรติคุณ ศาสตราจารยพิเศษ รองศาสตราจารย รองศาสตราจารยพิเศษ ผูชวยศาสตราจารย และ
ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ ตอสภามหาวิทยาลัย

ท้ังนี้ ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยไดมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้
1. ควรใหสภาวิชาการมีหนาท่ีกํากับ ติดตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยดวย และรายงานให

สภามหาวิทยาลัยทราบเปนระยะๆ ท้ังนี้ เพ่ือใหมีกลไกการกํากับ ติดตามการดําเนินการเก่ียวกับหลักสูตรให
เปนไปตามแผนท่ีกําหนดไว

โดยใหทําหนาท่ีตามขอเสนอแนะนี้ ระบุไวในขอ 10 (11) ท่ีกําหนดวา ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน
ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีมอบหมาย

2. หนาท่ีของสภาวิชาการตามขอ 10 (4) (5) และ (6) ของขอบังคับฯ คือ สภาวิชาการทํา
หนาท่ีใหความคิดเห็น ขอเสนอแนะเชิงหลักการ  มิใชการพิจารณาเปนการเฉพาะราย ตามท่ีมหาวิทยาลัยเสนอ

ในการนี้  กองบริการการศึกษาจึงไดเสนอข้ันตอนการดําเนินการเพ่ือขออนุมัติปริญญา
อนุปริญญาใหสอดคลองกับขอสังเกต และขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
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จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบข้ันตอนการดําเนินการเพ่ือขออนุมัติปริญญา
อนุปริญญา โดยมอบหมายใหกองบริการการศึกษาปรับเพ่ิมข้ันตอนการเสนอ “สภาวิชาการพิจารณา” ดวย

ท้ังนี้ การขออนุมัติปริญญา อนุปริญญา ใหดําเนินการตามข้ันตอนเดิมจนกวาการแตงตั้ง
สภาวิชาการจะแลวเสร็จ

อนึ่ ง  ขอใหมหาวิทยาลัย คํานึ ง ถึ งระยะ เวลาการสํ า เร็ จการ ศึกษาของนัก ศึกษา
คณะศึกษาศาสตรดวย

ระเบียบวาระท่ี 4.7.2.4 การเสนอข้ันตอนการเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการของขาราชการ
และพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

สรุปเรื่อง
ตามท่ีคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) มีประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง

หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ
ศาสตราจารย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550 กําหนดใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทาง
วิชาการ เพื่อทําหนาที่พิจารณาใหความเห็นของคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิในการแตงตั้งบุคคลใหดํารง
ตําแหนงทางวิชาการกอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ นั้น

เนื่องจากมหาวิทยาลัยศิลปากรไดเขาสูการเปลี่ยนสถานภาพจากมหาวิทยาลัยของรัฐเปน
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ โดยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 มาตรา 29 (6) และขอบังคับ
มหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยสภาวิชาการ พ.ศ. 2559 ขอ 10 (6) กําหนดใหสภาวิชาการมีอํานาจหนาท่ี
พิจารณาใหความเห็นเก่ียวกับการแตงตั้งและถอดถอนศาสตราจารย ศาสตราจารยเกียรติคุณ ศาสตราจารย
พิเศษ รองศาสตราจารย รองศาสตราจารยพิเศษ ผูชวยศาสตราจารย และผูชวยศาสตราจารยพิเศษ
ตอสภามหาวิทยาลัย และท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 7/2559 เม่ือวันท่ี 10 สิงหาคม 2559 ไดมีมติให
ความเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยสภาวิชาการ พ.ศ. .... พรอมท้ังมีขอสังเกตและ
ขอเสนอแนะเก่ียวกับอํานาจหนาท่ีของสภาวิชาการวา หนาท่ีของสภาวิชาการ ตามขอ 10 (4) (5) และ (6) ของ
ขอบังคับฯ คือ สภาวิชาการทําหนาท่ีใหความคิดเห็น ขอเสนอแนะเชิงหลักการ มิใชพิจารณาเปนการเฉพาะราย
ท้ังนี้ ใหมหาวิทยาลัยนําขอสังเกตและขอเสนอแนะของท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาดําเนินการดวย

ในการนี้ เพ่ือใหการดําเนินการเก่ียวกับการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงทาง
วิชาการเปนไปตามประกาศ ก.พ.อ. และมติของสภามหาวิทยาลัยดังกลาว กองการเจาหนาท่ีจึงไดเสนอ
ท่ีประชุมพิจารณาข้ันตอนการเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการของขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบข้ันตอนการเสนอขอกําหนดตําแหนงทาง
วิชาการของขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ โดยมอบหมายใหกองการเจาหนาท่ีปรับเพ่ิม
ข้ันตอนการเสนอ “สภาวิชาการพิจารณา” ดวย



41

ระเบียบวาระท่ี 4.7.2.5 รายงานแผนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาในสวนของคณะวิชา
และ (ราง) แผนการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร

สรุปเรื่อง
ตามท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดมีประกาศ เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐาน

ภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา โดยใหสถาบันอุดมศึกษากําหนดนโยบายและเปาหมาย พรอมท้ังจัดทําแผน
เพ่ือยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา และท่ีประชุมคณบดี ครั้งท่ี 4/2559 เม่ือวันท่ี 23
กุมภาพันธ 2559 ไดขอใหทุกคณะวิชาจัดทําแผนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา ซึ่งคณะวิชาได
จัดทําแผนดังกลาวแลว นั้น

ในการนี้  กองบริการการศึกษาจึงไดเสนอท่ีประชุมพิจารณารายงานแผนพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาในสวนของคณะวิชา และ (ราง) แผนการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบรายงานแผนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสําหรับ
นักศึกษาในสวนของคณะวิชา และ (ราง) แผนการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ตามท่ีกองบริการการศึกษาเสนอ ท้ังนี้ หากคณะวิชา/หนวยงานมีขอเสนอแนะ ขอใหสงไปยังกองบริการ
การศึกษาภายในวันท่ี 13 กันยายน 2559 แลวจะไดนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาตอไป

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ
ระเบียบวาระท่ี 5.1 ระบบการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

สรุปเรื่อง
รองอธิการบดีฝายวิชาการแจงใหท่ีประชุมทราบวา มหาวิทยาลัยไดเขารวมการประชุมใหญ

วิสามัญท่ีประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทยและสมาคมอธิการบดีแหงประเทศไทย ครั้ง ท่ี 2/2559
เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 1 กันยายน 2559 เพ่ือเปนการเตรียมแนวทางการดําเนินงานระบบการคัดเลือกบุคคลเขา
ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปการศึกษา 2561 โดยท่ีประชุมไดพิจารณาเก่ียวกับปญหาคาใชจายในการสอบ
ระยะเวลาท่ีนักเรียนใชเรียนในหองเรียน ชวงเวลาท่ีเปดสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
การพัฒนาขอสอบ Clearing House การรับตรง การใช portfolio เพ่ือคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษา การสอบวิชาเฉพาะ เปนตน

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบ



42

ปดประชุมเวลา 14.30 น.

(นางสาวกันยพินันท  สิริปญญาธร)
ผูจดรายงานการประชุม

(นางสาวสิริวัลลิ์  พฤกษาอุดมชัย)
ผูจดรายงานการประชุม

(นางสาวเอมอร  ชีราวุฒธิพันธ)
ผูจดรายงานการประชุม

รายงานการประชุมฉบับนี้
ไดรับรองโดยไมมีการแกไข


