
รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ครั้งท่ี 11/2560 

วันอังคารท่ี 6 มิถุนายน 2560 
ณ  ห้องประชุมสํานักงานอธิการบดี  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 

…………….……………….. 

ผู้มาประชุม 

1. ผศ.ดร.วันชัย สุทธะนันท ์ อธิการบดี ประธานกรรมการ 
2. ผศ.ดร.เชาวรีย์ อรรถลังรอง รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการ 
3. ผศ.ดร.ปาเจรา    พัฒนถาบุตร รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร ์ กรรมการ 
4. รศ.ดร.พิทักษ์ ศิริวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กรรมการ 
5. รศ.ดร.ปานใจ   ธารทัศนวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ 
6. รศ.ญาณวิทย์   กุญแจทอง  คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ กรรมการ 
7. รศ.ดร.ชัยสิทธ์ิ  ด่านกิตติกุล คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กรรมการ 
8. ผศ.ชวลิต ขาวเขียว คณบดีคณะโบราณคดี กรรมการ 
9. อ.ดร.ธนาทร  เจียรกุล คณบดีคณะมณัฑนศิลป์ กรรมการ 

10. ผศ.ดร.วรางคณา นิพัทธ์สุขกิจ คณบดีคณะอักษรศาสตร ์ กรรมการ 
11. ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธ์ุ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กรรมการ 
12. รศ.ดร.ธนะเศรษฐ ์ ง้าวหิรัญพัฒน์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กรรมการ 
13. ผศ.ดร.นิติพงศ์ โสภณพงศ์พิพัฒน์ ผู้รักษาการแทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ 

  และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
14. อ.ดําริห์   บรรณวิทยกิจ คณบดีคณะดุริยางคศาสตร์ กรรมการ 
15. ผศ.สมศักด์ิ ชาตินํ้าเพ็ชร คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ 
16. อ.ดร.สุดาวดี  จันทรภิวัฒน์ ผู้ช่วยคณบดีวิทยาลัยนานาชาติฝ่ายวิชาการ กรรมการ 

  แทนคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 
17. ผศ.อติวรรธน์  วิรุฬห์เพชร   รองผู้อํานวยการสํานักหอสมดุกลาง กรรมการ  

 รักษาการแทนผู้อํานวยการสํานักหอสมุดกลาง 
18. ผศ.ฉัตรชัย  เผ่าทองจีน ผู้อํานวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ กรรมการ 
19. อ.ดร.คุณัตว์   พิธพรชัยกุล ผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ กรรมการ 
20. อ.ปัญจพล   เหล่าพูนพัฒน์  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กรรมการและเลขานุการ 
21. นางสาวอัปสร กิจเจริญค้า ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้มาประชุมผา่นระบบ VDO-Conference 

1. อ.ดร.ภวพล คงชุม คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการ 
2. ผศ.ดร.มนัสสินี บุญมีศรสีง่า รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กรรมการ 
   รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
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ผู้เขา้ร่วมประชุม 

1. ผศ.ดร.กําไลทิพย์  ปัตตะพงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 
2. ผศ.ดร.ธีระศักด์ิ  หุดากร ผู้ช่วยอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร ์
3. อ.นภดล  วิรุฬห์ชาตะพันธ์ ผู้ช่วยอธิการบดี วังท่าพระ 
4. อ.ดร.สุภาพ  เกิดแสง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 
5. อ.ดร.โสภณ ผู้มีจรรยา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย 
6. ผศ.ดร.อนิรุทธ์  สติมั่น ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
7. รศ.ดร.อวยพร อภิรักษ์อร่ามวง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ 
8. นางอัจฉรา   ทองส่งโสม ผู้อํานวยการกองกลาง   
9. นางสุกัญญา   ต่อทรัพย์สิน ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่  

10. นายสหรัฐ   มณีจันทร ์ ผู้อํานวยการกองนิติการ 
11. นางสุมณฑา   เสรีวัตตนะ ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน 
12. นางสาวนลินรัตน์  ปัจฉิมพัทธพงษ์ หัวหน้างานการประชุม กองกลาง 
13. นางสาวธณิดา  มหาสวัสด์ิ ผู้รักษาการแทนหัวหน้างานบริหารงานบุคคล  

  กองการเจ้าหน้าที่  
14. นางนิรบล  ต้นวงศ์ หัวหน้างานนิติการ 2 กองนิติการ 

ผู้ไม่มาประชุม 

1. รศ.ดร.ดวงเดือน  ไกรลาศ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ติดราชการ 
2. ผศ.ดร.ไธพัตย์  ภูชิสส์ชวกรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและกิจการพิเศษ ติดราชการ 
3. รศ.ดร.ประสพชัย  พสุนนท ์ รองอธิการบดี เพชรบุรี ไปราชการต่างประเทศ 
4. ศ.ดร.พรศักด์ิ  ศรีอมรศักด์ิ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ติดราชการ 
5. รศ.ดร.สืบสกุล อยู่ยืนยง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และผู้รักษาการแทน ติดราชการ 

  ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
6. ผศ.ดร.พีรพัฒน์ ยางกลาง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ไปราชการต่างประเทศ 
7. ผศ.ดร.สมพิศ   ขัตติยพิกุล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ติดราชการ 
8. ผศ.ดร.ศักดิพันธ์ ตันวิมลรัตน์ ผู้อํานวยการสํานักหอสมุดกลาง ลาพักผ่อน 
9. อ.ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท ์ ผู้อํานวยการหอศิลป์ ติดราชการ 

10. รศ.ดร.บุญศรี   จงเสรีจิตต์ ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน ลาป่วย 
11. อ.ดร.นิรุทธ์  วัฒโนภาส ผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ติดราชการ 
12. นายกฤษดา   ไพรวรรณ์ ผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ติดราชการ 

หมายเหตุ 

วาระที่ 4.2.1 แผนพัฒนามหาวิทยาลัยของอธิการบดี ปีงบประมาณ 2560-2564 อธิการบดีได้
เชิญนางสาวอัปสร กิจเจริญค้า ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี และนางสาวญาณิฐา หลิมวัฒนา รักษาการ
ผู้อํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุม ทั้งน้ี นางสาวญาณิฐา หลิมวัฒนา ได้ขอลาประชุม
เน่ืองจากติดภารกิจ 
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เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 

เมื่อกรรมการครบเป็นองค์ประชุมแล้ว ประธานกล่าวเปิดประชุมและขอให้ที่ประชุมพิจารณา
เรื่องต่างๆ ดังน้ี 
 
ระเบยีบวาระที่  1    เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี 1.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร           

ครั้งที่ 10/2560 เม่ือวันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560 
 

สรุปเรื่อง 
 ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560 
 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระท่ี 1.2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร           

ครั้งที่ 10/2560 เม่ือวันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560  (วาระลับ) 
 

สรุปเรื่อง 
 ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560  (วาระลับ) 
 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบยีบวาระที่  2     เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
ระเบยีบวาระที่ 2.1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ 

ไม่มี 
 
ระเบยีบวาระที่ 2.2 แบบฟอร์มการนําเสนอเรื่องเข้าระเบียบวาระการประชมุสภามหาวิทยาลัย 
 
สรุปเรื่อง 

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการประชุมและวิธีการดําเนินงานของสภา
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 ได้กําหนดไว้ว่า 

ข้อ 9.2 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยมีหน้าที่จัดระเบียบวาระการประชุม เตรียมรายละเอียด
และเอกสารที่เก่ียวข้อง รวมท้ังอาจให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องจัดหาข้อมูลเอกสารเพ่ิมเติมเพ่ือประกอบการ
พิจารณาของสภามหาวิทยาลัย 

ข้อ 11 ....... ในการเสนอเร่ืองต่อสภามหาวิทยาลัย ให้ส่วนงานเจ้าของเรื่องกําหนดประเด็น
พร้อมทั้งแสดงเหตุผลทางกฎหมายและอํานาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยเพ่ือขอให้สภามหาวิทยาลัยมีมติ
อนุมัติ ให้ความเห็นชอบ ให้ข้อเสนอแนะ หรือมีมติในเรื่องใดให้ชัดเจน 
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ข้อ 12 การเสนอเรื่องเข้าระเบียบวาระการประชุมให้ทําเป็นหนังสือถึงนายกสภามหาวิทยาลัย
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบสี่วัน ....... 

ในการน้ี เพ่ือให้การนําเสนอระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย และเป็นไปตามข้อบังคับดังกล่าว อีกทั้งเพ่ือให้การนําเสนอเร่ืองต่างๆ ต่อสภามหาวิทยาลัยมีประเด็น
ที่ชัดเจน มีข้อมูลประกอบการพิจารณาที่ครบถ้วน เพียงพอต่อการตัดสินใจ สํานักงานสภามหาวิทยาลัยจึงเสนอ
ที่ประชุมเพ่ือทราบแบบฟอร์มการนําเสนอเรื่องเข้าระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบและให้ถือปฏิบัติต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 2.3 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการ

ดําเนินการท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) 
 
สรุปเรื่อง 

ด้วยสํานักงานประกันคุณภาพการศึกษาได้กําหนดจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ระหว่างวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2560 เวลา      
08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมช้ัน 8 อาคาร 50 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความรับรู้/ความเข้าใจ และเพ่ิมพูนทักษะในเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการที่
เป็นเลิศ (EdPEx) แก่ผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศจากผู้ทรงคุณวุฒิของหน่วยงานท่ีมีการดําเนินงานตามเกณฑ์         
EdPEx 200 เพ่ือให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมสามารถนําความรู้ที่ได้รับไปใช้ในกระบวนการวิเคราะห์ตนเอง
เตรียมพร้อมเข้าสู่เกณฑ์ EdPEx และโครงการ EdPEx 200 ตามแนวทางที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ และเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว 
ทั้งน้ี ประธานได้มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษารับข้อสังเกตของ

ประธานสภาคณาจารย์และพนักงานไว้พิจารณา ตามท่ีได้มีบันทึกสภาคณาจารย์และพนักงาน ที่ ศธ 
6825/0394 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 ขอลาประชุม โดยมีข้อเสนอเพ่ิมเติมเก่ียวกับการเพ่ิมจํานวนผู้เข้ารับ
การอบรมให้กว้างขึ้น เช่น คณะวิชาละ 10 คน โดยอาจใช้ห้องประชุมที่ใหญ่ขึ้น เช่น หอประชุมหรือห้องเรียน
ใหญ่ของคณะวิทยาศาสตร์ และขอให้มีการถ่ายทอดสด รวมท้ังให้มีการบันทึกวิดีโอการอบรมดังกล่าวไว้เพ่ือ
เผยแพร่ต่อไป 
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ระเบยีบวาระที่ 2.4 ขออนุมัติปรญิญาให้แก่ผูส้าํเร็จการศึกษา 
 
สรุปเรื่อง 

ตามมาตรา 29(5) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 ได้กําหนดให้        
สภาวิชาการมีอํานาจหน้าที่ เสนอการให้ปริญญา อนุปริญญา และประกาศนียบัตรช้ันหน่ึงช้ันใดต่อ             
สภามหาวิทยาลัย น้ัน 

ในการน้ี กองบริการการศึกษาจึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบการขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สําเร็จ
การศึกษาตั้งแต่วันที่สําเร็จการศึกษาเป็นต้นไป ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในหลักสูตร
ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย โดยผ่านความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560 แล้ว ดังน้ี 

ระดับปริญญาบัณฑิต 
- ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2558 และภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559 จํานวน 

42 ราย 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบยีบวาระที่  3    เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน  
 ไม่ม ี
 
ระเบยีบวาระที่  4     เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
ระเบยีบวาระที่  4.1 การบริหารงานบุคคล 
ระเบยีบวาระที่  4.1.1 การสอบแข่งขนั / คัดเลือก 
  ไม่ม ี
 
ระเบยีบวาระที่  4.1.2 การขออนุมัติบรรจุบุคคล / การโอนย้าย  
ระเบียบวาระท่ี  4.1.2.1 คณะอักษรศาสตร์ขออนุมัติจ้าง นางสาวตวงทิพย์ พรมเขต เพื่อบรรจุเป็น

พนักงานมหาวิทยาลัย ซ่ึงจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน  ตําแหน่งอาจารย์ 
 
สรุปเรื่อง 

คณะอักษรศาสตร์มีอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน 
ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-06-739 สังกัดภาควิชาประวัติศาสตร์ น้ัน  

คณะฯ ได้ดําเนินการตามขั้นตอนแล้ว ผู้ได้รับการคัดเลือกคือ นางสาวตวงทิพย์ พรมเขต              
วุฒิอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีผลการสอบ              
คะแนนภาษาอังกฤษ TOEIC 635 คะแนน (เป็นไปตามมติที่ประชุม ก.บ.พ. ครั้งที่ 25/2558 เมื่อวันที่                
29 ธันวาคม 2558 กําหนดให้มีผลการสอบคะแนนภาษาอังกฤษ TOEIC ไม่ตํ่ากว่า 625 คะแนน) คณะฯ             
จึงประสงค์ขออนุมัติจ้าง นางสาวตวงทิพย์ พรมเขต เพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงิน
งบประมาณแผ่นดิน ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-06-739  อัตราเงินเดือน เดือนละ 26,250 บาท 
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สังกัดภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ พร้อมทั้งขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลอง
ปฏิบัติงาน ดังน้ี 

1. คณบดีคณะอักษรศาสตร์    ประธานกรรมการ 
2. หัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร์    กรรมการ 
 คณะอักษรศาสตร์ 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ชุลีพร วิรุณหะ   กรรมการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธีรา  อภิญญาเวศพร  กรรมการ 
5. นางสาวประภาพร  ถึกกวย    เลขานุการ 
โดยที่ประชุม ก .บ .พ . ครั้งที ่ 3/2559 เมื ่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 มีมติอนุมัติใ ห้

เปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุกรอบอัตราว่าง เพื่อใช้ในการดําเนินการเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-06-739  คณะอักษรศาสตร์ จากเง่ือนไขการ
บรรจุคุณวุฒิปริญญาเอก เป็น เง่ือนไขการบรรจุคุณวุฒิปริญญาโท 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จ้าง นางสาวตวงทิพย์ พรมเขต เพ่ือบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-06-739                 
อัตราเงินเดือน เดือนละ 26,250 บาท สังกัดภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ ก.บ.ม. 
อนุมัติแต่ไม่ก่อนวันรายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน พร้อมทั้งอนุมัติให้แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลอง
ปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าวตามรายช่ือที่คณะฯ เสนอ ทั้งน้ี การจ้างคร้ังแรกให้จ้างเป็นพนักงานประจํา
สถานภาพทดลองงาน มีระยะเวลาการจ้าง 1 ปี ต้ังแต่วันที่รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.2.2 คณะอักษรศาสตร์ขออนุมัติจ้าง นางสาวคัททิยากร ศศิธรามาศ เพื่อบรรจุเป็น

พนักงานมหาวิทยาลัย ซ่ึงจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน (เงินรายได้สมทบ) 
ตําแหน่งอาจารย์ 

 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ี คณะอักษรศาสตร์มีอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน 
(เงินรายได้สมทบ) ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-3-06-827 สังกัดภาควิชาประวัติศาสตร์ น้ัน  

คณะฯ ได้ดําเนินการตามข้ันตอนแล้ว ผู้ได้รับการคัดเลือกคือ นางสาวคัททิยากร ศศิธรามาศ 
นักเรียนทุนรัฐบาล (ก.พ.) ได้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาประวัติศาสตร์ จาก Universität 
Hamburg ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการปฏิบัติงานชดใช้ทุนในฐานะพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
โดยคณะอักษรศาสตร์ยินดีให้ นางสาวคัททิยากร ศศิธรามาศ มาชดใช้ทุนต่อเน่ืองที่มหาวิทยาลัยศิลปากร 
คณะฯ จึงประสงค์ขออนุมัติจ้าง นางสาวคัททิยากร ศศิธรามาศ เพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ดํารง
ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-3-06-827 อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 สังกัดภาควิชาประวัติศาสตร์                
คณะอักษรศาสตร์ และมีผลการสอบคะแนนภาษาอังกฤษ TOEIC 930 คะแนน (เป็นไปตามมติที่ประชุม 
ก.บ.พ. ครั้งที่ 25/2558 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558 กําหนดให้มีผลการสอบคะแนนภาษาอังกฤษ TOEIC                



 7

ไม่ตํ่ากว่า 625 คะแนน) ต้ังแต่วันที่ ก.บ.ม. อนุมัติแต่ไม่ก่อนรายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน พร้อมทั้งขออนุมัติแต่งต้ัง
คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังน้ี 

1. คณบดีคณะอักษรศาสตร ์    ประธานกรรมการ 
 2. หัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร์    กรรมการ 
 คณะอักษรศาสตร์ 

3. รองศาสตราจารย์ ดร.ชุลีพร  วิรุณหะ   กรรมการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พวงทิพย์  เกียรติสหกุล  กรรมการ 
5. นางสาวประภาพร  ถึกกวย    เลขานุการ 
ทั้งน้ี  ที่ประชุม ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 

มีมติเป็นหลักการว่าในการบรรจุแต่งต้ังนักเรียนทุนรัฐบาลที่จัดสรรผ่านกระทรวงหรือกรมหรือหน่วยงานของรัฐ
ที่ให้ตามความต้องการของมหาวิทยาลัยศิลปากร ให้บรรจุแต่งต้ังนักเรียนทุนดังกล่าวเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
โดยให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิการศึกษาสูงสุดที่ได้รับ และให้มหาวิทยาลัยดําเนินการเพื่อให้ ก.พ. ตีค่าวุฒิ
การศึกษาควบคู่กันไป 

ส่วนการขอนับระยะเวลาการปฏิบัติงานท่ีมหาวิทยาลัยศิลปากรเพ่ือชดใช้ทุนต่อเน่ืองจาก
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ น้ัน ภายหลังจากที่ ก.บ.ม. มีมติอนุมัติให้บรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ศิลปากรแล้ว มหาวิทยาลัยจะมีหนังสือขอความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และสํานักงาน 
ก.พ. ผู้เป็นเจ้าของทุนให้ความเห็นชอบในการมาชดใช้ทุนต่อเน่ืองที่มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จ้าง นางสาวคัททิยากร ศศิธรามาศ เพ่ือบรรจุเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-3-06-827 อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 
สังกัดภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ ก.บ.ม. อนุมัติ แต่ไม่ก่อนวันรายงานตัวเข้า
ปฏิบัติงาน พร้อมทั้งอนุมัติให้แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าวตาม
รายช่ือที่คณะฯ เสนอ ทั้งน้ี การจ้างครั้งแรกให้จ้างเป็นพนักงานประจําสถานภาพทดลองงาน มีระยะเวลาการ
จ้าง 1 ปี ต้ังแต่วันที่รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน 
 
ระเบยีบวาระที่  4.1.3 การประเมินการปฏิบัติงาน   
ระเบยีบวาระที่  4.1.3.1 รายงานผลการประเมินทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 

4 ราย 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรได้มีคําสั่งบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยให้ทดลอง

ปฏิบัติงานในตําแหน่งเป็นเวลา 6 เดือน จํานวน 4 ราย คือ 
1. นางสาวภัคพิมล เพ่ิมพูล วุฒิศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ จากมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนดุสิต ตําแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-19-462 อัตราเงินเดือน          
เดือนละ 19,500 บาท สังกัดงานบริการการสอน พระราชวังสนามจันทร์ กองบริการการศึกษา สํานักงาน
อธิการบดี ต้ังแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 
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2. นายวทัญญู  มาณีกุล วุฒิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยนเรศวร ตําแหน่ง          
สถาปนิกปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-2-18-80 อัตราเงินเดือน เดือนละ 20,540 บาท สังกัดงานวางผังแม่บท 
กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี ต้ังแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 

3. นายธีรภัทร์  หัตถธรรมนูญ วุฒิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม 
ตําแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-18-668  อัตราเงินเดือน เดือนละ 20,540 บาท สังกัด          
งานวางผังแม่บท กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี ต้ังแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 

4. นางสาวพชรมณ เลาหล่าย วุฒิบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ตําแหน่งนักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขท่ี 2-3-18-669              
อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท สังกัดงานธุรการ กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี ต้ังแต่วันที่           
21 พฤศจิกายน 2559 

บัดน้ี คณะกรรมการประเมินฯ ได้ดําเนินการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาว ิทยาล ัยดังกล่าวแล้ว เห็นว่าพนักงานมหาว ิทยาล ัย  ทั้ง 4 ราย เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ             
ความรับผิดชอบและความประพฤติเหมาะสม เห็นควรให้ปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าวต่อไป 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบรายงานผลการประเมินทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัย จํานวน 4 ราย และให้ปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าวต่อไป  
 
ระเบยีบวาระที่  4.1.4 การขอเปลี่ยน / เพิ่มเง่ือนไขการบรรจุ 
ระเบยีบวาระที่  4.1.4.1 คณะศึกษาศาสตร์ขออนุมัติเปลี่ยนเง่ือนไขการบรรจุกรอบอัตราว่างเพือ่ใช้ใน

การดําเนินการเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงามหาวิทยาลัย 
ตําแหน่งอาจารย์ 

 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีคณะศึกษาศาสตร์มีอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย  ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน   
ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-05-570 และ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-26-1203  น้ัน 
  คณะฯ ได้ดําเนินการเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย            
ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-05-570 และ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-26-1203 ด้วยวุฒิการศึกษาระดับ          
ปริญญาเอก สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โดยต้องจบการศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาตรี สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย ปรากฏว่าไม่มีผู้สมัครตําแหน่งดังกล่าว คณะฯ จึงประสงค์ขออนุมัติเปลี ่ยนเงื ่อนไข              
การบรรจุก่อนดําเนินการเปิดรับสมัครอีกคร้ังหน่ึง ดังน้ี 

- ผู้สมัครต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือกําลังศึกษาระดับปริญญาเอก 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โดยต้องจบการศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  

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

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2556 มีมติเห็นชอบแผนอัตรากําลังบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร 5 ปี (พ.ศ. 2557-
2561) ซึ่งมาตรการปรับโครงสร้างกําลังคน มาตรการท่ี 1 กําหนดจํานวนอัตรากําลังบุคลากรสายวิชาการ           
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ตามภารกิจของคณะวิชา โดยกําหนดการสรรหาและคัดเลือกเพ่ือให้ได้คนดี คนเก่ง และมีเง่ือนไขการจ้าง             
ในกลุ่มสาขาวิชา ดังน้ี  

- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ใช้วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ให้ใช้วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้ใช้วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
- กลุ่มสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบให้ใช้วุฒิปริญญาไม่ตํ่ากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า 

2. ในกรณีที่ดําเนินการประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการแล้ว ไม่สามารถ       
สรรหาบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ในวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าได้ คณะวิชา/หน่วยงาน           
ต้องย่ืนเรื่องเสนอที่ประชุม ก.บ.พ. มหาวิทยาลัย เพ่ือขออนุมัติปรับลดวุฒิก่อนที่จะดําเนินการประกาศรับสมัคร
บุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าในคราวต่อไป 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนเง่ือนไขการบรรจุกรอบอัตราว่างเพ่ือใช้              
ในการดําเนินการเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่ง
เลขที่ 1-2-05-570 และ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-26-1203 สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.4.2 คณะอักษรศาสตร์ขออนุมัติเปลี่ยนเง่ือนไขการบรรจุกรอบอัตราว่างเพื่อใช้ใน

การดําเนินการเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงามหาวิทยาลัย 
ตําแหน่งอาจารย์ 

 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีคณะอักษรศาสตร์มีอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย  ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน   
ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-06-380 ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ น้ัน 

คณะฯ ได้ดําเนินการเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย            
ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-06-380 ด้วยวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ / การจัดการสารสนเทศ / วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เก่ียวข้อง ปรากฏว่าไม่มีผู้สมัคร
ตําแหน่งดังกล่าว คณะฯ จึงประสงค์ขออนุมัติเปลี ่ยนเงื่อนไขการบรรจุก่อนดําเนินการเปิดรับสมัคร            
อีกครั้งหน่ึง ดังน้ี 

- ผู้สมัครต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ / การจัดการ
สารสนเทศ / วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เก่ียวข้อง หรือ 

- ผู้สมัครต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ / การจัดการ
สารสนเทศ / วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เก่ียวข้อง  

โดยมติ ก.บ.พ. ครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 มีมติ ดังน้ี 
 1. ให้คณะวิชา/หน่วยงานดําเนินการตามท่ีที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 3/2556 
เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2556 มีมติเห็นชอบแผนอัตรากําลังบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร 5 ปี (พ.ศ. 2557-
2561) ซึ่งมาตรการปรับโครงสร้างกําลังคน มาตรการท่ี 1 กําหนดจํานวนอัตรากําลังบุคลากรสายวิชาการ           
ตามภารกิจของคณะวิชา โดยกําหนดการสรรหาและคัดเลือกเพ่ือให้ได้คนดี คนเก่ง และมีเง่ือนไขการจ้าง             
ในกลุ่มสาขาวิชา ดังน้ี  
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- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ใช้วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ให้ใช้วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้ใช้วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
- กลุ่มสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบให้ใช้วุฒิปริญญาไม่ตํ่ากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า 

 2. ในกรณีที่ดําเนินการประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการแล้ว ไม่สามารถ       
สรรหาบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ในวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าได้ คณะวิชา/หน่วยงาน           
ต้องย่ืนเรื่องเสนอที่ประชุม ก.บ.พ. มหาวิทยาลัย เพ่ือขออนุมัติปรับลดวุฒิก่อนที่จะดําเนินการประกาศรับสมัคร
บุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าในคราวต่อไป 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนเง่ือนไขการบรรจุกรอบอัตราว่างเพ่ือใช้              
ในการดําเนินการเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่ง
เลขที่ 1-2-06-380  สังกัดภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ ดังน้ี 

- ผู้สมัครต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ / การ
จัดการสารสนเทศ / วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เก่ียวข้อง หรือ 

- ผู้สมัครต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และกําลังศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ / การจัดการสารสนเทศ / วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เก่ียวข้อง หรือ 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.5 การพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ ชํานาญงาน ชํานาญงานพิเศษ ชํานาญการ 

ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษฯ 
ไม่ม ี

 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6 เรื่องอ่ืนๆ 
ระเบยีบวาระที่  4.1.6.1 การขอเพิ่มวุฒิการศึกษาไว้ในทะเบียนประวัติ จํานวน 3 ราย 

 
สรุปเรื่อง 

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

และสําหรับข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายบริหารและปฏิบัติงานทั่วไป               
ที่ได้รับคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นน้ันจะต้องเป็นคุณวุฒิที่ตรงกับมาตรฐานกําหนดตําแหน่งซึ่งบุคคลน้ันดํารงตําแหน่งอยู่  
ในขณะนั้น ส่วนการกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ ให้คํานึงถึงความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบ     
ความประพฤติและความเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างย่ิงต้องพิจารณาถึงลักษณะงานที่ปฏิบัติ ผลประโยชน์         
ที่หน่วยงานจะได้รับเป็นสําคัญ   
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นอกจากน้ี ที่ประชุม ก.บ.พ. มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 10/2551 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2551  
ได้วางแนวปฏิบัติว่า การเสนอขอกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิของผู้ได้รับอนุญาตให้ลาศึกษา หรือผู้ที่ได้รับ
วุฒิก่อนบรรจุแต่งต้ังจะต้องเสนอเรื่องให้หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ของคณะหรือมหาวิทยาลัย ภายใน 60 วัน นับแต่
วันรายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการ (กรณีได้รับวุฒิเพ่ิมขึ้นก่อนวันรายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการ) หรือ ภายใน 60 วัน     
นับแต่วันที่สําเร็จการศึกษา (กรณีรายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการก่อนวันที่มีหลักฐานว่าสําเร็จการศึกษา) หากเสนอ
เรื่องขอกําหนดภายหลังเวลาดังกล่าวให้กําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิได้ไม่ก่อนวันที่หน่วยงาน                 
การเจ้าหน้าที่ของคณะหรือมหาวิทยาลัยได้รับเรื่อง 

คณะวิชา/หน่วยงานประสงค์ขออนุมัติเพ่ิมวุฒิการศึกษาไว้ในทะเบียนประวัติ จํานวน 3 ราย 
ดังน้ี 

1. นายวิภู  มูลวงค์ พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-6-05-90 
อัตราเงินเดือน เดือนละ 27,690 บาท สังกัดโรงเรียนสาธิต คณะศึกษาศาสตร์ ได้รับอนุญาตให้ลาศึกษาโดยใช้
เวลาราชการบางส่วน ภาคการศึกษาหน่ึงไม่เกิน 7 ช่ัวโมง/สัปดาห์ ในระดับปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและ
การนิเทศ ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีกําหนด 1 ปี ต้ังแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2555 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 
และได้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท วุฒิศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรและการนิเทศ) จาก
มหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ิมขึ้น ต้ังแต่วันที่ 8 กันยายน 2559 โดยให้มีผลต้ังแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2560            
ซึ่งเป็นวันที่งานการเจ้าหน้าที่ของคณะฯ รับเร่ือง โดยย่ืนเรื่องเกินกว่า 60 วัน นับแต่ที่สําเร็จการศึกษา 
(เน่ืองจากอัตราเงินเดือน เดือนละ 27,690 บาท เกินกว่าอัตราการบรรจุคุณวุฒิปริญญาโทและระดับอาจารย์
คุณวุฒิระดับปริญญาโทขึ้นไปช่วงเงินเดือน 26,250 – 47,500 ฐานในการคํานวณ 36,880) 

2. นายสาวิน สืบสหการ พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่                 
1-3-25-118 อัตราเงินเดือน เดือนละ 29,440 บาท สังกัดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร       
ได้รับอนุญาตให้ลาศึกษาในระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์         
มีกําหนด 3 ปี 5 เดือน ต้ังแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2549 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2552 และได้สําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโท วุฒิวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ต้ังแต่
วันที่ 7 มกราคม 2559 โดยให้มีผลต้ังแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 ซึ่งเป็นวันที่งานการเจ้าหน้าที่ของคณะฯ รับ
เรื่อง โดยยื่นเร่ืองเกินกว่า 60 วัน นับแต่ที่สําเร็จการศึกษา (เน่ืองจากอัตราเงินเดือน เดือนละ 29,440 บาท 
เกินกว่าอัตราการบรรจุคุณวุฒิปริญญาโทและระดับอาจารย์ คุณวุฒิระดับปริญญาโทขึ้นไป ช่วงเงินเดือน 
26,250 – 47,500 ฐานในการคํานวณ 36,880) 

3. นางสาวสิริวัลลิ์  พฤกษาอุดมชัย พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งนักบริหารงานท่ัวไป
ปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-2-16-905 อัตราเงินเดือน เดือนละ 25,700 บาท สังกัดงานบริหารงานบุคคล 
กองการเจ้าหน้าที่ สํานักงานอธิการบดี ได้รับอนุญาตให้ลาศึกษาต่อนอกเวลาราชการในระดับปริญญาโท 
สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร ต้ังแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2557 ถึงวันที่ 
15 สิงหาคม 2559 และได้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท วุฒิศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  (การจัดการภาครัฐ
และภาคเอกชน) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ต้ังแต่วันที่ 21 มีนาคม 2560 โดยให้มีผลต้ังแต่วันที่               
25 พฤษภาคม 2560 ซึ่งเป็นวันที่งานการเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรับเรื่อง โดยย่ืนเรื่องเกินกว่า 60 วัน นับแต่ที่
สําเร็จการศึกษา (เน่ืองจากอัตราเงินเดือน เดือนละ 25,700 บาท เกินกว่าอัตราการบรรจุคุณวุฒิปริญญาโท) 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้เพ่ิมวุฒิการศึกษาไว้ในทะเบียนประวัติพนักงาน
มหาวิทยาลัย จํานวน 3 ราย  ตามท่ีเสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.2 คณะวิทยาการจัดการขออนุมัติจ่ายค่าประสบการณ์โดยไม่รวมเข้าในฐาน

เงินเดือนแก่พนักงานมหาวิทยาลัย ราย นางอิสราภรณ์ ทนุผล 
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีคําสั่งบรรจุ นางอิสราภรณ์ ทนุผล และแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง              
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-3-23-146 อัตราเงินเดือน เดือนละ 40,000 บาท สังกัดคณะวิทยาการจัดการ 
ต้ังแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2559 น้ัน  

คณะวิทยาการจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่า นางอิสราภรณ์ ทนุผล เป็นผู้มีประสบการณ์          
การทํางานซึ่งเป็นประโยชน์และตรงกับความต้องการของคณะฯ โดยเคยมีประสบการณ์การทํางานในตําแหน่ง
อาจารย์ สังกัดสาขาวิชาการบัญชีและการเงิน คณะการจัดการและการท่องเท่ียว มหาวิทยาลัยบูรพา           
ต้ังแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2551 – 18 ธันวาคม 2559 รวมเป็นระยะเวลา 8 ปี 5 เดือน  

คณะฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ได้รับค่าประสบการณ์โดยไม่รวมเข้าในฐานเงินเดือน        
เดือนละ 16,000 บาท ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2559  ซึ่งเป็นวันที่รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน ทั้งน้ี               
ตามประกาศคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์การปรับค่าตอบแทนประสบการณ์
นอกเหนือจากเงินเดือน 

โดยที่ประชุม ก.บ.พ. มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 5/2548 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2548           
ครั้งที่ 9/2551 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2551 ครั้งที่ 10/2551 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2551 ครั้งที่ 15/2558 
เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558 และคร้ังที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 มีมติอนุมัติหลักเกณฑ์การบรรจุ
พนักงานมหาวิทยาลัยผู้มีประสบการณ์การทํางาน โดยให้คณะ/หน่วยงานหรือเทียบเท่า เป็นผู้พิจารณา             
ให้ความ เห็นชอบในการกํ าหนดเ งินค่ าประสบการณ์  ส่ วนจํ านวนเ งินที่ ใ ช้ ในการ จ่าย เ ป็น เ งิน                 
ค่าประสบการณ์ให้ใช้จากเงินรายได้และหรือเงินโครงการพิเศษของคณะ/หน่วยงานหรือเทียบเท่า ทั้งน้ี            
ที่ประชุมวางแนวปฏิบัติว่าหากคณะวิชา/หน่วยงานประสงค์ให้จ่ายค่าประสบการณ์ ให้ดําเนินการเสนอ              
ขออนุมัติต่อ ก.บ.พ. อย่างช้าไม่เกิน 30 วัน หลังจากวันที่ ก.บ.พ. มีมติอนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยผู้น้ันผ่าน 
การประเมินทดลองปฏิบัติงานแล้วและนําเสนอที่ประชุม ก.บ.พ. พิจารณา อน่ึง ให้คณะวิชา/หน่วยงาน                 
ที่ประสงค์เสนอขออนุมัติจ่ายค่าประสบการณ์จัดส่งประกาศของคณะวิชา/หน่วยงาน เก่ียวกับหลักเกณฑ์         
การจ่ายค่าประสบการณ์ให้มหาวิทยาลัยเพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาต่อไปด้วย 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จ่ายค่าประสบการณ์แก่พนักงานมหาวิทยาลัย ราย  
นางอิสราภรณ์ ทนุผล โดยไม่รวมเข้าในฐานเงินเดือน เดือนละ 16,000 บาท ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 19 ธันวาคม 
2559 ซึ่งเป็นวันที่รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน 
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ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.3 การลาไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย 
  
สรุปเรื่อง 

คณะวิชาขออนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยลาไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ 
จํานวน 2 ราย ดังน้ี 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กังวล คัชชิมา พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สังกัดภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี ประสงค์ขอลาไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ         
เพ่ือเขียนตํารา เรื่อง “ประวัติศาสตร์กัมพูชาจากศิลาจารึก” โดยมีกําหนดระยะเวลา 1 ปี ต้ังแต่วันที่             
1 มิถุนายน 2560 – 31 พฤษภาคม 2561  

2. ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์  ดร .จันทร์ ฉาย  ทองป่ิน  พนักงานมหาวิทยาลัย  ตํ าแหน่ง                 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ประสงค์ขอลาไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการเพ่ือเขียนตํารา เรื่อง “สมบัติของพอลิเมอร์” โดยมี
กําหนดระยะเวลา 8 เดือน ต้ังแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560 – 31 มกราคม 2561 

เน่ืองจากมหาวิทยาลัยยังไม่มีระเบียบเก่ียวกับการไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ
ของพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดทําระเบียบดังกล่าวและคาดว่าจะดําเนินการแล้วเสร็จ
ภายในเดือนมิถุนายน 2560 กองการเจ้าหน้าที่จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาการลาไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู้ทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย โดยเห็นสมควรใช้ระเบียบทบวงมหาวิทยาลัยว่าด้วยการให้
ข้าราชการไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ พ.ศ. 2523 (ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม) โดยอนุโลม              
ไปพลางก่อน หรือให้ดําเนินการพิจารณาภายหลังมีระเบียบของพนักงานมหาวิทยาลัยประกาศใช้ 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยลาไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้
ทางวิชาการ จํานวน 2 ราย โดยใช้ระเบียบทบวงมหาวิทยาลัยว่าด้วยการให้ข้าราชการไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู้ทางวิชาการ พ.ศ. 2523 (ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม) โดยอนุโลมไปพลางก่อน  
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.4 ร่ างประกาศกําหนดหลัก เกณฑ์และวิธีการในการประเ มินความรู้

ความสามารถของผู้ประสงค์เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
หรือลูกจ้างมหาวิทยาลัยภายหลังเวลาหนึ่งปี แต่ไม่เกินสามปี 

  
สรุปเรื่อง 

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการเปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการพลเรือน             
ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ข้อ 21 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วย        
การเปลี่ยนสถานภาพจากลูกจ้างประจําเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ข้อ 14 กําหนดให้ข้าราชการหรือ
ลูกจ้างประจําที่ประสงค์จะเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างมหาวิทยาลัยภายหลังเวลา           
หน่ึงปีแต่ไม่เกินสามปี นับแต่วันที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 มีผลใช้บังคับ ต้องได้รับ          
การประเมินความรู้ความสามารถตามประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิการบดีโดยความเห็นชอบของ ก.บ.ม. 
กําหนดน้ัน 
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ในการน้ี ขอเสนอร่างประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการการประเมิน
ความรู้ความสามารถของข้าราชการและลูกจ้างประจําผู้ขอเปลี่ยนสถานภาพภายหลังเวลาหน่ึงปีแต่ไม่เกินสามปี 
นับแต่วันที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 มีผลใช้บังคับ พ.ศ. .... พร้อมด้วยตาราง              
เปรียบเทียบข้อมูลที่แนบมาพร้อมน้ี 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบร่างประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินความรู้ความสามารถของข้าราชการและลูกจ้างประจําผู้ขอเปลี่ยนสถานภาพภายหลังเวลาหน่ึงปี
แต่ไม่เกินสามปี นับแต่วันที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 มีผลใช้บังคับ พ.ศ. .... โดยให้มี
การแก้ไขข้อ 8.1 การประเมินเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ให้ประเมินโดยพิจารณาจากผลการประเมิน
การปฏิบัติงานย้อนหลังสามปีติดต่อกัน ก่อนวันย่ืนหนังสือแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพ โดยต้องมีผล             
การประเมินการปฏิบัติงานระดับดีมากข้ึนไปอย่างน้อย 3 รอบการประเมิน และแก้ไขข้อ 8.2 การประเมินเพ่ือ
บรรจุเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัยให้ประเมินโดยพิจารณาจากผลการประเมินปฏิบัติงานย้อนหลังสามปีติดต่อกัน             
ก่อนวันย่ืนหนังสือแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพ โดยต้องมีผลการประเมินปฏิบัติงานเฉลี่ย 2 รอบการประเมิน
ติดต่อกัน ซึ่งคิดเป็น 1 ครั้ง อยู่ในเกณฑ์ 1.5 ขั้น อย่างน้อย 2 ครั้ง  
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.5 การขออนุมัติเปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย    

และจากลูกจ้างประจําเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัยด้วยเหตุทางราชการเลิกหรือ        
ยุบตําแหน่ง 

 
สรุปเรื่อง 

ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559  บทเฉพาะกาล มาตรา 83 ได้กําหนดให้
ข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้าง
มหาวิทยาลัยตามระยะเวลาและเง่ือนไขตามท่ีกําหนดไว้ในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ซึ่งสภามหาวิทยาลัยได้
ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการเปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการเปลี่ยนสถานภาพจาก
ลูกจ้างประจําเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ไว้แล้ว โดยในระยะแรกได้กําหนดระยะเวลาในการแสดง
เจตนาเพ่ือขอเปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย หรือจากลูกจ้างประจําเป็นลูกจ้าง
มหาวิทยาลัย ในการแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพตามมาตรา 83 (1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร 
พ.ศ. 2559 กําหนดให้แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพฯ ภายในหน่ึงปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ศิลปากร พ.ศ. 2559 มีผลใช้บังคับ ให้มหาวิทยาลัยดําเนินการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้าง
มหาวิทยาลัยแล้วแต่กรณี โดยไม่ต้องทําการประเมินความรู้ความสามารถ ประกอบกับข้อบังคับเก่ียวกับ          
การเปลี่ยนสถานภาพตามที่กล่าวอ้างถึงข้างต้นได้กําหนดให้ผู้แสดงเจตนาระบุเลือกวันที่ประสงค์จะเปลี่ยน
สถานภาพได้ ดังน้ี 

(1) วันที่ 1 กันยายน 2559 เป็นวันพ้นสภาพการเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจํา และเป็นวัน
เริ่มต้นของการบรรจุแต่งต้ังเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างมหาวิทยาลัยแล้วแต่กรณี 

(2) วันที่ 3 ตุลาคม 2559 เป็นวันพ้นสภาพการเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจํา และเป็นวัน
เริ่มต้นของการบรรจุแต่งต้ังเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างมหาวิทยาลัยแล้วแต่กรณี 
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(3) วันที่ 4 มกราคม 2560 เป็นวันพ้นสภาพการเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจํา และเป็น
วันเริ ่มต้นของการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างมหาวิทยาลัย
แล้วแต่กรณี 

(4) วันที่ 3 เมษายน 2560 เป็นวันพ้นสภาพการเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจํา และเป็น
วันเริ่มต้นของการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างมหาวิทยาลัย
แล้วแต่กรณี 

(5) วันที่ 30 มิถุนายน 2560 เป็นวันพ้นสภาพการเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจํา และ
เป็นวันเริ่มต้นของการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างมหาวิทยาลัย
แล้วแต่กรณี 

ซึ่งมหาวิทยาลัยได้มีบันทึกเวียนแจ้งคณะและส่วนงาน รวมท้ังข้าราชการและลูกจ้างประจําเป็นรายบุคคล          
เพ่ือพิจารณาการเปล่ียนสถานภาพดังกล่าว เมื่อครบกําหนดระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยได้แจ้งให้แสดงเจตนา
เปลี่ยนสถานภาพไปแล้ว น้ัน เน่ืองจาก ในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 มีผู้แสดงเจตนา ดังน้ี  

1. ข้าราชการท่ีประสงค์เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย มีจํานวน 50 ราย 
2. ลูกจ้างประจําที่ประสงค์เปลีย่นสถานภาพเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย มีจํานวน 10 ราย   

 ทั้งน้ี  มหาวิทยาลัยจะได้ดําเนินการออกคําสั่งให้ข้าราชการและลูกจ้างประจําดังกล่าวออก
จากราชการ ในวันที่  30 มิถุนายน  2560  ด้วยเหตุทางราชการเลิกหรือยุบตําแหน่งก่อน แล้วจึงออกคําสั่งการ
เปลี่ยนสถานภาพให้มีผลในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ต่อไป ในการน้ี กองการเจ้าหน้าที่สรุปจํานวนการขอ
เปลี่ยนสถานภาพของข้าราชการและลูกจ้างประจํา ภายในกําหนดเวลาหน่ึงปี ดังน้ี  
 

จํานวนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผู้เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
วันที่เปลี่ยนสถานภาพ จํานวนข้าราชการ จํานวนผู้เปลี่ยนสถานภาพฯ คิดเป็นรอ้ยละ หมายเหตุ 
1 กันยายน 2559 679 86 12.66 1. 1 ต.ค.59เกษียณ 19 คน มีจํานวน 574คน 

3 ตุลาคม 2559 574 260 45.29 2. ลาออก3 คน  มีจํานวน 311 คน 

4 มกราคม 2560 311 40 12.86 3. ข้าราชการ ณ 1 มี.ค.60 มีจํานวน 271 คน 

3 เมษายน 2560 271 60 22.14 4. ข้าราชการ ณ 3 เม.ย.60 มีจํานวน 211 คน 

19 พฤษภาคม 2560 211 1 0.47 5. ข้าราชการ ณ 1 พ.ค.60  มีจํานวน 210 คน 

30 มิถุนายน 2560 210 50 23.80 6. ข้าราชการ ณ วันที่ 30 มิ.ย. มีจํานวน 160 คน 

  รวมข้าราชการท่ีเปลี่ยนสถานภาพ  จํานวน  497   คน   
 

จํานวนลูกจ้างประจําผู้เปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย 
วันที่เปลี่ยนสถานภาพ จํานวนลูกจ้างประจํา จํานวนผู้เปลี่ยนสถานภาพฯ คิดเป็นรอ้ยละ หมายเหตุ 
1 กันยายน 2559 185 1 0.54 1. 1 ต.ค.59เกษียณ 13 คน มีจํานวน171 คน 

3 ตุลาคม 2559 171 22 12.86 2. ลาออก 2 คน มีจํานวน 147 คน 

4 มกราคม 2560 147 1 0.68 3. ลูกจ้างประจํา ณ 1 มี.ค.60 มีจํานวน 146 คน 

3 เมษายน 2560 146 6 4.10 3. ลูกจ้างประจํา ณ 3 เม.ย.60 มีจํานวน 140 คน 

30 มิถุนายน 2560  140 10 7.14 4. ลูกจ้างประจํา ณ 3 มิ.ย.60 มีจํานวน 130 คน  

   รวมลูกจ้างประจําท่ีเปลี่ยนสถานภาพ  จํานวน 40 คน 

 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย จํานวน 50 ราย และอนุมัติการเปลี่ยนสถานภาพจากลูกจ้างประจําเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย            
มีจํานวน 10 ราย 
 
ระเบยีบวาระที่  4.2 แผนและการติดตามผลการดําเนินงานตามแผน 
ระเบยีบวาระที่  4.2.1 แผนพัฒนามหาวิทยาลัยของอธิการบดี ปีงบประมาณ 2560-2564 

 
สรุปเรื่อง 

ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 432/2560 ลงวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2560 ได้แต่งต้ัง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย สุทธะนันท์ สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ เป็น                 
ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ต้ังแต่วันที่ 13 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป โดยมติที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 และได้รับพระราชโองการโปรดเกล้าฯ 
แต่งต้ังเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ต้ังแต่วันที่ 23 มีนาคม 2560 ประกอบกับข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ศิลปากรว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2559 ข้อ 26 ให้ผู้ได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งอธิการบดีนําเสนอ
วิสัยทัศน์ วิธีการดําเนินงานและเป้าหมายในการทํางานในช่วงระยะเวลาที่ดํารงตําแหน่งต่อสภามหาวิทยาลัย 
ภายในสามเดือนนับแต่วันที่ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังให้เป็นอธิการบดี และให้สภามหาวิทยาลัยนําวิสัยทัศน์ 
วิธีการดําเนินงานและเป้าหมายการทํางานไปใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี น้ัน  

ในการนี้ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารได้เสนอที่ประชุมพิจารณาแผนพัฒนามหาวิทยาลัยของ
อธิการบดี ปีงบประมาณ 2560-2564: กรอบเป้าหมาย นโยบาย (แผนงาน/แผนงานรอง) โครงการและ
กิจกรรม ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากท่ีประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 30 
พฤษภาคม  2560 แล้ว  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบแผนพัฒนามหาวิทยาลัยของอธิการบดี 
ปีงบประมาณ 2560-2564 และให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 ทั้งน้ี ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดต้ังศูนย์อนุรักษ์ศิลปกรรมเพื่อประโยชน์ในการ
อนุรักษ์ ซ่อมแซม ให้คําปรึกษา และให้บริการต่างๆ ในงานศิลปะทุกชนิด ซึ่งประธานขอให้คณบดีนําเสนอ
ข้อมูลดังกล่าวต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.2.2 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและตัวชี้ วัดสํานัก

งบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 
2559 - 31 มีนาคม 2560)  

 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2559 วันที่ 19 ตุลาคม 2559 ได้ให้ความ
เห็นชอบแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 พร้อมทั้งได้กําหนดให้มีการประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปีละ 2 ครั้ง น้ัน 
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บัดน้ี กองแผนงานได้จัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและตัวช้ีวัด
สํานักงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2559 - 31 มีนาคม 2560) ซึ่ง
มหาวิทยาลัยได้กําหนดตัวช้ีวัดแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยได้ปรับปรุงให้มีความ
สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นนานาชาติ ซึ่งผ่านคณะกรรมการพิจารณากําหนด
ตัวช้ีวัด และสภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบแล้ว พร้อมทั้งกําหนดให้มีการติดตามและการประเมินผลการ
ดําเนินงานตามตัวช้ีวัดทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพ่ือรายงานความก้าวหน้าและผลสัมฤทธ์ิตามพันธกิจที่
สําคัญของมหาวิทยาลัย รวมท้ังงบประมาณสนับสนุนแต่ละด้านตามที่ได้กําหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี ตลอดจนรายงานปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงานและนําเสนอแนวทางการแก้ไขปรับปรุงให้การ
ดําเนินงานสําเร็จตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้คณะวิชา/หน่วยงาน รายงานผลการดําเนินงานตาม
ตัวช้ีวัดที่รับผิดชอบผ่านระบบ MIS ระบบ กพร.และแผนกลยุทธ์ รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2559 - 31 มีนาคม 
2560) ซึ่งมีผลการดําเนินงานดังน้ี 

1. ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดแผนปฏิบัติราชการประจําปี 
1.1 ในภาพรวมของแผนปฏิบัติราชการ จํานวนตัวช้ีวัดทั้งสิ้น 39 ตัวช้ีวัด มีผลการ

ดําเนินงานคํานวณจากจํานวนตัวช้ีวัดที่บรรลุเป้าหมายแบบถ่วงนํ้าหนักตามพันธกิจ จํานวน 28 ตัวช้ีวัด คิดเป็น
ร้อยละ 75.00 ซึ่งเป็นผลการดําเนินงานที่เพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับผลการดําเนินงานรอบ 6 เดือน ในปีที่ผ่านมา
ดําเนินการได้ร้อยละ 67.00  

1.2 ตัวช้ีวัดที่ตํ่ากว่าเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย 
1) ตัวช้ีวัดที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายเน่ืองจากอยู่ระหว่างการดําเนินโครงการและจัดเก็บ

ข้อมูล จํานวน 5 ตัวช้ีวัด คือ   
- ตัวช้ีวัดที่ 6 ร้อยละของความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล

จากกองแผนงานคาดว่าจะดําเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2560 
- ตัวช้ีวัดที่ 9 ร้อยละของคณะวิชาที่มีกิจกรรมด้านการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ 

และคุณธรรมจริยธรรม ตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย อยู่ระหว่างการดําเนินโครงการของคณะวิชาและ           
กองกิจการนักศึกษา 

- ตัวช้ีวัดที่ 11 สัดส่วนพ้ืนที่ห้องพักต่อคนของนักศึกษา อยู่ระหว่างการรวบรวม
ข้อมูลจากกองกิจการนักศึกษาคาดว่าจะดําเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2560 

- ตัวช้ีวัดที่ 17 จํานวนผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่นําไปต่อยอดในเชิง
พาณิชย์ อยู่ระหว่างการดําเนินการและรวบรวมข้อมูลของคณะวิชา 

- ตัวช้ีวัดที่ 35 ร้อยละของผลประโยชน์ตอบแทนจากเงินสะสม (เงินลงทุนเพ่ือ
ดอกผล) เงินลงทุน 300 ล้านบาท ได้รับดอกเบ้ียรวมทั้งสิ้น 3,430,553.57 บาท เป็นดอกเบ้ียจาก บลจ.          
ไทยพาณิชย์ จํานวน 1,829,141.51 บาท และ บลจ. กสิกรไทย จํานวน 1,601,412.06 บาท ดังน้ัน เพ่ือให้การ
ดําเนินงานจัดหาผลประโยชน์จากเงินลงทุนบรรลุเป้าหมายที่กําหนดจึงควรมอบหมายผู้รับผิดชอบศึกษา
แนวทางในการลงทุนเพ่ือสร้างผลกําไรที่เพ่ิมขึ้นจากปัจจุบัน 

2) ตัวช้ีวัดที่ตํ่ากว่าเป้าหมายและต้องเฝ้าระวัง จํานวน 4 ตัวช้ีวัด คือ   
- ตัว ช้ี วัดที่  10 ร้อยละของคณะวิชาที่จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุน

ทุนการศึกษา (ไม่รวมงบประมาณสําหรับกิจกรรมนักศึกษา) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของค่าธรรมเนียมการศึกษา 
เน่ืองจากคณะวิชาส่วนใหญ่อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล ทั้งน้ี เพ่ือให้การดําเนินงานบรรลุเป้าหมายท่ีกําหนด
และสอดคล้องกับแนวทางการประเมินของ QS Star Rating มหาวิทยาลัยควรกําหนดนโยบายแนวทางการ



 18

สนับสนุนทุนการศึกษาเพ่ือให้นักศึกษาสามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้ เช่น การกําหนดให้ผู้ได้รับทุนการศึกษาควร
ได้รับทุนสนับสนุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของค่าธรรมเนียมการศึกษา 

- ตัวช้ีวัดที่ 18 ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) ใน 
refereed journal หรือในฐานข้อมูลระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจํา เน่ืองจากบทความหรืองานวิจัย
บางส่วนเพ่ิงได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่จึงยังไม่ได้รับการอ้างอิง เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้มีบทความที่ได้รับการ
อ้างอิงเพ่ิมขึ้นมหาวิทยาลัยควรกําหนดมาตรการส่งเสริมให้อาจารย์ทํางานวิจัยร่วมกับหน่วยงานภายนอกท้ังใน
ระดับชาติและนานาชาติเพ่ือนําไปสู่การเพ่ิมจํานวนบทความวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ และบทความวิจัยที่ได้รับ
การอ้างอิง (Citation) ใน refereed journal หรือวารสาร หรือฐานข้อมูลระดับนานาชาติ (SCOPUS) อย่าง
เป็นระบบและมีความสอดคล้องกับแนวทางการจัดอันดับมหาวิทยาลัย และเพ่ือสนับสนุนการสร้างผลงานวิจัย
ให้เป็นไปอย่างต่อเน่ือง ควรมีการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติและสนับสนุนเงินรางวัลให้กับผู้ที่ทําช่ือเสียงด้าน
งานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ในระดับนานาชาติ 

- ตัวช้ีวัดที่ 28 ร้อยละของผู้ที่มีตําแหน่งทางวิชาการต้ังแต่ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์
หรือเทียบเท่าต่อจํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด แม้ว่ามหาวิทยาลัยได้กําหนดมาตรการผลักดันให้อาจารย์เข้าสู่
ตําแหน่งทางวิชาการตามระยะเวลาที่กําหนด โดยเฉพาะตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ซึ่งส่งผลให้มีจํานวน
เพ่ิมขึ้น หากในระยะต่อไปมหาวิทยาลัยควรกําหนดมาตรการผลักดัน ในการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการท่ี
สูงขึ้นทั้งตําแหน่งรองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ต่อไป 

- ตัวช้ีวัดที่ 37 จํานวนการแสดงนิทรรศการ/ผลงานสร้างสรรค์และคอนเสิร์ตของ
นักศึกษาและอาจารย์ เน่ืองจากไม่มีหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูลในภาพรวมของมหาวิทยาลัย
โดยตรงอีกทั้งการจัดเก็บข้อมูลของแต่ละคณะวิชาไม่ถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบจึงส่งผลให้มีผลการดําเนินงานตํ่า 
ดังน้ัน มหาวิทยาลัยควรมีคลังข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับการสนับสนุนการจัดเก็บผลการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัยอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้สามารถนําผลการดําเนินงานไปใช้อ้างอิงในส่วนที่เก่ียวข้องได้อย่าง
เหมาะสม 

3) ตัวช้ีวัดที่ต้องทบทวนปรับปรุง จํานวน 2 ตัวช้ีวัด คือ   
- ตัวช้ีวัดที่ 32 ร้อยละของนักศึกษาที่มีอุปกรณ์เช่ือมต่อระบบ Internet ได้ 

เน่ืองจากการเก็บรวบรวมข้อมูลจํานวนอุปกรณ์/เคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่เตรียมไว้สําหรับนักศึกษาในภาพรวมทํา
ได้ยาก เพราะมีหลายส่วนที่เก่ียวข้องนอกจากการให้บริการของศูนย์คอมพิวเตอร์ ประกอบกับมีนักศึกษา
บางส่วนไม่ใช้ระบบ Internet ของมหาวิทยาลัย จึงทําให้การจัดเก็บข้อมูลดําเนินการได้เฉพาะในส่วนของ
นักศึกษาที่เช่ือมต่อระบบ Internet ผ่านระบบเครือข่ายเท่าน้ัน ดังน้ัน เพ่ือให้ตัวช้ีวัดดังกล่าวมีความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือรองรับ Digital education มหาวิทยาลัยควรพิจารณาปรับ
ตัวช้ีวัดให้สะท้อนถึงผลการดําเนินงานเร่ืองดังกล่าว   

- ตัวช้ีวัดที่ 33 ร้อยละของการประหยัดงบประมาณที่เกิดขึ้นจากการประหยัด
ทรัพยากรร่วมกันเป็นการใช้ข้อมูลตามแผนเพ่ิมประสิทธิภาพของกองคลัง ซึ่งให้ความสําคัญในเรื่องการ
ประหยัดนํ้ามัน ประหยัดกระดาษ และการอนุรักษ์พลังงาน จึงอาจยังไม่สามารถสะท้อนเรื่องการประหยัด
งบประมาณได้อย่างชัดเจน ดังน้ัน เพ่ือให้ตัวช้ีวัดดังกล่าวมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ปรับปรุงระบบ
การเงินงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยควรพิจารณาปรับตัวช้ีวัดให้สะท้อนถึงผลการดําเนินงาน
เรื่องดังกล่าว 
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2. ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดสํานักงบประมาณ 
2.1 ในภาพรวมของตัวช้ีวัดสํานักงบประมาณ มีทั้งสิ้นจํานวน 52 ตัวช้ีวัด ผลการ

ดําเนินงานพบว่า บรรลุเป้าหมายจํานวน 25 ตัวช้ีวัด คิดเป็นร้อยละ 48.07 ทั้งน้ี เน่ืองจากตัวช้ีวัดส่วนใหญ่อยู่
ในระหว่างการดําเนินการและอยู่ระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งคาดว่าเมื่อสิ้นปีงบประมาณการบรรลุ
เป้าหมายในภาพรวมจะมีผลการดําเนินงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.00 เท่ากับปีที่ผ่านมา 

2.2 ตัวช้ีวัดที่ตํ่ากว่าเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย 
1) ตัวช้ีวัดที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายเน่ืองจากอยู่ระหว่างการดําเนินโครงการและจัดเก็บ

ข้อมูล จํานวน 21 ตัวช้ีวัด คือ   
- จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์ 
- จํานวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ ด้านสังคมศาสตร์ 
- ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สําเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
- จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
- จํานวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
- จํานวนนักศึกษาที่คงอยู่ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
- จํานวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
- จํานวนนักศึกษาที่คงอยู่ ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
- จํานวนโครงการบริการวิชาการ   
- จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการบริการ 
- งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลา   
- จํานวนโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
- จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม   
- จํานวนนักเรียนที่ได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามสิทธ์ิ  
- ร้อยละของผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุนจาก

รัฐบาลของนักเรียนโรงเรียนสาธิต 
- ค่าใช้จ่ายตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จํานวน 5 ตัวช้ีวัด 

2) ตัวช้ีวัดที่ตํ่ากว่าเป้าหมายและต้องเฝ้าระวัง จํานวน 4 ตัวช้ีวัด คือ     
- ร้อยละผู้สําเร็จการศึกษาที่ได้งานทําตรงสาขาด้านสังคมศาสตร์ 
- ร้อยละผู้สําเร็จการศึกษาที่ได้งานทําตรงสาขาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยและผู้เก่ียวข้องควรพิจารณาให้ความสําคัญเก่ียวกับการช้ีแจง

คําอธิบายแบบสอบถาม ก่อนการตอบแบบสอบถามเรื่องการทํางานตรงสาขาของบัณฑิต เพ่ือสร้างความเข้าใจ
เรื่องการทํางานตรงสาขากับบัณฑิต และทบทวนปรับปรุงแบบสอบถามให้ชัดเจนขึ้น 

- จํานวนบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงในวารสารทางวิชาการหรือในฐานข้อมูล
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยควรกําหนดทิศทางการมุ่งเป้าด้านการวิจัยให้มีความชัดเจน 
รวมทั้งด้านการแก้ปัญหาและพัฒนาในระดับชาติและนานาชาติ เพ่ือเพ่ิมจํานวนผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง 

- ผู้สําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนดด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิชาควรหาแนวทางการสนับสนุนทําให้นักศึกษาสามารถอยู่ในระบบได้จน
สําเร็จการศึกษา เช่น การปรับปรุงรูปแบบการสอน ระบบให้คําปรึกษาและช่วยเหลือนักศึกษาท่ีมีผลการเรียนตํ่า 
เป็นต้น    
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3. การจัดสรรงบประมาณเพ่ือการดําเนินงานตามพันธกิจ 
 มหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณเพ่ือการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2560 จากทุกแหล่งงบประมาณและมีผลการใช้จ่ายงบประมาณ ดังน้ี 
 

                       ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (รอบ 6 เดือน)                หน่วย:ล้านบาท 
ปี 2559 ปี 2560 
รวมทั้งสิ้น เงินแผ่นดิน เงินรายได้ รวมทั้งสิ้น 

ยอดจัดสรร 3,593.0754 1,505.3718 2,149.0557 3,654.4275 
รายรับจริง 2,230.7156 

(ร้อยละ 62.08) 
1,505.3718 

(ร้อยละ 100.00) 
546.2824 

 (ร้อยละ 25.41) 
2,051.6542 

(ร้อยละ 56.14) 
รายจ่าย 1,772.9814 

(ร้อยละ 49.34) 
490.6100 

(ร้อยละ 32.59) 
478.0878 

(ร้อยละ 22.25) 
968.6978 

(ร้อยละ 26.51) 
 
3.1 แนวทางการพัฒนาเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย 

1) งบประมาณเงินแผ่นดิน การเบิกจ่ายงานจัดการศึกษาของคณะวิชา โครงการ
บริการวิชาการ โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยเฉพาะงบลงทุนสิ่งก่อสร้างการดําเนินงานไม่เป็นไปตาม
แผนท่ีกําหนด ส่งผลให้มีการเบิกจ่ายงบประมาณน้อย มหาวิทยาลัยและคณะวิชาควรร่วมกันกําหนดมาตรการ 
หลักเกณฑ์ด้านความพร้อมก่อนขอรับจัดสรรงบประมาณ โดยเตรียมความพร้อมในการจัดซื้อจัดจ้างได้ทันทีเมื่อ
ได้รับจัดสรรงบประมาณ เช่น เรื่อง แบบรูปรายการ ประมาณราคากลาง คุณลักษณะและใบเสนอราคา  

2) งบประมาณเงินรายได้ ไม่สามารถจัดเก็บได้ตามแผนที่ประมาณการไว้ 
มหาวิทยาลัยควรปรับปรุงรูปแบบการบริหารจัดการงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้สอดคล้องกับ
ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยและวางระบบการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณในระดับโครงการให้มากขึ้น  
ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ โดยการกําหนดประเภทของโครงการที่ต้องติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงานให้มีความชัดเจน  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการและตัวช้ีวัดสํานักงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2559 - 31 
มีนาคม 2560) ตามท่ีกองแผนงานเสนอ และให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
ระเบยีบวาระที่  4.3 ข้อบังคับ / ระเบียบ / ประกาศ 
ระเบียบวาระท่ี  4.3.1 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติในการ

รักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศิลปากร  
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้รับมอบหมายให้ดําเนินการเกี่ยวกับแนวนโยบายและแนวปฏิบัติใน
การรักษาความม่ันคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของมหาวิทยาลัยศิลปากร ให้สอดคล้องตามประกาศ
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คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความม่ันคงปลอดภัย
ด้านสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม น้ัน 

ในการน้ี ศูนย์คอมพิวเตอร์จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร 
เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง 
นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมอบหมาย
ให้ศูนย์คอมพิวเตอร์ส่ง (ร่าง) ประกาศดังกล่าวให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารพิจารณา 
พร้อมทั้งให้เวียนไปยังคณะวิชา/หน่วยงานเพ่ือพิจารณารายละเอียดของ (ร่าง) ประกาศดังกล่าว ก่อนนําเสนอ
อธิการบดีลงนามประกาศใช้ต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.3.2 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การแสดงเจตจํานงสุจริตด้าน

คุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 
 
สรุปเรื่อง 

ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564 ) กลยุทธ์ที่ 5 การ
พัฒนา วิเคราะห์ และบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของ
หน่วยงาน เพ่ือเช่ือมโยงกับแนวทางการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions 
Index : CPI) ของประเทศไทยและนโยบายของรัฐบาล ข้อที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มี        
ธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ กําหนดให้ปลูกฝังค่านิยม
คุณธรรม จริยธรรมและจิตสํานึกในการรักษาศักด์ิศรีความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริตควบคู่กับการ
บริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
ของรัฐทุกระดับและตอบสนองความต้องการ พร้อมอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน เพ่ือสร้างความเช่ือมั่นใน
ระบบราชการ น้ัน 

ในการน้ี กองนิติการได้จัดทํา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การแสดงเจตจํานง
สุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยได้กําหนดนโยบาย
คุณธรรมและความโปร่งใสเพ่ือเป็นแนวปฏิบัติสําหรับให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยศิลปากรยึดถือ และปฏิบัติ
ควบคู่กับการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับอ่ืนๆ ของมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยศิลปากรขอ
ประกาศเจตจํานงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และขอให้คํามั่นที่จะ
บริหารงานและปฏิบัติงานเพ่ือมุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้รับบริการ ด้วยบริการที่รวดเร็ว 
ถูกต้อง เสมอภาค โปร่งใส และเป็นธรรมภายใต้นโยบายทั้ง 6 ประการ ดังน้ี 

1. ด้านความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางราชการให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่าง
เป็นธรรม ตรวจสอบได้ โดยประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลของมหาวิทยาลัยได้อย่างสะดวกตามช่องทางที่
มหาวิทยาลัยกําหนด โดยเฉพาะในส่วนของการจัดซื้อจัดจ้างทางพัสดุต้องตรวจสอบเก่ียวกับผลประโยชน์ทับ
ซ้อนเพ่ือป้องกันมิให้ราชการเสียประโยชน์ รวมถึงมีระบบจัดการเร่ืองร้องเรียนต่างๆ อย่างชัดเจนด้วย 
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2. ด้านความพร้อมรับผิด บุคลากรมีความมุ่งมั่นต้ังใจปฏิบัติงานอย่างเต็มประสิทธิภาพโดยมุ่ง
ผลสําเร็จของงานเป็นสําคัญ พร้อมรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมาย 

3. ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติตนภายใต้
ข้อบังคับเก่ียวกับวินัยและจรรยาบรรณของบุคลากรอย่างเคร่งครัด โดยมุ่งเน้นไปท่ีการป้องกันมิให้บุคลากรใช้
ตําแหน่งหน้าที่ในการเอ้ือประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้ อ่ืน และมิให้บุคลากรเรียกรับเงิน สิ่งของ หรือ
ผลประโยชน์อ่ืนใดจากผู้มีส่วนได้เสียมาเป็นของตนเองหรือผู้อ่ืนโดยมิชอบ 

4. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร ต้องเป็นไปอย่างมีคุณธรรมและธรรมาภิบาล โดยมุ่งเน้น
การเสริมสร้างค่านิยมเก่ียวกับความซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเองและต่อมหาวิทยาลัย รวมท้ังกําหนดแนวทางการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนเพ่ือป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

5. ด้านคุณธรรมการทํางานในหน่วยงาน มีการจัดระบบในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยให้
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยกําหนดขั้นตอนหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและให้ความสําคัญกับ
การปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม รวมท้ังมีระบบการตรวจสอบเพ่ือป้องกันการละเว้นการปฏิบัติงานของบุคลากร
ทุกระดับ 

6. ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน เผยแพร่และประชาสัมพันธ์บทบาทและหน้าที่ของแต่ละ
หน่วยงานผ่านทางช่องทางต่างๆ ให้ประชาชนทั่วไปสามารถติดต่อหน่วยงานของมหาวิทยาลัยได้อย่างถูกต้อง 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การ
แสดงเจตจํานงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และให้นําเสนอ
อธิการบดีลงนามประกาศใช้ต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.4 โครงสร้างส่วนงานและหน่วยงานภายใน 

ไม่มี 
   
ระเบยีบวาระที่  4.5 การบริหารการเงินและทรพัย์สิน 
ระเบียบวาระท่ี  4.5.1 รายงานผลการคํานวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 
สรุปเรื่อง 

ด้วยกองคลังได้จัดทํารายงานผลการคํานวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 ของมหาวิทยาลัยสําหรับนําส่งหน่วยงานภายนอก โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัย
ศิลปากรมีรายได้รวมทั้งสิ้น 3,519,009,001.01 บาท (สามพันห้าร้อยสิบเก้าล้านเก้าพันเอ็ดบาทหน่ึงสตางค์) 
และมีค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 2,808,274,787.65 บาท (สองพันแปดร้อยแปดล้านสองแสนเจ็ดหมื่นสี่พันเจ็ดร้อย
แปดสิบเจ็ดบาทหกสิบห้าสตางค์) ซึ่งกองคลังได้ดําเนินการนําค่าใช้จ่ายต่างๆ ไปจัดทําต้นทุนจําแนกตาม        
คณะวิชา/หน่วยงาน และคํานวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตเรียบร้อยแล้ว 

ทั้งน้ี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพ่ิมเติมว่า เมื่อเปรียบเทียบกับ
ปีงบประมาณที่ผ่านมาพบว่า ข้อมูลตัวเลขมีความแตกต่างเป็นจํานวนมาก เน่ืองจากเกิดการเปลี่ยนแปลงของ
จํานวนการรับนักศึกษา  
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบรายงานผลการคํานวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามท่ีกองคลังเสนอ 
  
ระเบียบวาระท่ี  4.5.2 คณะมัณฑนศิลป์ขอยกเ ว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาให้แก่นักศึกษา

ชาวต่างชาติตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย
ศิลปากรกับมหาวิทยาลัย Kookmin สาธารณรัฐเกาหลี 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่คณะมัณฑนศิลป์ได้ทําข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากร
กับมหาวิทยาลัย Kookmin สาธารณรัฐเกาหลี โดยลงนามเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2552 น้ัน 

ในการนี้ คณะมัณฑนศิลป์ประสงค์ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาให้แก่นักศึกษา
ชาวต่างชาติตามข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว ซึ่งจะลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาการออกแบบเคร่ืองประดับ ใน
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560 จํานวน 1 ราย คือ Miss SoonYeon Son โดยวัดผลการศึกษาเป็นค่า
คะแนนในรายวิชา จํานวน 4 รายวิชา ดังน้ี 

1. รายวิชา 366 204 Jewelry Design 3 5 หน่วยกิต 
2. รายวิชา 366 205 Life-Style Jewelry  3 หน่วยกิต 
3. รายวิชา 366 105 Metal Work in Thai Traditional Techniques 3 หน่วยกิต 
4. รายวิชา 366 231 Individual Project 3 หน่วยกิต 
ทั้งน้ี กองบริการการศึกษาได้เสนอพิจารณาการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาในรายการท่ี

นักศึกษาปกติต้องชําระ จํานวน 5 รายการ ดังน้ี  
1) ค่าลงทะเบียนเหมาจ่าย 22,000 บาท 
2) ค่าเบ้ียประกันอุบัติเหตุ  200 บาท 
3) ค่าธรรมเนียมในการทําบัตรประจําตัวนักศึกษา 50 บาท 
4) ค่าประกันของเสียหาย 1,500 บาท 
5) ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 1,000 บาท 
อน่ึง คณบดีคณะมัณฑนศิลป์ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเพ่ิมเติมเก่ียวกับการยกเว้นค่า

ใบรับรองผลการศึกษาด้วย 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาในส่วนของ
คณะมัณฑนศิลป์และมหาวิทยาลัยในรายการท่ีนักศึกษาปกติต้องชําระ จํานวน 5 รายการ รวมทั้งค่าใบรับรอง
ผลการศึกษาให้แก่นักศึกษาชาวต่างชาติตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ
มหาวิทยาลัย Kookmin สาธารณรัฐเกาหลี จํานวน 1 ราย ตามท่ีคณะมัณฑนศิลป์และกองบริการการศึกษา
เสนอ โดยให้ศึกษาระเบียบให้ชัดเจนเพ่ือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนดก่อนดําเนินการในส่วน
ของค่าใบรับรองผลการศึกษาต่อไป  
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 ทั้งน้ี ขอให้คณบดีคณะมัณฑนศิลป์ดูแลในส่วนของการทําประกันอุบัติเหตุส่วนตัวของ
นักศึกษาชาวต่างชาติ  
 
ระเบียบวาระท่ี  4.5.3 (ร่ าง )  ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร  เรื่ อง  กําหนดรายวิชาและ

ค่าลงทะเบียนนอกเหนือจากวิชาบรรยาย วิชาปฏิบัติการด้านสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์ วิชาปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 
วิชาที่ มีการศึกษานอกสถานท่ี และค่าลงทะเบียนของนักศึกษาคณะ
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเฉพาะรายวิชาของนักศึกษา
โครงการพิเศษของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560 ได้ให้ความ
เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิตของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) จํานวน 11 หลักสูตร น้ัน 

ในการน้ี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมประสงค์ขอกําหนดรายวิชาและ
ค่าลงทะเบียนวิชาเรียนรายวิชาพิเศษอ่ืนๆ ตามหลักสูตร ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อค่าธรรมเนียมในภาพรวม 
เน่ืองจากอัตราค่าหน่วยกิตที่ปรับปรุงในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เป็นอัตราเดียวกับหลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2555 และในส่วนของรายวิชาที่เก็บต่างไปจากเดิมเป็นไปตามอัตราค่าหน่วยกิตตามระเบียบมหาวิทยาลัย
ศิลปากรว่าด้วยอัตราค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมพิเศษของนักศึกษาโครงการพิเศษ (ฉบับที่ 19) ข้อ 4.2.3 
วิชาปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ หน่วยกิตละ 2,000 บาท ทั้งน้ี กองบริการการศึกษาได้
ตรวจสอบอัตราค่าลงทะเบียนวิชาเรียนรายวิชาพิเศษอ่ืนๆ ตามหลักสูตรดังกล่าวแล้ว จึงเสนอท่ีประชุม
พิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดรายวิชาและค่าลงทะเบียนนอกเหนือจากวิชา
บรรยาย วิชาปฏิบัติการด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ วิชาปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมศาสตร์ วิชาที่มีการศึกษานอกสถานที่ และค่าลงทะเบียนของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเฉพาะรายวิชาของนักศึกษาโครงการพิเศษของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม โดยให้ใช้บังคับกับนักศึกษาท่ีใช้หลักสูตรของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ที่เข้าศึกษาต้ังแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป ซึ่งผ่านการ
พิจารณาจากกองนิติการแล้ว พร้อมทั้งได้แนบแบบฟอร์มเสนอเร่ืองกําหนดรายวิชาเรียนภาคบรรยายและหรือ
ภาคปฏิบัติการระดับปริญญาบัณฑิต/ระดับบัณฑิตศึกษา ที่ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุสิ้นเปลืองที่มีราคาสูง หรือ
มีการศึกษานอกสถานที่ หรือรายวิชาที่มีลักษณะพิเศษอ่ืนๆ เพ่ือพิจารณาใน ก.บ.ม. 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบในหลักการของ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย
ศิลปากร เรื่อง กําหนดรายวิชาและค่าลงทะเบียนนอกเหนือจากวิชาบรรยาย วิชาปฏิบัติการด้านสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์ วิชาปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ วิชาที่มีการศึกษานอกสถานที่ และ
ค่าลงทะเบียนของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเฉพาะรายวิชาของนักศึกษา
โครงการพิเศษของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยให้ปรับอัตราค่าลงทะเบียนวิชาเรียน
รายวิชาพิเศษอ่ืนๆ ในรายวิชาลําดับที่ 1-12 ให้เป็นไปตามอัตราเดิมของหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ก่อน
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นําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใช้ต่อไป ทั้งน้ี จะได้นําเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาเก่ียวกับนโยบายทาง
การเงินเพ่ือทราบด้วย 
 สําหรับรายวิชาลําดับที่ 13 รายวิชา 623 352 การฝึกงาน เน่ืองจากเป็นรายวิชาในหลักสูตร
ใหม่ ที่ประชุมจึงมอบหมายให้คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมกําหนดอัตราค่าลงทะเบียน     
วิชาเรียนดังกล่าวเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากรพิจารณา ก่อนเสนอคณะกรรมการ                
ที่ปรึกษาเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินและสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.5.4 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดจํานวนเงินสดเพื่อจ่าย

เป็นเงินสวัสดิการ และหลักเกณฑ์ เง่ือนไข หลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงิน
ค่ารักษาพยาบาลสําหรับบุคลากรประจํา พ.ศ. .... 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยกองทุนสวัสดิการ
มหาวิทยาลัยศิลปากรและหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสวัสดิการ พ.ศ. 2559 โดยมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ 27 ตุลาคม 
2559 น้ัน 

เพ่ือให้การจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการและการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลสําหรับบุคลากร
ประจําของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามข้อบังคับดังกล่าว กองคลังจึงได้จัดทํา (ร่าง) 
ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดจํานวนเงินสดเพ่ือจ่ายเป็นเงินสวัสดิการ และหลักเกณฑ์ เง่ือนไข 
หลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลสําหรับบุคลากรประจํา พ.ศ. .... โดยให้ใช้บังคับต้ังแต่วันที่ 
27 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง 
กําหนดจํานวนเงินสดเพ่ือจ่ายเป็นเงินสวัสดิการ และหลักเกณฑ์ เง่ือนไข หลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินค่า
รักษาพยาบาลสําหรับบุคลากรประจํา พ.ศ. .... และให้นําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใช้ต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.5.5 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยกองทุนสวัสดิการบุคลากรของ

คณะดุริยางคศาสตร์ พ.ศ. .... 
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่คณะดุริยางคศาสตร์ได้รับเงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา จํานวน 100,000 บาท (หน่ึง
แสนบาทถ้วน) เพ่ือเป็นสวัสดิการแก่บุคลากรของคณะดุริยางคศาสตร์ น้ัน 

เพ่ือให้การดําเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาคเงิน คณะดุริยางคศาสตร์จึงได้เสนอ
ที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยกองทุนสวัสดิการบุคลากรของคณะดุริยางคศาสตร์ 
พ.ศ. .... ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะดุริยางคศาสตร์ ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 
16 มีนาคม 2560 และผ่านการพิจารณาจากกองนิติการแล้ว 
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วย
กองทุนสวัสดิการบุคลากรของคณะดุริยางคศาสตร์ พ.ศ. ....  และให้นําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใช้ต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.5.6 ขอแก้ไขระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์ 

พ.ศ. 2555 
 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยศิลปากรได้จัดต้ังกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์ โดยมีระเบียบมหาวิทยาลัย
ศิลปากรว่าด้วยกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. 2555 ฉบับลงวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ซึ่งมีวัตถุประสงค์              
เพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นการวิจัยและสร้างสรรค์ เพ่ือให้มีการขยายงานทางด้าน
วิจัยและสร้างสรรค์ และเพ่ือช่วยให้งานวิจัยและสร้างสรรค์มีความเข้มแข็งและต่อเน่ือง โดยได้ดําเนินการมา
ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2555 น้ัน  

เพ่ือให้การพัฒนาการวิจัยและสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัยมีความเป็นสากลมากยิ่งขึ้น ฝ่าย
วิเทศสัมพันธ์และฝ่ายวิจัยจึงเสนอขอแก้ไขระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์ 
พ.ศ. 2555 โดยขอเพ่ิมเติมวัตถุประสงค์ในหมวด 3 กองทุนวิจัยและสร้างสรรค์ของคณะ ข้อ 17 จํานวน 3 ข้อ 
ดังน้ี  

1. สนับสนุนทุนเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรด้านวิชาการและการวิจัยสู่
สากล ที่มีระยะเวลา 3-12 เดือน 

2. สนับสนุนทุนวิจัยและค่าใช้จ่ายสําหรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากต่างประเทศ ที่มีระยะเวลา 
3-12 เดือน 

3. สนับสนุนทุนวิจัยและค่าใช้จ่ายสําหรับอาจารย์ต่างชาติเต็มเวลา (Visiting Scholar) ที่มี
ระยะเวลา 3-12 เดือน  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการแก้ไขระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร             
ว่าด้วยกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. 2555 โดยขอให้คณะวิชาพิจารณาทบทวนระเบียบดังกล่าว หาก
ประสงค์แก้ไขเพ่ิมเติม/มีข้อเสนอแนะ ขอให้ส่งมายังมหาวิทยาลัยภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เพ่ือให้      
กองนิติการดําเนินการจัดทํา (ร่าง) ระเบียบ เพ่ือเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร
พิจารณา ก่อนนําเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาต่อไป 
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ระเบียบวาระที่  4.6 เรื่องอ่ืนๆ ตามท่ีอธิการบดีปรึกษา 
ระเบยีบวาระที่  4.6.1 ผลการพิจารณามอบเครื่องหมายเกียรติคุณฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 
สรุปเรื่อง 

ด้วยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยศิลปากรมีข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย 
และลูกจ้างที่เกษียณอายุราชการ ลาออกจากราชการ หรือถึงแก่กรรม จํานวนทั้งสิ้น 48 ราย โดยผู้ที่มี
คุณสมบัติที่จะได้รับเครื่องหมายเกียรติคุณและของที่ระลึก ตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วย
เครื่องหมายเกียรติคุณ พ.ศ. 2547 และประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์การมอบเครื่องหมาย
เกียรติคุณและของที่ระลึก ฉบับลงวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 มีจํานวน 44 ราย โดยจําแนกเป็น 2 กลุ่ม  

กลุ่มที่ 1 ผู้เกษียณอายุราชการตามปกติ ผู้ลาออกจากราชการ และผู้ถึงแก่กรรมระหว่างรับ
ราชการ จํานวน 41 ราย ดังน้ี 

คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
1. รองศาสตราจารย์ญาณวิทย์ กุญแจทอง 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์
2. รองศาสตราจารย์สมชาติ จึงสิริอารักษ์ 
3. นางบุญทรัพย์  ศรีรัตนธรรม  ลาออกจากราชการ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 
4. นายเชิดชู นรสาร 

คณะโบราณคดี 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรัสสา คชาชีวะ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพิศ ขัตติยพิกุล 

คณะมัณฑนศิลป์ 
7. รองศาสตราจารย์ไพรวัลย์ ดาเกลี้ยง 
8. อาจารย์สมพงษ์ แสงอร่ามรุ่งโรจน์ 
9. อาจารย์ปิยะวัฒน์ พัฒนภักดี 

คณะอักษรศาสตร์ 
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุบล เทศทอง  
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ นิโครธานนท์ 
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันเพ็ญ บรรจงทัด 
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาวิตรี  ทองอุไร  ลาออกจากราชการ เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2560 

คณะศึกษาศาสตร์ 
14. นางสุนีย์ มิ่งโชชัย  
15. นายเสรี คงอ่ิม 
16. นายลือชัย น่ิมอนงค์ 
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คณะวิทยาศาสตร์ 
17. รองศาสตราจารย์ ดร.นวรัตน์  อนันต์ช่ืน 
18. รองศาสตราจารย์วัฒนา เกาศัลย์ 
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรนาถ สุนทรวัฒน์ 
20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิสูตร วรสง่าศิลป์ 
21. อาจารย์จินดา แก้วเขียว 
22. นางพจนีย์ จันทรักษา 

คณะเภสัชศาสตร์ 
23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต สิทธิสมบัติ 
24. อาจารย์ ดร.เยาวลักษณ์  อํ่ารําไพ  ลาออกจากราชการ เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2559 
25. นายมงคล สอนใจมั่น 
26. นายอํานวย สิงห์โตงาม 

สํานักหอสมุดกลาง 
27. นางบุญตา กิจหว่าง 
28. นางนัยนา สุคนธมณี 
29. นางสาวเชาวลี เชิญขวัญแก้ว 
30. นางสาวกาญจนา นาคแดง 
31. นางสุมณทิพย์ ลิขิตเจริญ ลาออกจากราชการ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 
32. นางสาวจุฬาพร พุทธิพงษ์ธนกุล  ลาออกจากราชการ เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2560 

กองการเจ้าหน้าที่ 
33. นางพัฒน์จิมา นาคอ่อน 

กองกิจการนักศึกษา 
34. นางกุลธิดา ลิ้มเจริญวิริยกุล 
35. นางประนอม เติมต่อ 
36. นางสาวศรีอนันต์ หาจําปา 
37. นายจําลอง น่ิมคล้าย 

กองบริการการศึกษา 
38. นายอรัญ  ถิ่นศรี  ลาออกจากราชการ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2559 
กองแผนงาน 

39. นายชัยโรจน์ เจนธํารง 

กองงานวิทยาเขต 
40. นางสุปัญญา แสนชมภู 

กองบริการอาคารสถานที่และยานพาหนะ พระราชวังสนามจันทร ์
41. นายธานิล เจือจาน 
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กลุ่ม 2 ผู้ที่เกษียณอายุราชการ (เน่ืองจากมีอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์) ประจําปี  พ.ศ. 2560 
จํานวน 3 ราย ดังน้ี 

คณะวิทยาศาสตร์ 
1. ศาสตราจารย์ ดร.เสริม จันทร์ฉาย  
2. รองศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ ชัยมณี 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิต ผิวน่ิม 

ทั้งน้ี มีพนักงานมหาวิทยาลัยที่ขาดคุณสมบัติ โดยมีอายุราชการในมหาวิทยาลัยศิลปากร 9 ปี 
11 เดือน 16 วัน คือ อาจารย์นฤชร สังขจันทร์ สังกัดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดย
คณะกรรมการพิจารณาเคร่ืองหมายเกียรติคุณและของที่ระลึกในส่วนของคณะพิจารณาแล้วเห็นว่า อาจารย์นฤชร 
สังขจันทร์ ขาดคุณสมบัติในข้อ 1.2 มีอายุราชการไม่ครบ 15 ปีขึ้นไป จึงไม่ได้รับเคร่ืองหมายเกียรติคุณและ 
ของที่ระลึก 

อน่ึง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีผู้ขาดคุณสมบัติที่สมควรได้รับเคร่ืองหมายเกียรติคุณและ
ของที่ระลึก ตามข้อ 1.2 ของประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์การมอบเคร่ืองหมายเกียรติคุณ
และของที่ระลกึ ฉบับลงวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเคร่ืองหมายเกียรติคุณ
และของที่ระลึกได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บุคคลดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความต้ังใจและมี
ประสิทธิภาพ จึงเห็นสมควรให้ได้รับเครื่องหมายเกียรติคุณและของที่ระลึกจากมหาวิทยาลัยศิลปากร (เป็น
กรณีพิเศษ) จํานวน 3 ราย คือ  

1. นางสาวศุภรา คูคู่สมุทร พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดกองงานวิทยาเขต 
2. นายณัฐพงศ์ สังวาลย์ ลูกจ้างประจํา สังกัดกองกลาง 
3. นายจําเนียร ป่ินทองดี ลูกจ้างประจํา สังกัดกองบริการอาคาร สถานที่และยานพาหนะ 

พระราชวังสนามจันทร์ 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการมอบเครื่องหมายเกียรติคุณและของ            
ที่ระลึก ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวน 44 ราย และที่ขอเพ่ิมเติมกรณีพิเศษ จํานวน 3 ราย ตามท่ี
คณะกรรมการพิจารณาเคร่ืองหมายเกียรติคุณฯ เสนอ 
 
ระเบยีบวาระที่  4.6.2 การเลือกต้ังกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยศลิปากร 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่คณะกรรมการเลือกต้ังกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้
ส่งหนังสือถึงหัวหน้าส่วนงานทั้งหมดภายในมหาวิทยาลัยเก่ียวกับการรับสมัครเลือกต้ังกรรมการสภาคณาจารย์
และพนักงาน ประเภทคณาจารย์ จํานวน 35 ราย และประเภทพนักงาน จํานวน 23 ราย น้ัน 

จากผลการรับสมัครเลือกต้ังดังกล่าวพบว่า มีจํานวนคณาจารย์ที่ลงสมัครเพียง 18 ราย จาก
จํานวน 35 ราย โดยมี 7 คณะวิชา ไม่มีตัวแทนสมัครเลือกต้ังเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน โดย
สภาคณาจารย์ได้รับเร่ืองร้องเรียนเก่ียวกับการรับสมัครกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงานว่า คณาจารย์
หลายท่านไม่ได้รับข่าวสารการประชาสัมพันธ์เก่ียวกับประกาศการเปิดรับสมัครการเลือกต้ังดังกล่าว เมื่อ
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พิจารณารายละเอียดของการดําเนินการพบว่า ประธานคณะกรรมการดําเนินการเลือกต้ังลงนามในหนังสือส่ง
ประกาศวันที่ 20 เมษายน 2560 โดยระบุเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 21 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2560 ซึ่งทํา
ให้กําหนดการรับสมัครมีระยะเวลาสั้นมากคือ 7 วันทําการ อีกทั้งระยะเวลาในการส่งเอกสารไปยังคณะวิชา 
ภาควิชา และบุคลากร ใช้เวลาประมาณ 3-5 วันทําการ จึงส่งผลให้บุคลากรได้รับข่าวสารล่าช้าและไม่สามารถ
ดําเนินการสมัครได้ทันตามระยะเวลาที่กําหนด 

ในการน้ี ที่ประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 22 
พฤษภาคม 2560 ได้มีมติให้เสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาเพ่ิมเวลาการเปิดรับสมัครกรรมการสภาคณาจารย์และ
พนักงานในคร้ังน้ีก่อนดําเนินการเรียกประชุมในคร้ังแรก เพ่ือเปิดโอกาสให้กับผู้ที่มีความสนใจได้เข้ามามี
บทบาทในการทํางานร่วมกับมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งเสนอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาปัญหาดังกล่าวและหาวิธีการ
แก้ไขเพ่ือให้การดําเนินการเลือกต้ังในครั้งถัดไปมีประสิทธิภาพ 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว เน่ืองจากการเลือกต้ังกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ในคร้ังน้ีได้ดําเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาและข้ันตอนที่กําหนดไว้เรียบร้อยแล้ว ใน
ส่วนของคณะวิชาที่ยังไม่มีผู้แทน ให้คณะกรรมการดําเนินการเลือกต้ังดําเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ศิลปากรว่าด้วยสภาคณาจารย์และพนักงาน พ.ศ. 2560 ข้อ 5 วรรคท้าย ที่กําหนดว่า “ในกรณีที่การเลือกต้ัง
ดังกล่าวได้จํานวนกรรมการไม่ครบตามที่กําหนด ให้ถือว่าจํานวนกรรมการที่มีอยู่ครบเป็นองค์ประชุมและ
กรรมการที่ขาดอยู่เป็นตําแหน่งที่ว่างโดยอนุโลม และให้ดําเนินการเลือกต้ังทุกหกเดือน เว้นแต่วาระของ
กรรมการท่ีขาดน้ันจะเหลือไม่ถึงเก้าสิบวันจะไม่ทําการเลือกต้ังก็ได้ ทั้งน้ี ให้วาระการดํารงตําแหน่งของ
กรรมการที่ได้รับเลือกต้ังเข้ามานั้นเริ่มต้ังแต่วันที่มหาวิทยาลัยประกาศผลการเลือกต้ัง และสิ้นสุดวาระเมื่อครบ
สองปีตามวาระของกรรมการท้ังชุด”  
 ทั้งน้ี สําหรับการเลือกต้ังในครั้งถัดไปขอให้ดําเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัคร
การเลือกต้ังผ่านช่องทางต่างๆ ไปยังคณาจารย์โดยตรง นอกเหนือจากการส่งเอกสารไปยังคณะวิชา/หน่วยงาน 
ตามท่ีประธานสภาคณาจารย์และพนักงานเสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.6.3 การทบทวนการเปิดและปิดภาคการศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร ตาม

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้กําหนดให้มหาวิทยาลัยในสังกัด 

ปรับเปล่ียนเวลาเปิดและปิดภาคการศึกษาตามประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ต้ังแต่ปีการศึกษา 2557 ซึ่ง
ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้มีมติขอความร่วมมือมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ โดยเฉพาะ
มหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิก ทปอ. ทั้ง 27 แห่ง ให้เปิดและปิดภาคการศึกษาตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน ต้ังแต่ปีการศึกษา 2557 เพ่ือให้สอดคล้องกับสากลและประชาคมอาเซียน และการ
แลกเปลี่ยนนิสิต นักศึกษา และอาจารย์ โดยหลังจากที่ ทปอ. ได้ปรับเปลี่ยนเวลาเปิดและปิดภาคการศึกษา 
มหาวิทยาลัยไทยตามประชาคมอาเซียนได้ 1 ปีการศึกษา คณาจารย์และนักศึกษาในมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นผู้
ได้รับผลกระทบโดยตรงได้มีความเห็นร่วมกันถึงความไม่เหมาะสม น้ัน 
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ในการน้ี สภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยศิลปากรร่วมกับที่ประชุมประธานสภา
อาจารย์มหาวิทยาลยัแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ได้จัดทําแบบสอบถามเพ่ือการวิจัย เรื่อง ความคิดเห็นการเปิด-ปิด
ภาคเรียนตาม AEC (Asean Economic Community) ของมหาวิทยาลัยของรัฐ โดยสอบถามความคิดเห็น
จาก 3 กลุ่มตัวอย่าง คือ อาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิก 
ปอมท. จํานวน 27 แห่ง ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความคิดเห็น ปัญหา และอุปสรรคของกลุ่มตัวอย่างต่อการ
เปิดและปิดภาคการศึกษาตามประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โดยผลจากการสอบถามความคิดเห็นใน
ภาพรวม เมื่อปี พ.ศ. 2558 ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ช้ีให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยต่อ
การเปิดและปิดภาคการศึกษาตามประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) คิดเป็นร้อยละ 78  

ทั้งน้ี สภาคณาจารย์และพนักงานได้รายงานสรุปผลการสอบถามความคิดเห็น เรื่อง ความ
คิดเห็นการเปิด-ปิดภาคเรียนตาม AEC (Asean Economic Community) ของมหาวิทยาลัยศิลปากร และ
รายงานการศึกษาความคิดเห็นการเปิด-ปิดภาคเรียนตามอาเซียน ของมหาวิทยาลัยสมาชิกที่ประชุม
ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย สําหรับเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาทบทวนการเปิด
และปิดภาคการศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากรให้เป็นไปตามเดิม คือ ภาคการศึกษาต้นเปิดต้ังแต่เดือน
มิถุนายน-ตุลาคม ภาคการศึกษาปลายเปิดต้ังแต่เดือนพฤศจิกายน-มีนาคม และภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อนเปิด
ต้ังแต่เดือนเมษายน-พฤษภาคม เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมและช่วยลดผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยผ่านความ
เห็นชอบจากที่ประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติมอบหมายให้คณะวิชาพิจารณาทบทวนการเปิดและปิดภาค
การศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากรตามประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) พร้อมทั้งเสนอข้อคิดเห็นมายัง
มหาวิทยาลัย เพ่ือรวบรวมเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากรพิจารณาอีกครั้งในเดือน
กรกฎาคม 2560 
 ทั้งน้ี ขอให้คํานึงถึงผลกระทบเก่ียวกับช่วงเวลาของการแลกเปลี่ยนนักศึกษาชาวต่างชาติตาม
ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้วย 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.6.4 การเพ่ิมเติม/แก้ไขบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย

ศิลปากรกับ Birmingham City University สหราชอาณาจักร 
 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีวิทยาลัยนานาชาติได้ทําข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย
ศิลปากรกับ Birmingham City University สหราชอาณาจักร โดยลงนามในข้อตกลงย่อย (Academic 
Agreement) เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2551 และลงนามในข้อตกลงใหญ่ (MOU) เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 น้ัน 

ในการน้ี วิทยาลัยนานาชาติประสงค์ขอเพ่ิมเติม/แก้ไขบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ Birmingham City University สหราชอาณาจักร ในข้อตกลงย่อย 
(Academic Agreement) ในเรื่องปริญญาร่วมของหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสื่อสารดิจิทัล 
(B.F.A. in Digital Communication Design) โดยวิทยาลัยนานาชาติได้เสนอเอกสารเพ่ือประกอบการ
พิจารณา ดังน้ี 
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1. สําเนาสรุปมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2551 
2. แบบเสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาการจัดทําข้อตกลงความร่วมมือกับต่างประเทศ          

ซึ่งได้กรอกข้อมูลกิจกรรมที่ได้มีการดําเนินการร่วมกัน กิจกรรมที่จะดําเนินการร่วมกันในอนาคต และแผน
ดําเนินงานมาด้วยแล้ว  

3. (ร่าง) บันทึกข้อตกลง ฉบับเพ่ิมเติม/แก้ไขความร่วมมือในเรื่องปริญญาร่วม (ฉบับใหม่)           
ปี พ.ศ. 2560 ฉบับภาษาอังกฤษ และฉบับแปลเป็นภาษาไทย โดยมีผู้รับรองการแปล 

4. บันทึกข้อตกลงย่อย (Academic Agreement) ฉบับเก่า ลงนามเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 
2551 

5. ตารางเปรียบเทียบระหว่างบันทึกข้อตกลงฉบับเก่า และ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงฉบับ
เพ่ิมเติม/แก้ไขความร่วมมือในเรื่องปริญญาร่วม (ฉบับใหม่) ปี พ.ศ. 2560 

6. ประวัติของ Birmingham City University สหราชอาณาจักร 
ทั้งน้ี เน่ืองจากข้อตกลงดังกล่าวเป็นข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ 

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

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการเพ่ิมเติม/แก้ไขบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ Birmingham City University สหราชอาณาจักร และให้นําเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 

 
เลิกประชุมเวลา 12.30 น. 
 
 

(นางสาวกันย์พินันท์  สิริปัญญาธร) 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 

 
(นางสาวสิริวัลลิ์  พฤกษาอุดมชัย) 

ผู้จดรายงานการประชุม 
 

 
(นางสาวเอมอร  ชีราวุฒธิพันธ์) 

ผู้จดรายงานการประชุม 
 
 รายงานการประชุมฉบับน้ี 
ได้รับรองโดยไม่มีการแก้ไข 


