
 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ครั้งท่ี 16/2560 

วันอังคารท่ี 15 สิงหาคม 2560 
ณ  ห้องประชุมนริศรานวุัดตวิงศ์ สํานักงานอธิการบด ี ตลิ่งชนั 

…………….……………….. 

ผู้มาประชุม 

1. ผศ.ดร.วันชัย สุทธะนันท ์ อธิการบดี ประธานกรรมการ 
2. ผศ.ดร.เชาวรีย์ อรรถลังรอง รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการ 
3. รศ.ดร.ดวงเดือน  ไกรลาศ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา กรรมการ 
4. ผศ.ดร.ไธพัตย์  ภูชิสส์ชวกรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและกิจการพิเศษ กรรมการ 
5. ศ.ดร.พรศักด์ิ  ศรีอมรศักด์ิ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย กรรมการ 

 และผู้รกัษาการแทนผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
6. รศ.ดร.ปานใจ   ธารทัศนวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ 
7. รศ.ดร.ชัยสิทธ์ิ  ด่านกิตติกุล คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กรรมการ 
8. ผศ.ชวลิต ขาวเขียว คณบดีคณะโบราณคดี กรรมการ 
9. อ.ดําริห์   บรรณวิทยกิจ คณบดีคณะดุริยางคศาสตร์ กรรมการ 

10. ผศ.สมศักด์ิ ชาตินํ้าเพ็ชร คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ 
11. ผศ.ดร.สมพิศ   ขัตติยพิกุล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ กรรมการ 
12. ผศ.ฉัตรชัย  เผ่าทองจีน ผู้อํานวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ กรรมการ 
13. อ.ปัญจพล   เหล่าพูนพัฒน์  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กรรมการและเลขานุการ 
14. นางสาวอัปสร กิจเจริญค้า ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้มาประชุมผา่นระบบ VDO-Conference 
1. รศ.ดร.ประสพชัย  พสุนนท ์ รองอธิการบดี เพชรบุรี กรรมการ 
2. รศ.ดร.พิทักษ์ ศิริวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กรรมการ 
3. รศ.ทินกร  กาษรสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายบริหาร รักษาการแทน กรรมการ 

  คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์  
4. อ.ดร.ธนาทร  เจียรกุล คณบดีคณะมณัฑนศิลป์ กรรมการ 
5. ผศ.ดร.วรางคณา นิพัทธ์สุขกิจ คณบดีคณะอักษรศาสตร ์ กรรมการ 
6. ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธ์ุ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กรรมการ 
7. ผศ.ดร.นรงค์  ฉิมพาล ี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 
8. รศ.ดร.ธนะเศรษฐ ์ ง้าวหิรัญพัฒน์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กรรมการ 
9. ผศ.ดร.นิติพงศ์ โสภณพงศ์พิพัฒน์ ผู้รักษาการแทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ 

  และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
10. อ.ดร.ภวพล คงชุม คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการ 
11. ผศ.ดร.พีรพัฒน์ ยางกลาง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
12. ผศ.ดร.ศักดิพันธ์ ตันวิมลรัตน์ ผู้อํานวยการสํานักหอสมุดกลาง กรรมการ 
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13. อ.ดร.คุณัตว์   พิธพรชัยกุล ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน กรรมการ 
14. อ.ดร.นิรุทธ์  วัฒโนภาส ผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ กรรมการ 
15. นายกฤษดา   ไพรวรรณ์ ผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน กรรมการ 

ผู้เขา้ร่วมประชุม 
1. ผศ.ดร.กําไลทิพย์  ปัตตะพงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 
2. อ.นภดล  วิรุฬห์ชาตะพันธ์ ผู้ช่วยอธิการบดี วังท่าพระ 
3. อ.ดร.ประไพพิมพ์  สุธีวสินนนท ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลัง 
4. รศ.ดร.อวยพร อภิรักษ์อร่ามวง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ 
5. นางอัจฉรา   ทองส่งโสม ผู้อํานวยการกองกลาง   
6. นางสุกัญญา   ต่อทรัพย์สิน ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่  
7. นายสหรัฐ   มณีจันทร ์ ผู้อํานวยการกองนิติการ 
8. นางสุมณฑา   เสรีวัตตนะ ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน 
9. นางสาวนลินรัตน์  ปัจฉิมพัทธพงษ์ หัวหน้างานการประชุม กองกลาง 

10. นางสาวธณิดา  มหาสวัสด์ิ ผู้รักษาการแทนหัวหน้างานบริหารงานบุคคล  
  กองการเจ้าหน้าที่  

11. นางนิรบล  ต้นวงศ์ หัวหน้างานนิติการ 2 กองนิติการ 

ผู้เขา้ร่วมประชุมผ่านระบบ VDO-Conference 
1. อ.ปวริส มินา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา   

ผู้ไม่มาประชุม 
1. ผศ.ดร.ปาเจรา    พัฒนถาบุตร รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร ์ ติดราชการ 
2. ศ.ญาณวิทย์   กุญแจทอง  คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ ติดราชการ 
3. อ.ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท ์ ผู้อํานวยการหอศิลป์ ติดราชการ 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.  
เมื ่อกรรมการครบเป็นองค์ประชุมแล้ว  ประธานกล่าวเปิดประชุมและขอให้ที ่ประชุม

พิจารณาเรื่องต่างๆ ดังน้ี 
 
ระเบยีบวาระที่  1    เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบยีบวาระที่ 1.1     รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร     

ครั้งที่ 15/2560 เม่ือวันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2560  
  
สรุปเรื่อง 
 ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 15/2560 เมื่อวันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2560      
 
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
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ระเบยีบวาระที่ 1.2    รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร     
ครั้งที่ 15/2560 เม่ือวันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2560 (วาระลับ)  

  
สรุปเรื่อง 
 ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 15/2560 เมื่อวันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2560 (วาระลับ)     
 
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบยีบวาระที่  2     เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
ระเบยีบวาระที่ 2.1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ 
  ไม่ม ี
 
ระเบยีบวาระที่ 2.2 ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2559 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) จัดให้มีการจัดทําคํารับรองและ

ติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 และได้บูรณาการ 
ระบบการประเมินผลของสถาบันอุดมศึกษาให้เป็นเอกภาพกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  (สกอ.) 
และสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) ต้ังแต่ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2554 เพ่ือเช่ือมโยงให้เป็นระบบเดียวกัน ใช้ผลการประเมินร่วมกัน โดยรายงานผลการดําเนินงานผ่าน
ระบบ CHE QA Online ลดภาระและความซ้ําซ้อนในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย น้ัน 

ในการนี้ สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษาจึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบผลการประเมินการ
ปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยมหาวิทยาลัยศิลปากรมี
ผลคะแนนรวม 3.9238 มากกว่าผลการประเมิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ซึ่งมีผลการประเมินคะแนนรวม 
3.8928  

ทั้งน้ี ที่ประชุม ก.พ.ร. ในการประชุมครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559 ได้กําหนด
แนวทางการประเมินการปฏิบัติราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และมีมติเห็นควรให้สถาบันอุดมศึกษาใช้
ระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาที่มีอยู่ ทดแทนการประเมินตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ โดยให้
สถาบันอุดมศึกษาจัดส่งรายงานประจําปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในผ่านระบบ CHE QA Online 
ไปยัง สกอ. ภายใน 120 วัน นับจากสิ้นปีการศึกษา เพ่ือให้ สกอ. สรุปผลการประเมินให้สํานักงาน ก.พ.ร.      
โดยต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สํานักงาน ก.พ.ร. จะไม่ส่งคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติราชการมายัง
สถาบันอีก 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ  
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  
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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 คณะโบราณคดีขออนุมัติกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ซ่ึงจ้างด้วยเงิน

งบประมาณแผ่นดิน ตําแหน่งอาจารย์ และขออนุมัติบรรจุ นางสาววราภรณ์  
พูลสถิติวัฒน์ นักเรียนทุนฯ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ 

 
สรุปเรื่อง  

ตามท่ี นางสาววราภรณ์  พูลสถิติวัฒน์ นักเรียนทุนโครงการพัฒนากําลังคนด้านมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ (ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย) ประจําปี 2553-2554 ได้สําเร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาเอก วุฒิ Doctor in Philosophy สาขาวิชา Archives and Record Management 
จาก University of Liverpool ประเทศสหราชอาณาจักร และนักเรียนทุนดังกล่าวได้เข้าปฏิบัติราชการ          
ชดใช้ทุนที่คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากรแล้ว คณะฯ จึงประสงค์ ดังน้ี 

1. ขออนุมัติกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวน 1 อัตรา ตําแหน่งอาจารย์ เพ่ือรองรับนักเรียนทุนฯ ราย นางสาววราภรณ์         
พูลสถิติวัฒน์ สังกัดภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี โดยคณะฯ ได้ดําเนินการต้ังงบประมาณประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 สําหรับบรรจุนักเรียนทุนฯ ราย นางสาววราภรณ์ พูลสถิติวัฒน์ เรียบร้อยแล้ว 

2. ขออนุมัติจ้าง นางสาววราภรณ์ พูลสถิติวัฒน์ ด้วยวุฒิ Doctor in Philosophy สาขาวิชา 
Archives and Record Management จาก University of Liverpool ประเทศสหราชอาณาจักร ดํารง
ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขท่ี 1-2-02-1378 อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท สังกัดภาควิชา             
ภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี ต้ังแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ซึ่งเป็นวันที่รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน                 
โดยขอยกเว้นเกณฑ์ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ เน่ืองจากได้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยของประเทศ         
ที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ตามมติ ก.บ.พ. ครั้งที่ 25/2558 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558   

3. ขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังน้ี 
(1) หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออก ประธานกรรมการ 

  คณะโบราณคดี 
 (2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ บุญยฤทธ์ิ กรรมการ 
 (3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์  กลิ่นน้อย กรรมการ 

(4) อาจารย์ ดร.จตุพร  โคตรกนก กรรมการ 
(5) นางสาวดวงใจ  ตะกรุดทอง เลขานุการ 

 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มมีติดังน้ี 
1. อนุมัติกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวน 1 อัตรา ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขท่ี 1-2-02-1378 เพ่ือรองรับนักเรียน
ทุนฯ ราย นางสาววราภรณ์ พูลสถิติวัฒน์ สังกัดภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี  

2. อนุมัติให้จ้าง นางสาววราภรณ์ พูลสถิติวัฒน์ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ 
ตําแหน่งเลขที่ 1-2-02-1378 สังกัดภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี ต้ังแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560           
ซึ่งเป็นวันที่รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน พร้อมทั้งอนุมัติให้แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน
ในตําแหน่งดังกล่าวตามรายช่ือที่คณะฯ เสนอ ทั้งน้ี การจ้างคร้ังแรกให้จ้างเป็นพนักงานประจําสถานภาพ
ทดลองงาน มีระยะเวลาการจ้าง 1 ปี ต้ังแต่วันที่รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน 
 
ระเบยีบวาระที่  4.1.3 การประเมินการปฏิบัติงาน  
ระเบียบวาระท่ี  4.1.3.1 รายงานผลการประเมินทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย     

จํานวน 4 ราย 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรได้มีคําสั่งบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยให้ทดลอง

ปฏิบัติงานในตําแหน่งเป็นเวลา 6 เดือน จํานวน 4 ราย คือ 
1. นายปัญจพล อัศวลาภนิรันดร วุฒิ Master of Arts (Fashion Knitwear Design)  จาก 

Nottingham Trent University ประเทศสหราชอาณาจักร ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-3-04-570 
อัตราเงินเดือน เดือนละ 26,250 บาท สังกัดภาควิชาการออกแบบเคร่ืองแต่งกาย คณะมัณฑนศิลป์ ต้ังแต่วันที่ 
16 มกราคม 2560 

2. นายธีรพงษ์ ปิณจีเสคิกุล วุฒิ Master of Science (Financial Economics) จาก Assumption 
University ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-3-23-756 อัตราเงินเดือน เดือนละ 26,250 บาท สังกัด         
คณะวิทยาการจัดการ ต้ังแต่วันที่ 9 มกราคม 2560 

3. นางสาววันวิสาข์ ชัยกิจ วุฒิวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์และ         
การจัดการโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขท่ี 1-3-23-757 อัตราเงินเดือน               
เดือนละ 26,250 บาท สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ต้ังแต่วันที่ 9 มกราคม 2560 

4. นางสาวขจาริน พริ้งพัฒนพงษ์ วุฒิศิลปบัณฑิต (ประยุกตศิลปศึกษา) มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ตําแหน่งนักเอกสารสนเทศปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-2-14-891 อัตราเงินเดือน เดือนละ           
19,500 บาท สังกัดฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาทรัพยากรห้องสมุด หอสมุดสาขา วังท่าพระ สํานักหอสมุดกลาง 
ต้ังแต่วันที่ 11 มกราคม 2560 

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  
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ระเบยีบวาระที่  4.1.4 การขอเปลี่ยน / เพิ่มเง่ือนไขการบรรจุ 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.4.1 คณะเภสัชศาสตร์ขออนุมัติเปลี่ยนเง่ือนไขการบรรจุกรอบอัตราว่างเพื่อใช้ในการ

ดําเนินการเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
ตําแหน่งอาจารย์ 

 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีคณะเภสัชศาสตร์มีอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย  ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน 
(เงินรายได้สมทบ)  ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-3-08-4 สังกัดภาควิชาชีวเภสัชศาสตร์ น้ัน 
  คณะฯ ได้ดําเนินการเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย            
ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-3-08-4  ด้วยวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชา Biopharmaceutical 
Sciences  ปรากฏว่าไม่มีผู้สมัครตําแหน่งดังกล่าว คณะฯ จึงประสงค์ขออนุมัติเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุ 
ก่อนดําเนินการเปิดรับสมัครอีกครั้งหน่ึง ดังน้ี 

- ผู้สมัครต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชา Biopharmaceutical Sciences   
หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง และต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางเภสัชศาสตร์ หรือ 

- ผู้สมัครต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชา Biopharmaceutical Sciences   
หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง และต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางเภสัชศาสตร์ 

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  

- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ใช้วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ให้ใช้วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้ใช้วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
- กลุ่มสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบให้ใช้วุฒิปริญญาไม่ตํ่ากว่าปริญญาโทหรือ

เทียบเท่า 
2. ในกรณีที่ดําเนินการประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการแล้ว ไม่สามารถ       

สรรหาบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ในวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าได้ คณะวิชา/หน่วยงาน           
ต้องย่ืนเรื่องเสนอที่ประชุม ก.บ.พ. มหาวิทยาลัย เพ่ือขออนุมัติปรับลดวุฒิก่อนที่จะดําเนินการประกาศรับสมัคร
บุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าในคราวต่อไป 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนเง่ือนไขการบรรจุกรอบอัตราว่างเพ่ือใช้                 
ในการดําเนินการเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่ง
เลขที่ 1-3-08-4  สังกัดภาควิชาชีวเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ ดังน้ี 

- ผู้สมัครต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชา Biopharmaceutical Sciences 
หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง และต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางเภสัชศาสตร์ หรือ 
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- ผู้สมัครต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชา Biopharmaceutical Sciences 
หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง และกําลังศึกษาระดับปริญญาเอกซึ่งอยู่ระหว่างทําวิทยานิพนธ์ และต้องสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรีทางเภสัชศาสตร์ 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.4.2 คณะวิทยาศาสตร์ขออนุมัติขยายระยะเวลาประเมินทดลองปฏิบัติงาน และ

เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการประเมินทดลองปฏิบั ติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัย 

 
สรุปเรื่อง 

ตามคําสั่ งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 870/2560 ลงวันที่ 11 เมษายน 2560 สั่ งจ้าง          
นางสาวปรีชญา สัญญฑิตย์ เพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่                
1-2-27-1186 อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ โดยให้ทดลอง
ปฏิบัติงานในตําแหน่งเป็นเวลา 6 เดือน ต้ังแต่วันที่ 16 มกราคม 2560 - 15 กรกฎาคม 2560  พร้อมทั้งแต่งต้ัง
คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน น้ัน 

เน่ืองจาก คณะฯ ประสงค์ขออนุมัติขยายเวลาการประเมินทดลองปฏิบัติงานต่อไปอีก 4 เดือน  
ต้ังแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2560 – 15 พฤศจิกายน 2560 รวมระยะเวลาทดลองปฏิบัติงานทั้งสิ้น 10 เดือน (โดยคณะฯ 
ได้ช้ีแจงเหตุผลและความจําเป็น ตามเอกสารแนบวาระการประชุม) และขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการ
ประเมินทดลองปฏิบัติงาน ราย นางสาวปรีชญา สัญญฑิตย์ ดังน้ี 

 

คณะกรรมการประเมินฯ (เดิม) คณะกรรมการประเมินฯ (ใหม)่ 
1. หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์    
    คณะวิทยาศาสตร์ 

ประธานกรรมการ 1. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ประธานกรรมการ 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณภา พนิตสุภากมล กรรมการ 2. หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์ 
   คณะวิทยาศาสตร์ 

กรรมการ 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล ชุมชอบ กรรมการ 3. ศาสตราจารย์ ดร.ฉวีวรรณ รัตนประเสริฐ   กรรมการ 
4. อาจารย์ ดร.สวรรยา  ศกุนตะเสฐียร   กรรมการ 4. รองศาสตราจารย์ ดร.สืบสกุล อยู่ยืนยง กรรมการ 
5. นางสาวปริฉัตร  สระทองฮ่วม เลขานุการ 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณรัตน์ รุ่งโรจน์ธีระ กรรมการ 
 6. นางสาวปริฉัตร  สระทองฮ่วม เลขานุการ 

 

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการบริหาร งานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย              
พ.ศ. 2559 ข้อ 21 (1) กําหนดให้การจ้างพนักงานประจําสายวิชาการและสายสนับสนุน สําหรับการจ้าง          
ครั้งแรกให้จ้างเป็นพนักงานประจําสถานภาพทดลองงาน มีระยะเวลาการจ้างหน่ึงปี โดยให้มีการประเมินผล
การทดลองปฏิบัติงานเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าหกเดือน กรณีคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน
เห็นว่าระยะเวลาการประเมินครบกําหนดหกเดือนแล้ว แต่จากการพิจารณาเบ้ืองต้นเห็นว่าสมควรให้มีการขยาย
ระยะเวลาประเมินทดลองปฏิบัติงานแก่พนักงานมหาวิทยาลัยคนใด ให้นําเสนอขออนุมัติ ก.บ.ม. พิจารณา       
การขยายระยะเวลาประเมินทดลองปฏิบัติงานดังกล่าว ทั้งน้ี การขยายระยะเวลาดังกล่าวเมื่อรวมกับระยะเวลา
การทดลองปฏิบัติงานครั้งแรกแล้วต้องไม่เกินหน่ึงปีนับแต่วันบรรจุเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 



 

 

8

มติ     ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้ขยายระยะเวลาประเมินทดลองปฏิบัติงานต่อไปอีก           
4 เดือน  ต้ังแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2560 – 15 พฤศจิกายน 2560 และเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการประเมินทดลอง
ปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย ราย นางสาวปรีชญา สัญญฑิตย์ ตามรายช่ือที่คณะฯ เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.5 การพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ ชํานาญงาน ชํานาญงานพิเศษ ชํานาญการ 

ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษฯ 
ไม่ม ี

 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6 เรื่องอ่ืนๆ  
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.1 ขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานของผู้ มีความรู้

ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย จํานวน 19 ราย 
 

สรุปเรื่อง 
ด้วยคณะวิชาได้เสนอขอแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานของผู้มีความรู้

ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ เ พ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ                
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (วันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560) จํานวน 19 ราย ดังน้ี 

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพมิพ์ จํานวน 4 ราย ได้แก่ 
 1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณอิทธิพล ต้ังโฉลก 
 2. ศาสตราจารย์เกียรติคุณวิชัย สิทธิรัตน์ 
 3. ศาสตราจารย์เกียรติคุณพิษณ ุศุภนิมิตร 
 4. ศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา  เถาทอง 

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ศาสตราจารย์เกียรติคุณอิทธพิล ต้ังโฉลก 
 1. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา  ประธานกรรมการ 
 2. หัวหน้าภาควิชาจิตรกรรม กรรมการ 
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธณฤษภ์ ทิพย์วารี (ภาควิชาจิตรกรรม) กรรมการ 
 4. รองศาสตราจารย์สุธี คุณาวิชยานนท์ (ภาควิชาทฤษฎีศิลป์) กรรมการ 
 5. นางฆนรส เตชะประทีป เลขานุการ 

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ศาสตราจารย์เกียรติคุณวิชัย สิทธิรัตน ์
 1. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา   ประธานกรรมการ 
 2. หัวหน้าภาควิชาประติมากรรม  กรรมการ 
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย ปรัชญารัติกุล (ภาควิชาภาพพิมพ์)  กรรมการ 
 4. อาจารย์นภดล วิรุฬห์ชาตะพันธ์ (ภาควิชาประติมากรรม)  กรรมการ 
 5. นางฆนรส เตชะประทีป  เลขานุการ 

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ศาสตราจารย์เกียรติคุณพิษณุ ศุภนิมิตร 
 1. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา   ประธานกรรมการ 
 2. หัวหน้าภาควิชาภาพพิมพ์  กรรมการ 
 3. ศาสตราจารย์ถาวร โกอุดมวิทย์ (ภาควิชาภาพพิมพ์)  กรรมการ 
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นาวิน เบียดกลาง (ภาควิชาจิตรกรรม)  กรรมการ 
 5. นางฆนรส เตชะประทีป  เลขานุการ 
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คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา  เถาทอง 
 1. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา   ประธานกรรมการ 
 2. หัวหน้าภาควิชาศิลปไทย  กรรมการ 
 3. อาจารย์จินตนา เป่ียมศิริ (ภาควิชาศิลปไทย)  กรรมการ 
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิเรก โลหะกุล (ภาควิชาประติมากรรม)  กรรมการ 
 5. นางฆนรส เตชะประทีป  เลขานุการ 

คณะโบราณคดี จํานวน 1 ราย ได้แก่  
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรพัฒน์ ประพันธ์วิทยา 

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรพัฒน์ ประพันธ์วิทยา  
 1. หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี  ประธานกรรมการ 
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์ กลิ่นน้อย   กรรมการ 
  (ภาควิชาภาษาตะวันออก) 
 3. รองศาสตราจารย์ ดร.เชษฐ์ ติงสัญชล ี  กรรมการ 
  (ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ) 
 4. นางสาวดวงใจ ตะกรุดทอง  เลขานุการ 

คณะมัณฑนศิลป์ จํานวน 2 ราย ได้แก่  
 1. รองศาสตราจารย์สน  สีมาตรงั 
 2. รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์  ชมุนี 

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้ง 2 ราย ดังนี้ 
 1. คณบดีคณะมณัฑนศิลป์  ประธานกรรมการ 
 2. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  กรรมการ 
 3. ศาสตราจารย์เอกชาติ  จันอุไรรัตน์  กรรมการ 
  (ภาควิชาออกแบบตกแต่งภายใน) 
 4. นายศุภฤกษ์  ทับเสน  เลขานุการ 

คณะวิทยาศาสตร์ จํานวน 1 ราย ได้แก่  
 1. ศาสตราจารย์ ดร.วิรุฬห์  สายคณิต   

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ศาสตราจารย์ ดร.วิรุฬห์  สายคณิต 
 1. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์  ประธานกรรมการ 
 2. อาจารย์ ดร.งามจิตต์  เจียรกุลประเสริฐ  กรรมการ 
  (หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์)   
 3. รองศาสตราจารย์ ดร.เสริม  จันทร์ฉาย  กรรมการ 
  (ผู้ทรงคุณวุฒิภายในภาควิชาฟิสิกส์) 
 4. ศาสตราจารย์ ดร.ฉวีวรรณ  รัตนประเสริฐ  กรรมการ 
  (ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกภาควิชาฯ) 
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกอร ระย้านิล  กรรมการ 
  (ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกภาควิชาฯ) 
 6. นายเกียรติ  อุดมกาญจนานนท์  เลขานุการ 
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คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  จํานวน 3 ราย ได้แก่  
 1. รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ กนกศิลปธรรม 
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทยา  หลิวเสรี 
 3. อาจารย์ ดร. อํานาจ สิทธัตตระกูล 

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ กนกศิลปธรรม 
 1. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประธานกรรมการ 
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสิฐ ต้ังเคียงศิริสิน (คณะเภสัชศาสตร์) กรรมการ 
 3. หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล กรรมการ 
 4. อาจารย์ ดร.วีระนุช อินทะกัณฑ์ (ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล) กรรมการ 
 5. นางพนิดา ตันติอํานวย เลขานุการ 

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทยา  หลิวเสรี 
 1. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประธานกรรมการ 
 2. รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิต ผิวน่ิม (ภาควิชาเคม ีคณะวิทยาศาสตร์) กรรมการ 
 3. หวัหน้าภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ กรรมการ 
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษราภรณ์ งามปัญญา  กรรมการ 
  (ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ) 
 5. นางพนิดา ตันติอํานวย เลขานุการ 

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน อาจารย์ ดร. อํานาจ สิทธัตตระกูล 
 1. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประธานกรรมการ 
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทยา  หลิวเสรี (ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ) กรรมการ 
 3. หัวหน้าภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ กรรมการ 
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย เลิศวิจิตรจรัส กรรมการ 
  (ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ) 
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูนทรัพย์ ตรีภพนาถกูล  กรรมการ 
  (ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ) 
 6. นางพนิดา  ตันติอํานวย เลขานุการ 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จํานวน 8 ราย ได้แก่  
 1. รองศาสตราจารย์เสนอ  นิลเดช 
 2. รองศาสตราจารย์ฤทัย  ใจจงรัก 
 3. อาจารย์ประเวศ  ลิมปรังษ ี
 4. อาจารย์วนิดา  พ่ึงสุนทร 
 5. รองศาสตราจารย์อนุวิทย์  เจริญศุภกุล 
 6. ศาสตราจารย์กําธร  กุลชล 
 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิบูลย์  จินาวัฒน์ 
 8. รองศาสตราจารย์มาลินี  ศรีสวุรรณ 

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้ง 8 ราย ดังนี้ 
 1. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประธานกรรมการ 
 2. หัวหน้าภาควิชาสถาปัตยกรรม  กรรมการ 
 3. หัวหน้าภาควิชาศิลปสถาปัตยกรรม  กรรมการ 
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 4. หัวหน้าภาควิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม  กรรมการ 
 5. หัวหน้าภาควิชาการออกแบบและวางผังชุมชนเมือง  กรรมการ 
 6. นางยุพา  เพ็ชรแก้ว  เลขานุการ 
 7. นางสาวเกศกนก นรสาร  ผู้ช่วยเลขานุการ 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของ             
ผู้มีความรู้ ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย จํานวน 19 ราย ตามรายช่ือที่คณะฯ เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.2 การขอปรับเพิ่มเงินเดือนตามวุฒิการศึกษาท่ีได้รับสูงขึ้น เฉพาะกรณี           

วุฒิการศึกษาท่ีตรงตามสายงาน 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือน          

ตามคุณวุฒิและการเพิ่มวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติ พ.ศ. 2553 ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน 2553 ข้อ 4 
และข้อ 5 กําหนดว่าการปรับเงินเดือนตามคุณวุฒิหรือการเพ่ิมคุณวุฒิไว้ในทะเบียนประวัติน้ัน ข้าราชการและ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ที่ได้รับคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นน้ันจะต้องเป็นคุณวุฒิที่ตรงกับลักษณะ        
การสอนของภาควิชาหรือของคณะหรือหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 

และสําหรับข้าราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายบริหารและปฏิบัติงานทั่วไป         
ที่ได้รับคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นน้ันจะต้องเป็นคุณวุฒิที่ตรงกับมาตรฐานกําหนดตําแหน่งซึ่งบุคคลน้ันดํารงตําแหน่ง           
อยู่ในขณะนั้น ส่วนการกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ ให้คํานึงถึงความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบ 
ความประพฤติและความเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างย่ิงต้องพิจารณาถึงลักษณะงานที่ปฏิบัติ ผลประโยชน์           
ที่หน่วยงานจะได้รับเป็นสําคัญ   

นอกจากน้ี  ที่ประชุม ก.บ.พ. มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 10/2551 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2551 
ได้วางแนวปฏิบัติว่า การเสนอขอกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิของผู้ได้รับอนุญาตให้ลาศึกษา หรือผู้ที่ได้รับ
วุฒิก่อนบรรจุแต่งต้ัง จะต้องเสนอเร่ืองให้หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ของคณะหรือมหาวิทยาลัย ภายใน 60 วัน            
นับแต่วันรายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการ (กรณีได้รับวุฒิเพ่ิมขึ้นก่อนวันรายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการ) หรือ ภายใน 
60 วัน นับแต่วันที่สําเร็จการศึกษา (กรณีรายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการก่อนวันที่มีหลักฐานว่าสําเร็จการศึกษา) 
หากเสนอเรื่องขอกําหนดภายหลังเวลาดังกล่าวให้กําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิได้ไม่ก่อนวันที่หน่วยงาน         
การเจ้าหน้าที่ของคณะหรือมหาวิทยาลัยได้รับเรื่อง 

เน่ืองจาก มหาวิทยาลัยได้มีคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 1843/2555 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2555 
ที่ 1374/2558 ลงวันที่ 15 กันยายน 2558 ที่ 597/2559 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 และที่ 1349/2559          
ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2559 สั่งอนุญาตให้ นางสาวอรวรรณ ประพฤติดี พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ 
ตําแหน่งเลขที่ 1-3-25-165 สังกัดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ลาศึกษาในระดับปริญญาเอก 
สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีกําหนด 4 ปี 5 เดือน ต้ังแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 
2555 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560 และที่ 887/2560 ลงวันที่ 18 เมษายน 2560 สั่งอนุญาตให้ นางสาวอรวรรณ 
ประพฤติดี ซึ่งได้ศึกษาครบตามหลักสูตรแล้ว และรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการที่คณะฯ ต้ังแต่วันที่          
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30 มีนาคม 2560 และนางสาวอรวรรณ ประพฤติดี ได้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก วุฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
(ศิลปะการออกแบบ) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ต้ังแต่วันที่ 11 เมษายน 2560  

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประสงค์ขออนุมัติปรับเพ่ิมเงินเดือนตามวุฒิการศึกษา  
ที่ได้รับสูงขึ้นเฉพาะกรณีวุฒิการศึกษาที่ตรงตามสายงาน แก่ นางสาวอรวรรณ ประพฤติดี พนักงานมหาวิทยาลัย 
ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-3-25-165 อัตราเงินเดือน เดือนละ 27,130 บาท สังกัดคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก วุฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ศิลปะการออกแบบ)   
จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ต้ังแต่วันที่ 11 เมษายน 2560 ซึ่งรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการที่คณะฯ ต้ังแต่วันที่ 
30 มีนาคม 2560 และได้ย่ืนเรื่องเพ่ือขอปรับเพ่ิมเงินเดือนตามวุฒิการศึกษาที่ได้รับสูงขึ้นเฉพาะกรณี             
วุฒิการศึกษาที่ตรงตามสายงาน โดยงานการเจ้าหน้าที่ของคณะฯ รับเร่ืองเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560             
สมควรได้รับการปรับวุฒิและอัตราเงินเดือน จากตําแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท อัตราเงินเดือน เดือนละ  
27,130 บาท เป็นตําแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท ได้ต้ังแต่วันที่               
14 กรกฎาคม 2560 ซึ่งเป็นวันที่งานการเจ้าหน้าที่ของคณะฯ รับเรื่อง (เน่ืองจากยื่นเรื่องเกินว่า 60 วัน นับแต่
วันที่สําเร็จการศึกษา) 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้ปรับเพ่ิมเงินเดือนตามวุฒิการศึกษาที่ได้รับสูงขึ้น          
แก่ นางสาวอรวรรณ ประพฤติดี พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-3-25-165          
อัตราเงินเดือน เดือนละ 27,130 บาท สังกัดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จาก วุฒิปริญญาโท   
อัตราเงินเดือน เดือนละ 27,130 บาท เป็น วุฒิปริญญาเอก อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท ได้ต้ังแต่วันที่ 
14 กรกฎาคม 2560 ซึ่งเป็นวันที่งานการเจ้าหน้าที่ของคณะฯ รับเรื่อง  (เน่ืองจากย่ืนเรื่องเกินว่า 60 วัน นับแต่
วันที่สําเร็จการศึกษา) 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.3 ขออนุ มัติการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานชั่วคราว          

ของคณะวิทยาศาสตร์ เกินกว่า 1 ปี เป็นกรณีพิเศษ 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ขอถอนเร่ือง 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.4 คณะอักษรศาสตร์ขออนุมัติขยายเวลาลาศึกษาต่อ ราย นางสาววนิดา  คราวเหมาะ 

ตําแหน่งอาจารย์ เป็นกรณีพิเศษ 
 

สรุปเรื่อง 
ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้อนุญาตให้ นางสาววนิดา  คราวเหมาะ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา          

ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-06-141 สังกัดภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออก คณะอักษรศาสตร์ ลาศึกษา          
ในระดับปริญญาเอก สาขาวิชา Korean Language & Literature ณ Ewha Womans University ประเทศ
สาธารณรัฐเกาหลี ด้วยทุน Ewha Global Partnership Program (ทุนประเภท 2) มีกําหนด 3 ปี 5 วัน  
ต้ังแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2556 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2559 และด้วยทุนส่วนตัว มีกําหนด 1 ปี ต้ังแต่วันที่           
1 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 รวมระยะเวลาศึกษาทั้งสิ้น 4 ปี 5 วัน น้ัน 

คณะฯ จึงประสงค์ขออนุมัติให้ นางสาววนิดา  คราวเหมาะ ขยายเวลาลาศึกษาต่อในระดับ 
ปริญญาเอก สาขาวิชาเดิม ด้วยทุนส่วนตัว เพ่ือจัดทําวิทยานิพนธ์ มีกําหนด 1 ปี ต้ังแต่วันที่ 1 กันยายน 2560 
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ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2561 เป็นกรณีพิเศษ แต่เน่ืองจากตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์
การให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน และปฏิบัติการวิจัย พ.ศ. 2550 ข้อ 9 วรรคหน่ึง  
กําหนดว่า “พนักงานที่ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาหรือฝึกอบรมด้วยทุนใดๆ หากประสงค์จะอยู่ศึกษาหรือฝึกอบรม
ต่อด้วยทุนเดิม ทุนอ่ืนๆ หรือทุนส่วนตัว หลังจากครบกําหนดที่ได้รับอนุมัติแล้ว ให้ย่ืนคําขอพร้อมด้วยหลักฐาน
เก่ียวกับผลการศึกษาหรือฝึกอบรมที่ผ่านมาแล้ว และคําช้ีแจงเหตุผลความจําเป็นที่จะต้องอยู่ศึกษาหรือ
ฝึกอบรมต่ออีก โดยปกติไม่น้อยกว่า 60 วัน ก่อนครบกําหนดเวลาที่ได้รับอนุมัติไว้เดิม เมื่อผู้มีอํานาจตาม ข้อ 6 
อนุมัติแล้ว จึงจะอยู่ศึกษาหรือฝึกอบรมต่อได้ตามระยะเวลาท่ีได้รับอนุมัติน้ัน” ซึ่งที่ประชุม ก.บ.พ. ครั้งที่ 
16/2548 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2548 ได้มีมติอนุมัติเป็นหลักการว่าการขยายเวลาศึกษาต่อทั้งภายในประเทศ
และต่างประเทศของพนักงานมหาวิทยาลัยสามารถขยายได้ไม่เกิน 6 เดือน เว้นแต่มีเหตุผลความจําเป็น             
ให้พิจารณาเป็นรายๆ ไป 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้ นางสาววนิดา  คราวเหมาะ ขยายเวลาลาศึกษาต่อ                 
ในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเดิม ด้วยทุนส่วนตัว จนครบ 5 ปี  นับจากวันที่ลาศึกษา เป็นกรณีพิเศษ 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.5 ขออนุมัติเปลี่ยนเง่ือนไขการบรรจุกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย  

 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีคณะดุริยางคศาสตร์มอัีตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน 
(เงินรายได้สมทบ) ตําแหน่งนายช่างปฏิบัติงาน ตําแหน่งเลขที่ 2-3-27-394 อัตราเงินเดือน เดือนละ              
14,950 บาท น้ัน 
 เพ่ือให้การดําเนินการของคณะฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะฯ จึงประสงค์ขออนุมัติ 
เปลี่ยนเง่ือนไขการบรรจุกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งเลขที่ 2-3-27-394 จาก ตําแหน่ง           
นายช่างปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน 14,950 บาท เง่ือนไขการบรรจุวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงหรือเทียบเท่า 
เป็น ตําแหน่งนายช่างปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 19,500 บาท เง่ือนไขการบรรจุวุฒิปริญญาตรี 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนเง่ือนไขการบรรจุกรอบอัตราว่างพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตําแหน่งเลขที่ 2-3-27-394 จาก ตําแหน่งนายช่างปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน 14,950 บาท                
เง่ือนไขการบรรจุ วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงหรือเทียบเท่า เป็น ตําแหน่งนายช่างปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 
19,500 บาท เง่ือนไขการบรรจุวุฒิปริญญาตรี 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.6 ขอปรับวุฒิและอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีหนังสือมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ ศธ 6801/0499 ลงวันที่              
1 กุมภาพันธ์ 2560 และหนังสือมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ ศธ 6801/2195 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2560           
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ขอให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาคุณวุฒิของ อาจารย์สถิรา มะลาสิน วุฒิ  Maîtrise 
Métiers du Transport, de l'Hôtellerie, du Tourisme et des Loisirs จาก Université d’Angers 
สาธารณรัฐฝรั่งเศส  ว่าหากกรณีเป็นข้าราชการสมควรได้รับเงินเดือนในอันดับและขั้นใด เพ่ือมหาวิทยาลัย         
จะได้นําไปใช้เป็นข้อมูลในการเทียบเคียงเงินเดือนสําหรับการปรับวุฒิและอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย น้ัน  

บัดน้ี สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีหนังสือสํานักงานคณะกรรมการ          
การอุดมศึกษา ลับ ที่ ศธ 0506(2)/7773 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 แจ้งให้มหาวิทยาลัยศิลปากรทราบว่า 
ได้พิจารณาแล้วมีมติว่าคุณวุฒิของ นางสาวสถิรา มะลาสิน วุฒิ  Maîtrise Métiers du Transport, de 
l'Hôtellerie, du Tourisme et des Loisirs จาก Université d’Angers สาธารณรัฐฝร่ังเศส  เป็นคุณวุฒิของ
ต่างประเทศที่เทียบได้เท่ากับคุณวุฒิระดับปริญญาโท ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา          
พ.ศ.2542 ของทบวงมหาวิทยาลัย (ปัจจุบัน กระทรวงศึกษาธิการ)  

เน่ืองจาก มหาวิทยาลัยได้มีคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 1787/2559 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559   
สั่งบรรจุแต่งต้ัง นางสาวสถิรา มะลาสิน วุฒิ  Maîtrise Métiers du Transport, de l'Hôtellerie, du Tourisme 
et des Loisirs จาก Université d’Angers สาธารณรัฐฝรั่งเศส  เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์       
ตําแหน่งเลขท่ี 1-3-23-750 อัตราเงินเดือน เดือนละ 21,750 บาท (ให้รับเงินเดือนวุฒิปริญญาตรี                  
ศึกษาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร อัตราเงินเดือน เดือนละ 21,750 บาท            
ไปพลางก่อน จนกว่า ก.พ. จะพิจารณาเงินเดือน วุฒิ  Maîtrise Métiers du Transport, de l'Hôtellerie, du 
Tourisme et des Loisirs จาก Université d’Angers สาธารณรัฐฝรั่งเศส ให้) สังกัดคณะวิทยาการจัดการ 
ต้ังแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2559 

คณะวิทยาการจัดการจึงประสงค์ขออนุมัติให้ปรับวุฒิและอัตราเงินเดือน ราย นางสาวสถิรา 
มะลาสิน พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-3-23-750 สังกัดคณะวิทยาการจัดการ         
ซึ่งสําเร็จการศึกษา วุฒิ  Maîtrise Métiers du Transport, de l'Hôtellerie, du Tourisme et des Loisirs 
จาก Université d’Angers สาธารณรัฐฝร่ังเศส  เพ่ิมขึ้น ต้ังแต่วันที่ 9 มีนาคม 2548 โดยรายงานตัว          
เข้าปฏิบัติงานที่คณะฯ ต้ังแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2559 สมควรได้รับการปรับวุฒิและอัตราเงินเดือน จากตําแหน่ง
อาจารย์ วุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือน เดือนละ 21,750 บาท เป็นตําแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท                
อัตราเงินเดือน เดือนละ 26,250 บาท (ระดับอาจารย์คุณวุฒิระดับปริญญาโทขึ้นไปช่วงเงินเดือน                
26,250 – 47,500 ฐานในการคํานวณ 36,880) ได้ต้ังแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2559 ซึ่งเป็นวันที่รายงานตัว            
เข้าปฏิบัติงานที่คณะฯ 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้ปรับวุฒิและอัตราเงินเดือน ราย นางสาวสถิรา มะลาสิน 
พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-3-23-750 สังกัดคณะวิทยาการจัดการ จาก              
วุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือน เดือนละ 21,750 บาท เป็น วุฒิปริญญาโท อัตราเงินเดือน เดือนละ               
26,250 บาท (ระดับอาจารย์คุณวุฒิระดับปริญญาโทขึ้นไปช่วงเงินเดือน 26,250 – 47,500 ฐานในการคํานวณ 
36,880) ได้ต้ังแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2559 ซึ่งเป็นวันที่รายงานตัวเข้าปฏิบัติงานที่คณะฯ 
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ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.7 ขออนุมัติต่อการจ้างและปรับลดอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท
พนักงานชั่วคราว 

 
สรุปเรื่อง 

ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 1378/2559 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 สั่งบรรจุ             
นายยุทธศักด์ิ บุญรอด ผู้ผ่านการคัดเลือกได้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานช่ัวคราว โดยเป็น              
ผู้มีประสบการณ์การทํางานในตําแหน่งพนักงานราชการ ดํารงตําแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ตําแหน่งเลขท่ี               
2-4-27-966 อัตราค่าจ้างเดือนละ 25,510 บาท (ปัจจุบันอัตราค่าจ้างเดือนละ 26,900 บาท) สังกัด             
คณะวิทยาศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 น้ัน 

คณะวิทยาศาสตร์ ประสงค์ขออนุมัติดังน้ี 
1. ขออนุมัติต่อการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานช่ัวคราว ราย นายยุทธศักด์ิ  

บุญรอด ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561  
2. ขออนุมัติปรับลดอัตราค่าจ้าง ราย นายยุทธศักด์ิ  บุญรอด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

จากอัตราค่าจ้างเดือนละ 26,900 บาท ปรับลดเป็นอัตราค่าจ้างเดือนละ 22,000 บาท ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 
2560 - 30 กันยายน 2561 โดยคณะวิทยาศาสตร์ช้ีแจงเหตุผลให้มหาวิทยาลัยทราบว่าในการต่อการจ้างของ 
นายยุทธศักด์ิ  บุญรอด มีผลกระทบต่อรายได้ของส่วนงาน แต่ยังมีความจําเป็นต้องมีผู้ปฏิบัติงาน ทั้งน้ี คณะฯ 
ได้แนบหนังสือยินยอมการปรับลดอัตราค่าจ้างของ นายยุทธศักด์ิ  บุญรอด ตามรายละเอียดในเอกสาร
ประกอบการประชุม 

ตามความในข้อ 15(2) ข้อ 65 และข้อ 66 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วย             
การบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 กําหนดให้การจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท
พนักงานช่ัวคราว เป็นการจ้างเพ่ือปฏิบัติงานเป็นการช่ัวคราว ตามกรอบอัตราท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ  โดยให้
จ้างเป็นคราวๆ ไป และมีระยะเวลาการจ้างไม่เกินหน่ึงปี ยกเว้นกรณีการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ 
ลูกจ้างช่ัวคราวชาวต่างประเทศ หรือกรณีอ่ืนๆ ตามท่ี ก.บ.ม. เห็นสมควร อาจให้จ้างเป็นระยะเวลาเกินกว่า
หน่ึงปีได้ โดยให้ได้รับค่าจ้างตามบัญชีค่าจ้างที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด ทั้งน้ี อาจจ้างผู้มีความรู้ความสามารถ
หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ชํานาญงานเป็นพนักงานช่ัวคราวโดยให้ได้รับค่าจ้างสูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นตํ่า
ก็ได้ ทั้งน้ี พนักงานช่ัวคราวท่ีได้รับการจ้างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาต้ังแต่หน่ึงปีขึ้นไป อาจได้รับการเพ่ิมค่าจ้าง
ตามผลการปฏิบัติงานก็ได้ 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังน้ี 

1. อนุมัติให้ต่อการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานช่ัวคราว ราย นายยุทธศักด์ิ  
บุญรอด ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561 

2. อนุมัติให้ปรับลดอัตราค่าจ้าง ราย นายยุทธศักด์ิ  บุญรอด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
จากอัตราค่าจ้างเดือนละ 26,900 บาท ปรับลดเป็นอัตราค่าจ้างเดือนละ 22,000 บาท ต้ังแต่วันที่               
1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561  
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ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.8 ขอปรับแผนอัตรากําลังบุคลากร 5 ปี (พ.ศ. 2557 – 2561) 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 3 /2556 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2556           

มีมติเห็นชอบแผนอัตรากําลังบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร 5 ปี (พ.ศ. 2557- 2561) และที่ประชุม               
สภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 8 /2558 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2558  มีมติเห็นชอบปรับแผนอัตรากําลัง
บุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร 5 ปี (พ.ศ. 2557- 2561) ครั้งที่ 2 แล้วน้ัน 

เน่ืองจาก คณะอักษรศาสตร์ได้ขออนุมัติต่ออายุราชการ รองศาสตราจารย์ ดร.อุบล เทศทอง
พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา(ที่เปลี่ยนสถานภาพมาจากข้าราชการ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 
2560) สังกัดภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560) 
ซึ่งในแผนอัตรากําลังบุคลากร 5 ปี (พ.ศ. 2557 – 2561) คณะฯไม่ได้จัดทําแผนอัตรากําลังที่จะขอเพ่ิมกรณี          
ต่ออายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของภาควิชาภาษาไทย น้ัน  

คณะอักษรศาสตร์จึงประสงค์ขอปรับแผนอัตรากําลังบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร 5 ปี    
(พ.ศ. 2557 – 2561) โดยขอปรับแผนจากเดิมที่กําหนดอัตรากําลังที่ขอเพ่ิมเพ่ือทดแทนผู้เกษียณอายุใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560) จํานวน 1 อัตรา ปรับเปลี่ยนเป็นอัตรากําลังที่ขอเพ่ิมเพ่ือต่ออายุ
ราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560) จํานวน 1 อัตรา โดยคณะอักษรศาสตร์ช้ีแจงเหตุผล
ความจําเป็นเพ่ือประโยชน์ต่อการจัดการภาระงานในภาควิชาภาษาไทยท่ีต้องรับผิดชอบการเรียนการสอน
รายวิชาศึกษาทั่วไป รายวิชาพ้ืนฐานของคณะอักษรศาสตร์ การบริหารการจัดการหลักสูตร 4 หลักสูตร ได้แก่ 
อักษรศาสตรบันฑิต สาขาวิชาภาษาไทย อักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย และสาขาวิชาภาษาไทย
เพ่ือการพัฒนาอาชีพ รวมท้ังหลักสูตรอักษรศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย และมอบหมายให้เป็น
บรรณาธิการปรับปรุงตํารารายวิชา 400 101 การใช้ภาษาไทยตามที่ภาควิชาภาษาไทยมีแผนการดําเนินการ  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รวมทั้งเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทั้ง 3 หลักสูตรของภาควิชา
ภาษาไทย และเพ่ือที่จะรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถให้คงอยู่กับคณะฯต่อไป 
  ทั้งน้ี ตามมาตรา 88 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 ประกอบกับ        
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไขและการพิจารณาต่อการจ้างพนักงาน
มหาวิทยาลัยศิลปากรสายวิชาการท่ีเปลี่ยนสถานภาพมาจากข้าราชการ พ.ศ. 2560 และประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง 
หลักเกณฑ์ วิ ธีการ และเ ง่ือนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา               
พ.ศ. 2557 ข้อ 4 กําหนดให้สถาบันอุดมศึกษาโดยความเห็นชอบของสภาสถาบันอุดมศึกษาจัดทําแผน
อัตรากําลัง ระยะ 4 ปี เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาต่อเวลาราชการ 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบการปรับแผนอัตรากําลังบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร  
5 ปี (พ.ศ. 2557- 2561) ของภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ โดยสมควรให้ปรับแผนจากเดิมที่กําหนด
อัตรากําลังที่ขอเพ่ิมเพ่ือทดแทนผู้เกษียณอายุในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560) จํานวน 1 อัตรา 
ปรับเปลี่ยนเป็นอัตรากําลังที่ขอเพ่ิมเพ่ือต่ออายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560)          
จํานวน 1 อัตรา และให้นําเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.9 ขออนุมัติเปลี่ยนชื่อตําแหน่งและเปลี่ยนเง่ือนไขการบรรจุกรอบอัตราว่าง
พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา 

 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ในการประชุมครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 
2560 มีมติอนุมั ติให้ใช้เงินคงคลังของมหาวิทยาลัยเพ่ือจัดซื้อระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP)               
ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ตามโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะที่ 1 : การจัดหาระบบบริหาร
ทรัพยากรองค์กรและการพัฒนาระบบ กลไกและวิธีทํางาน ด้านการงบประมาณ การพัสดุ การเงิน การบัญชี 
และระบบควบคุมภายใน น้ัน  

ดังน้ัน เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรในการรองรับระบบบริหารทรัพยากรองค์กร 
(ERP) ดังกล่าว จึงประสงค์ขออนุมัติเปลี่ยนตําแหน่งกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 5 อัตรา และ
เปลี่ยนเง่ือนไขการบรรจุกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 1 อัตรา ประเภทพนักงานประจํา                 
ในสังกัดสํานักงานอธิการบดี ดังน้ี  

1. ตําแหน่งเลขที่ 2-3-16-532  ตําแหน่งนักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ เป็นตําแหน่งเลขที่           
2-3-03-532  ตําแหน่งผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 

2. ตําแหน่งเลขที่ 2-3-16-11  ตําแหน่งนักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ เป็นตําแหน่งเลขท่ี        
2-3-03-11  ตําแหน่งนักการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 

3. ตําแหน่งเลขที่ 2-3-16-12  ตําแหน่งนักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ เป็นตําแหน่งเลขท่ี    
2-3-03-12  ตําแหน่งนักการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 

4. ตําแหน่งเลขท่ี 2-3-16-244  ตําแหน่งนักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ เป็นตําแหน่งเลขท่ี    
2-3-03-244  ตําแหน่งนักการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 

5. ตําแหน่งเลขที่ 2-3-16-245  ตําแหน่งนักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ เป็นตําแหน่งเลขที่     
2-3-03-245  ตําแหน่งนักคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 

6. ตําแหน่งเลขที่ 2-3-16-453  ตําแหน่งนักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ จากเง่ือนไขการบรรจุ
วุฒิปริญญาตรี เป็นตําแหน่งนักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ เง่ือนไขการบรรจุวุฒิปริญญาโท 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนช่ือตําแหน่งและเปลี่ยนเง่ือนไขการบรรจุ          
กรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตามท่ีเสนอ 
 
ระเบยีบวาระที่  4.2 แผนและการติดตามผลการดําเนินงานตามแผน 
ระเบยีบวาระที่  4.2.1 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยศลิปากร 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 9 เดือน และการปรับแผนบริหาร
ความเสี่ยง มหาวิทยาลัยศลิปากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันอังคารที่ 
10 มกราคม 2560 ได้ให้ความเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีงบประมาณ 



 

 

18

พ.ศ. 2560 และมหาวิทยาลัยได้เวียนแจ้งคณะวิชา/หน่วยงานทราบเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยง
ระดับหน่วยงาน น้ัน 

ในการน้ี มหาวิทยาลัยได้รวบรวมผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงดังกล่าวจาก
คณะวิชา/หน่วยงาน รอบ 9 เดือน แล้วพบว่า มีความเสี่ยงด้านการบริหารการเงินที่สมควรกําหนดมาตรการ
บริหารจัดการความเสี่ยงเพ่ิมขึ้น จึงประสงค์ขอปรับแผนบริหารความเสี่ยงเฉพาะความเสี่ยงด้านการบริหาร
การเงิน และเสนอที่ประชุมพิจารณา ดังน้ี 

1. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 9 เดือน  

2. การปรับแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
เฉพาะความเสี่ยงด้านการบริหารการเงิน เพ่ือการบริหารจัดการทางการเงินให้มีความถูกต้อง เหมาะสม รัดกุม 
จํานวน 4 ประเด็น ดังน้ี 

2.1 การรายงานผลทางการเงินจากระบบ GFMIS ของกรมบัญชีกลางและระบบ MIS ของ
มหาวิทยาลัยไม่ตรงกัน 

2.2 บัญชีเงินฝากธนาคารของมหาวิทยาลัยตามการแจ้งยอดของธนาคารไม่ตรงกับ
รายละเอียดในผังบัญชีเงินฝากของมหาวิทยาลัย 

2.3 มีลูกหน้ีเงินยืมเกินกว่าระยะเวลาที่กําหนดในสัญญายืมเงินเป็นเวลานาน 
2.4 รายการทรัพย์สินในระบบ MIS และในทะเบียนคุมทรัพย์สินไม่ตรงกัน 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบดังน้ี 
1. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 9 เดือน  
2. การปรับแผนบริหารความเส่ียง มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

เฉพาะความเสี่ยงด้านการบริหารการเงิน โดยให้ระบุเพ่ิมกิจกรรมการให้ความรู้เก่ียวกับการบริหารจัดการทาง
การเงินตามประเด็นความเสี่ยงดังกล่าวในช่องมาตรการ/กิจกรรม การปรับปรุง การควบคุมภายในและบริหาร
จัดการความเสี่ยง 

 
ระเบยีบวาระที่  4.3 ข้อบังคับ / ระเบียบ / ประกาศ  
  ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.4 โครงสร้างส่วนงานและหน่วยงานภายใน 
  ไม่มี 
 
ระเบยีบวาระที่  4.5 การบริหารการเงินและทรพัย์สิน 
ระเบยีบวาระที่  4.5.1 รายงานลูกหนีเ้งินยืมเกินกําหนดชาํระค้างนาน 
  (วาระลับ)     
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ระเบียบวาระที่  4.6 เรื่องอ่ืนๆ ตามท่ีอธิการบดีปรึกษา 
ระเบยีบวาระที่  4.6.1 การแต่งต้ังคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
สรุปเรื่อง 

ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 767/2558 ลงวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ได้แต่งต้ัง
คณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีวาระการดํารงตําแหน่ง 2 ปี ต้ังแต่วันที่ 18 สิงหาคม 
2558 เป็นต้นไป น้ัน 

เน่ืองจากคณะกรรมการชุดดังกล่าวจะครบวาระการปฏิบัติหน้าที่ในวันที่ 19 สิงหาคม 2560  
ดังน้ัน เพ่ือให้การดําเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและต่อเน่ือง กองกลางจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งต้ัง 
คณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยศิลปากร (ชุดใหม่) ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัด
สวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ. 2547  ข้อ 8 กําหนดว่าการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ ให้หัวหน้าส่วน
ราชการแต่งต้ังคณะกรรมการข้ึนคณะหน่ึง เรียกว่า “คณะกรรมการสวัสดิการ... (ช่ือส่วนราชการ กลุ่มภารกิจ 
หรือกรมที่ร่วมกันจัดสวัสดิการ แล้วแต่กรณี)...” ประกอบด้วย 

(1) หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ที่หัวหน้าส่วนราชการมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ 
(2) ผู้ที่หัวหน้าส่วนราชการแต่งต้ังจากข้าราชการในส่วนราชการน้ันไม่เกินเจ็ดคน เป็น

กรรมการ โดยกรรมการอย่างน้อยคนหน่ึง ต้องมีคุณวุฒิหรือประสบการณ์ทางด้านการเงินและบัญชี 
(3) ผู้แทนสมาชิกซึ่งคัดเลือกกันเองไม่เกินเจ็ดคน เป็นกรรมการ มีวาระการดํารงตําแหน่ง

สองปี ผู้ที่พ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ แต่จะดํารงตําแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระ
ไม่ได้ ในกรณีที่กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนสมาชิกพ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ ให้ดําเนินการคัดเลือกกรรมการ
แทน เว้นแต่วาระของกรรมการดังกล่าวเหลือไม่ถึงหน่ึงร้อยแปดสิบวันจะไม่คัดเลือกกรรมการแทนก็ได้         
ในระหว่างน้ันให้ถือว่าคณะกรรมการมีจํานวนเท่าที่เหลืออยู่ 

(4) ผู้รับผิดชอบงานด้านสวัสดิการภายในส่วนราชการหรือภายในกลุ่มภารกิจ ตามข้อ 14 
เป็นกรรมการและเลขานุการ 

การคัดเลือกกรรมการตาม (3) ให้เป็นไปตามวิธีการที่หัวหน้าส่วนราชการกําหนด 
ให้คณะกรรมการสวัสดิการคัดเลือกกรรมการคนหน่ึงที่มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์ทางด้าน

การเงินและบัญชี เป็นเหรัญญิก มีหน้าที่ดําเนินการเกี่ยวกับการเงินและการบัญชีของกองทุนสวัสดิการ 
ให้หัวหน้าส่วนราชการแต่งต้ังข้าราชการในส่วนราชการจํานวนสองคน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ  
ทั้งน้ี กองคลังได้เสนอรายช่ือผู้ช่วยเลขานุการ จํานวน 2 ราย ดังน้ี 
1. นางสาวพราวนภางค์  วงจําปา 
2. นางสาวสุวภัทร  เกตสม 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้แต่งต้ังคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยศิลปากร 
(ชุดใหม่) โดยประกอบด้วยผู้ดํารงตําแหน่งและมีรายช่ือดังต่อไปน้ี 

1. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  ประธานกรรมการ 
2. ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน หรือผู้แทน  กรรมการ 
3. ผู้อํานวยการกองกลาง  กรรมการ 
4. ผู้อํานวยการกองงานวิทยาเขต   กรรมการ 
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5. เลขานุการสํานักหอสมุดกลาง   กรรมการ 
6. ผู้อํานวยการสํานักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี   กรรมการ 
7. ผู้อํานวยการกองนิติการ   กรรมการ 
8. ผู้อํานวยการกองคลัง   กรรมการและเลขานุการ 
9. นางสาวพราวนภางค์  วงจําปา   ผู้ช่วยเลขานุการ 

10. นางสาวสุวภัทร  เกตสม  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 แล้วให้นําเสนออธิการบดีลงนามในคําสั่งแต่งต้ังต่อไป 
 
ระเบยีบวาระที่  4.6.2 การแต่งต้ังคณะกรรมการเลือกต้ังกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน         

แทนตําแหน่งที่ว่าง 
 
สรุปเรื่อง  

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการเลือกต้ังกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน เพ่ือให้เป็นไป
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยสภาคณาจารย์และพนักงาน พ.ศ. 2560  ซึ่งจากผลการเลือกต้ัง
ปรากฏว่า ได้จํานวนกรรมการไม่ครบตามที่กําหนดในข้อบังคับดังกล่าว จึงทําให้กรรมการสภาคณาจารย์และ
พนักงานยังมีตําแหน่งว่างอีก 23 ตําแหน่ง โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

1. ประเภทคณาจารย์ มีตําแหน่งว่างรวมท้ังสิ้น 17 ตําแหน่ง ดังน้ี 
- บัณฑิตวิทยาลัย มีตําแหน่งว่าง  จํานวน  2  ตําแหน่ง   
- คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มีตําแหน่งว่าง  จํานวน  2  ตําแหน่ง   
- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์   มีตําแหน่งว่าง  จํานวน  2  ตําแหน่ง   
- คณะโบราณคดี   มีตําแหน่งว่าง  จํานวน  2  ตําแหน่ง 
- คณะมัณฑนศลิป์     มีตําแหน่งว่าง  จํานวน  1  ตําแหน่ง 
- คณะศึกษาศาสตร์ มีตําแหน่งว่าง  จํานวน  2  ตําแหน่ง 
- คณะดุริยางคศาสตร์ มีตําแหน่งว่าง  จํานวน  2  ตําแหน่ง 
- คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มีตําแหน่งว่าง  จํานวน  2  ตําแหน่ง  
- คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีตําแหน่งว่าง  จํานวน  2  ตําแหน่ง 

2. ประเภทพนักงาน มีตําแหน่งว่างรวมท้ังสิ้น 6 ตําแหน่ง  ดังน้ี 
- คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มีตําแหน่งว่าง  จํานวน  1  ตําแหน่ง   
- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์   มีตําแหน่งว่าง  จํานวน  1  ตําแหน่ง   
- คณะโบราณคดี   มีตําแหน่งว่าง  จํานวน  1  ตําแหน่ง 
- คณะมัณฑนศลิป์     มีตําแหน่งว่าง  จํานวน  1  ตําแหน่ง 
- คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีตําแหน่งว่าง  จํานวน  1  ตําแหน่ง 
- หอศิลป์ มีตําแหน่งว่าง  จํานวน  1  ตําแหน่ง 

ตามความในข้อ 5 วรรคท้าย แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยสภาคณาจารย์และ
พนักงาน พ.ศ. 2560  กําหนดว่า “ในกรณีที่การเลือกต้ังกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงานได้จํานวน
กรรมการไม่ครบตามที่กําหนดในวรรคหน่ึง ให้ถือว่าจํานวนกรรมการท่ีมีอยู่ครบเป็นองค์ประชุมและกรรมการที่
ขาดอยู่เป็นตําแหน่งที่ว่างโดยอนุโลม และให้ดําเนินการเลือกต้ังทุกหกเดือน  เว้นแต่วาระของกรรมการที่ขาด
น้ันจะเหลือไม่ถึงเก้าสิบวันจะไม่ทําการเลือกต้ังก็ได้ ทั้งน้ี ให้วาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการท่ีได้รับ
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เลือกต้ังเข้ามานั้นเริ่มต้ังแต่วันที่มหาวิทยาลัยประกาศผลการเลือกต้ัง และสิ้นสุดวาระเมื่อครบสองปีตามวาระ
ของกรรมการทั้งชุด” 

ในการน้ี สภาคณาจารย์และพนักงานจึงประสงค์ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดําเนินการเลือกต้ัง
กรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน แทนตําแหน่งที่ว่าง รวมท้ังสิ้น 23 ตําแหน่ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
เลือกต้ังที่มหาวิทยาลัยกําหนด ทั้งน้ี ผู้ที่ได้รับการเลือกต้ังเข้ามาแทนตําแหน่งที่ว่างดังกล่าวจะมีวาระการดํารง
ตําแหน่งนับแต่วันที่ประกาศผลการเลือกต้ัง ถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2562  (ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร 
เรื่อง ผลการเลือกต้ังเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร  ฉบับลงวันที่ 7 มิถุนายน 
พ.ศ. 2560) 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้แต่งต้ังคณะกรรมการเลือกต้ังกรรมการสภาคณาจารย์
และพนักงาน แทนตําแหน่งที่ว่าง เฉพาะในส่วนของคณะวิชา/หน่วยงานท่ีมีตําแหน่งว่าง โดยประกอบด้วย      
ผู้ดํารงตําแหน่งและมีรายช่ือต่อไปน้ี  

1. รองอธิการบดี  พระราชวังสนามจันทร์  ประธานกรรมการ 
2. รองศาสตราจารย์ทินกร กาษรสุวรรณ กรรมการ 
 คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
3. อาจารย์ธารา จําเนียรดํารงการ กรรมการ 
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
4. อาจารย์ศศิธร  ศิลป์วุฒยา กรรมการ 
 คณะโบราณคดี 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปนท  ปลื้มชูศักด์ิ กรรมการ 
 คณะมัณฑนศิลป์ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรกาญจน์  สขุสดเขียว กรรมการ 
 คณะศึกษาศาสตร์ 
7. นางสาวลลวรรณ  เปรมประเสริฐ กรรมการ 
 คณะดุริยางคศาสตร์ 
8. อาจารย์ ดร.วัชราภรณ์  รวมธรรม กรรมการ 
 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
9. อาจารย์นฤชร  สังขจันทร์  กรรมการ 

 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   
10. ดร.ศศิวิมล  สันติราษฎร์ภักดี กรรมการ 
 หอศิลป์   
11. นางวราภรณ์  ฉัตรวงศ์พันธ์  กรรมการและเลขานุการ 
 สํานักงานอธิการบดี 
12. นางยุภา  แก้วจริยะพล  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 สํานักงานอธิการบดี 
13. นางสาวภคปภา  นาถะพินธุ   ผู้ช่วยเลขานุการ  
 สํานักงานอธิการบดี 
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แล้วให้นําเสนออธิการบดีลงนามในคําสั่งแต่งต้ังต่อไป 
ทั้งน้ี เน่ืองจากบัณฑิตวิทยาลัยเป็นหน่วยงานที่ไม่มีคณาจารย์ประจํา จึงไม่ต้องดําเนินการ

เลือกต้ังกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน         
 อน่ึง ประธานขอให้คณะกรรมการดังกล่าวพิจารณาเพ่ิมระยะเวลาในการรับสมัครกรรมการ
สภาคณาจารย์และพนักงานให้มากขึ้นภายใต้กรอบระยะเวลาที่กําหนดไว้ในข้อบังคับฯ และดําเนินการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครการเลือกต้ังผ่านช่องทางต่างๆ  
 
ระเบยีบวาระที่  4.6.3 การเขา้ร่วมรบัการประเมินคุณภาพภายนอก รอบท่ี 4 ระดับอุดมศึกษา    

ระยะที่ 1 
 
สรุปเรื่อง 

ด้วยในรอบการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559 สํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) ได้กําหนดดําเนินการประเมินคุณภาพภายนอก รอบที่ 4 
ระยะที่ 1 และเพ่ือให้เป็นไปตามแผนการดําเนินงาน (Roadmap) ที่กําหนด จึงได้ทาบทามความสมัครใจของ
สถาบันการศึกษาที่มีความพร้อมเข้าร่วมรับการประเมินดังกล่าว  

ในการน้ี สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษาจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาการเข้าร่วมรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอก รอบที่ 4 ระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 1 (ภายในเดือนกันยายน 2560) ตามที่ สมศ.      
มีหนังสือเรียนเชิญมายังมหาวิทยาลัย เน่ืองจากมหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นสถาบันอุดมศึกษาช้ันนําของประเทศ
ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานจาก สมศ. ทั้งรอบที่ 2 และรอบที่ 3 ซึ่งการประเมินครั้งน้ีจะเป็นการ
ทดสอบเคร่ืองมือและระบบการประเมิน ไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อมหาวิทยาลัย  โดยดําเนินการตาม (ร่าง) กรอบ
มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ 4 (พ.ศ. 2559-2563) ระดับอุดมศึกษา ซึ่งได้ระบุแหล่งที่มาของ
ข้อมูลตามเกณฑ์   

ทั้งน้ี สมศ. ซึ่งจัดต้ังตามพระราชบัญญัติ : การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2545 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 หมวด 6 ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 49          
ให้สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษามีฐานะเป็นองค์การมหาชนทําหน้าที่พัฒนาเกณฑ์
วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และประเมินผลการจัดการศึกษา เพ่ือให้มีการตรวจสอบคุณภาพของ
สถานศึกษา โดยคํานึงถึงความมุ่งหมายและหลักการและแนวการจัดการศึกษาในแต่ละระดับตามที่กําหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติ โดยให้มีการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแห่งอย่างน้อย 1 ครั้งในทุกห้าปี
นับต้ังแต่การประเมินคร้ังสุดท้าย และเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้องและสาธารณชน  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติไม่ประสงค์เข้าร่วมรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบที่ 4 
ระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 1 เน่ืองจากระยะเวลาในการเข้าร่วมรับการประเมินดังกล่าว (ภายในเดือนกันยายน 
2560) มีความกระช้ันชิด ประกอบกับคณะวิชาอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมเพ่ือรับการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับคณะวิชา อีกทั้งมหาวิทยาลัยจะต้องรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
มหาวิทยาลัยภายในเดือนตุลาคม 2560 ทั้งน้ี อาจพิจารณาเข้าร่วมรับการประเมินดังกล่าวในระยะต่อไป 
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ระเบียบวาระที่  4.6.4 รายงานผลความก้าวหนา้ของการเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ ครั้งที่ 2         
ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฐวี  อารยภานนท์ คณะมัณฑนศลิป ์

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่มหาวิทยาลัยอนุมัติให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฐวี  อารยภานนท์ คณะมัณฑนศิลป์     
ไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการเพ่ือเขียนตําราเรื่อง “การออกแบบบรรจุภัณฑ์” โดยมีกําหนด
ระยะเวลา 1 ปี ต้ังแต่วันที่ 16 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2561 น้ัน  

ในการน้ี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฐวี  อารยภานนท์ ได้ส่งรายงานผลความก้าวหน้าของการ
ไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ ครั้งที่ 2 ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะมัณฑนศิลป์ ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560   

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบรายงานผลความก้าวหน้าของการเพ่ิมพูนความรู้
ทางวิชาการ ครั้งที่ 2 ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฐวี  อารยภานนท์ คณะมัณฑนศิลป์ 
 
ระเบยีบวาระที่  4.6.5 ผลการพิจารณามอบเครื่องหมายเกียรติคณุและของทีร่ะลึก ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม) 
 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันอังคารที่ 
6 มิถุนายน 2560 ได้ให้ความเห็นชอบการมอบเคร่ืองหมายเกียรติคุณและของที่ระลึก ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 ให้แก่ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างที่เกษียณอายุราชการ ลาออกจากราชการ หรือ
ถึงแก่กรรม จํานวน 44 ราย และที่ขอเพ่ิมเติมกรณีพิเศษ จํานวน 3 ราย น้ัน 

ในการน้ี กองกลางได้เสนอรายช่ือข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยที่ลาออกจากราชการ
และถึงแก่กรรมเพ่ือเสนอขอเคร่ืองหมายเกียรติคุณและของที่ระลึก ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพ่ิมเติม) 
จํานวน 3 ราย ดังน้ี 

คณะศึกษาศาสตร์ 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรศกัด์ิ  อุ่นอารมย์เลิศ  ถึงแก่กรรม เมือ่วันที่ 7 สิงหาคม 2560 
2. นางสาววรรณภา  จันทวงษ์   ลาออกจากราชการ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 
กองกลาง 
1. นางสาวอารยา  เลปนานนท ์  ลาออกจากราชการ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560 

ทั้งน้ี กองนิติการได้ตรวจสอบรายช่ือข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยที่ลาออกจาก
ราชการและถึงแก่กรรม จํานวน 3 ราย ดังกล่าวแล้ว ไม่ปรากฏรายช่ือผู้ซึ่งเคยได้รับโทษทางวินัยระหว่างรับ
ราชการที่มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการมอบเครื่องหมายเกียรติคุณและของที่ระลึก 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพ่ิมเติม) จํานวน 3 ราย ตามท่ีกองกลางเสนอ 
 
ระเบยีบวาระที่  4.6.6 แนวทางและมาตรการกํากับดูแลการจัดกิจกรรมต้อนรบัน้องใหม่           

และประชุมเชยีร์ มหาวิทยาลัยศลิปากร ปกีารศึกษา 2560 
 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 9/2560              
เมื่อวันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560 ได้มอบหมายให้คณบดีทั้ง 14 คณะวิชา และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
พิจารณากําหนดแนวทางและวิธีการในการดําเนินกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ของแต่ละคณะวิชา 
ให้เป็นไปตามแนวทางตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เรื่อง การจัดกิจกรรม
ต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษา แล้วให้เสนอไปยังอธิการบดีภายในวันที่ 14 กรกฎาคม 
2560 เพ่ือเสนอที่ประชุม ก.บ.ม. พิจารณากําหนดเป็นแนวทางและวิธีการของมหาวิทยาลัยต่อไป น้ัน 

ในการน้ี เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบาย แนวปฏิบัติ และมาตรการที่ สกอ. และมหาวิทยาลัย
กําหนด กองกิจการนักศึกษาจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาแนวทางและมาตรการกํากับดูแลการจัดกิจกรรมต้อนรับ
น้องใหม่และประชุมเชียร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2560 โดยแบ่งรายละเอียดเป็นขั้นเตรียม      
ความพร้อมและข้ันปฏิบัติการ ซึ่งได้รวบรวมประกาศและโครงการกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์
ของส่วนกลางและคณะวิชา ปีการศึกษา 2560 พร้อมทั้งหมายเลขติดต่อประสานงานของเจ้าหน้าที่ดูแลความ
เรียบร้อยในการจัดกิจกรรม ระหว่างวันที่ 21 สิงหาคม - 22 กันยายน 2560 และหมายเลขติดต่อผู้รับผิดชอบ
งานภายในของแต่ละคณะวิชา 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบแนวทางและมาตรการกํากับดูแลการจัดกิจกรรม
ต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2560 ตามท่ีกองกิจการนักศึกษาเสนอ 

ทั้งน้ี ขอให้คณะวิชาจัดส่งประกาศเก่ียวกับการกําหนดแนวทางและมาตรการการจัดกิจกรรม
ต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ปีการศึกษา 2560 ของคณะวิชาไปยังกองกิจการนักศึกษาเพ่ือรวบรวมและ
ดําเนินการต่อไป  

อน่ึง ประธานได้ขอให้ดําเนินการเพ่ือเตรียมความพร้อมในการกํากับดูแลการจัดกิจกรรม
ดังกล่าว ดังน้ี 

1. ขอให้ผู้เก่ียวข้องสามารถติดต่อกับคณบดีคณะวิชาได้ตลอดในช่วงระยะเวลาของการ
ดําเนินกิจกรรม และกรณีการเกิดปัญหาเน่ืองมาจากการจัดกิจกรรม ขอให้รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และคณบดีคณะวิชา ตรวจสอบข้อเท็จจริงและเตรียมข้อมูล/แนวทางการ
แก้ไข หรืออ่ืนๆ ให้พร้อมเพ่ือช้ีแจงต่อสาธารณชน ทั้งน้ี ให้คํานึงถึงภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัยด้วย 

2. ขอให้รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและผู้ ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
ประสานงานเพ่ือกํากับดูแลการจัดกิจกรรมในโครงการ อกทก. สานสัมพันธ์พ่ีน้องทับแก้ว ประจําปี 2560 ของ
กลุ่ม อกทก. ให้เป็นไปอย่างเรียบร้อยและสร้างสรรค์ 
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3. มอบหมายรองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและกิจการพิเศษดูแลให้มีการประชาสัมพันธ์
กิจกรรมรับน้องที่สร้างสรรค์ เพ่ือผลักดันให้กิจกรรมที่สร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัยได้เผยแพร่สู่สาธารณชนผ่าน
ช่องทางต่างๆ 
 
ระเบยีบวาระที่  4.6.7 รายงานผลความก้าวหนา้ของการเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ ครั้งที่ 3 ของ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูวนาท  รัตนรังสิกุล คณะมัณฑนศลิป ์
 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยอนุมัติให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูวนาท  รัตนรังสิกุล คณะมัณฑนศิลป์           
ไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการเพ่ือเขียนตํารา เรื่อง ภูมิปัญญาไทยกับการสร้างสรรค์ โดยมีกําหนด
ระยะเวลา  1 ปี ต้ังแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 14 ตุลาคม 2560 น้ัน   

ในการน้ี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูวนาท  รัตนรังสิกุล ได้ส่งรายงานผลความก้าวหน้าของการไป
ปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ ครั้งที่ 3 ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจํา     
คณะมัณฑนศิลป์ ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560   

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มมีติให้ความเห็นชอบรายงานผลความก้าวหน้าของการเพ่ิมพูนความรู้
ทางวิชาการ ครั้งที่ 3 ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูวนาท  รัตนรังสิกุล คณะมัณฑนศิลป์ 
 
ระเบยีบวาระที่  4.6.8 การแต่งต้ังคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาเก่า มหาวิทยาลยัศลิปากร     

และแนวทางการพิจารณาคดัเลือกนักศึกษาเก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยศลิปากร 
 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสมาคมนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 
2560 ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยทําหน้าที่คัดเลือกนักศึกษาเก่าดีเด่น ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป และ     
ที่ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายกิจการนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 
2560 ได้มีมติเห็นชอบให้กองกิจการนักศึกษาทําหน้าที่บริหารจัดการงานนักศึกษาเก่าของมหาวิทยาลัยในด้าน
ต่างๆ เช่น รวบรวมข้อมูล สร้างสัมพันธ์ ขอความร่วมมือ ขอการสนับสนุน และคัดเลือกนักศึกษาเก่าดีเด่น 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย น้ัน 

ในการน้ี กองกิจการนักศึกษาจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการคัดเลือก
นักศึกษาเก่า มหาวิทยาลัยศิลปากร และแนวทางการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเก่าดีเด่น มหาวิทยาลัย
ศิลปากร โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

วิธีและขั้นตอนการดําเนินงาน 
1. คณะวิชาที่มีสมาคมหรือชมรมนักศึกษาเก่า ให้นายกสมาคม/ประธานชมรมนักศึกษาเก่า

แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเก่าดีเด่น 
2. คณะวิชาที่ไม่มีสมาคมหรือชมรมนักศึกษาเก่า ให้คณบดีแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณา

คัดเลือกนักศึกษาเก่าดีเด่น 
3. ประชาสัมพันธ์ข่าวสารการคัดเลือกนักศึกษาเก่าดีเด่นให้ทราบโดยทั่วกัน 
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4. นักศึกษาเก่าของแต่ละคณะวิชาที่มีความสนใจประสงค์จะรับการคัดเลือก สามารถสมัคร
ได้ด้วยตนเองหรือได้รับการเสนอช่ือจากบุคคลอ่ืนๆ ของแต่ละคณะวิชา 

5. การคัดเลือกนักศึกษาเก่าดีเด่น คณะกรรมการตามข้อ 1 หรือข้อ 2 คัดเลือกตาม        
แนวทางการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยคัดเลือกนักศึกษาเก่าดีเด่นได้    
คณะวิชาละไม่เกิน 3 คน แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ผู้ประกอบวิชาชีพ ผู้ส่งเสริมการศึกษา และผู้ส่งเสริมสังคม 
ทั้งน้ี สามารถคัดเลือกนักศึกษาเก่าดีเด่นในแต่ละประเภท หรือสองประเภท หรือประเภทเดียว แต่รวมกันแล้ว
ไม่เกินคณะวิชาละ 3 คน   

6. คณะกรรมการนักศึกษาเก่า มหาวิทยาลัยศิลปากร นํารายช่ือนักศึกษาเก่าดีเด่นของแต่ละ
คณะวิชาตามข้อ 5 หรือรายช่ืออ่ืนๆ ที่คณะกรรมการฯ นําเสนอเพ่ิมเติม เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ         
และนํารายช่ือเสนอมหาวิทยาลัยเพ่ือประกาศเป็นนักศึกษาเก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยศิลปากร ทั้ง น้ี             
คณะกรรมการฯ ขอสงวนสิทธ์ิหากนักศึกษาเก่าน้ัน มีคุณสมบัติไม่ถึงขั้นที่จะเป็นนักศึกษาเก่าดีเด่นในปีน้ันๆ 
และการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ถือว่าเป็นที่สิ้นสุด 

ประเภทของนักศึกษาเก่าดีเด่น 
1. ผู้ประกอบวิชาชีพ หมายถึง นักศึกษาเก่าที่นําหลักวิชาที่ได้ศึกษาในคณะวิชาไปประกอบ

อาชีพโดยตรง สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์ของสังคมและได้รับการยกย่อง เช่น จิตรกร ประติมากร มัณฑนากร 
สถาปนิก นักโบราณคดี นักอักษรศาสตร์ นักการศึกษา นักวิทยาศาสตร์ เภสัชกร วิศวกร เป็นต้น 

2. ผู้ส่งเสริมการศึกษา หมายถึง นักศึกษาเก่าที่นําหลักวิชาที่ได้ศึกษาในคณะวิชาไปให้การ
สนับสนุนหรือส่งเสริมการศึกษา ด้านวิชาการ ด้านทุนทรัพย์ ให้กับองค์กรภาครัฐหรือเอกชน 

3. ผู้ส่งเสริมสังคม หมายถึง นักศึกษาเก่าที่นําหลักวิชาที่ได้ศึกษาในคณะวิชาไปให้การ
สนับสนุนหรือส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ของสังคมส่วนรวม นอกเหนือจากการประกอบวิชาชีพของตนเอง 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ ดังน้ี 

1. การแต่งต้ังคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาเก่า มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยประกอบด้วย    
ผู้ดํารงตําแหน่งดังต่อไปน้ี 

(1) อธิการบดี ที่ปรึกษา 
(2) รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ที่ปรึกษา 
(3) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ประธานกรรมการ 
(4) ผู้ช่วยอธิการบดี วังท่าพระ รองประธานกรรมการ 
(5) ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา รองประธานกรรมการ 
(6) นายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยศิลปากร หรือผู้แทน  กรรมการ 
(7) ประธานคณะกรรมการที่ปรกึษาฝ่ายกิจการนักศึกษา กรรมการ 

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์  
(8) ประธานคณะกรรมการที่ปรกึษาฝ่ายกิจการนักศึกษา กรรมการ 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์  
(9) ประธานคณะกรรมการที่ปรกึษาฝ่ายกิจการนักศกึษา  กรรมการ 

คณะโบราณคดี 
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(10) ประธานคณะกรรมการที่ปรกึษาฝ่ายกิจการนักศึกษา  กรรมการ 
   คณะมัณฑนศลิป์  
(11) ประธานคณะกรรมการที่ปรกึษาฝ่ายกิจการนักศึกษา  กรรมการ 

คณะอักษรศาสตร์  
(12) ประธานคณะกรรมการที่ปรกึษาฝ่ายกิจการนักศึกษา  กรรมการ 

คณะศึกษาศาสตร์  
(13) ประธานคณะกรรมการที่ปรกึษาฝ่ายกิจการนักศึกษา  กรรมการ 

คณะวิทยาศาสตร์  
(14) ประธานคณะกรรมการที่ปรกึษาฝ่ายกิจการนักศึกษา  กรรมการ 

คณะเภสัชศาสตร์  
(15) ประธานคณะกรรมการที่ปรกึษาฝ่ายกิจการนักศึกษา  กรรมการ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
(16) ประธานคณะกรรมการที่ปรกึษาฝ่ายกิจการนักศึกษา  กรรมการ 

คณะดุริยางคศาสตร์  
(17) ประธานคณะกรรมการที่ปรกึษาฝ่ายกิจการนักศึกษา กรรมการ 

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  
(18) ประธานคณะกรรมการที่ปรกึษาฝ่ายกิจการนักศึกษา กรรมการ 

คณะวิทยาการจัดการ  
(19) ประธานคณะกรรมการที่ปรกึษาฝ่ายกิจการนักศึกษา กรรมการ 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
(20) ประธานคณะกรรมการที่ปรกึษาฝ่ายกิจการนักศึกษา  กรรมการ 

วิทยาลัยนานาชาติ  
(21) ผู้อํานวยการกองกิจการนักศึกษา กรรมการและเลขานุการ 
ทั้งน้ี สําหรับกรรมการลําดับที่ (6) นายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยศิลปากร      

หรือผู้แทน ที่ประชุมมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเรียนเชิญนายกสมาคมนักศึกษาเก่า
มหาวิทยาลัยศิลปากรหรือกรรมการของสมาคม เป็นกรรมการในคณะกรรมการดังกล่าว และหารือใน
รายละเอียดต่างๆ ก่อนดําเนินการเสนออธิการบดีลงนามในคําสั่งแต่งต้ังต่อไป 

2. แนวทางการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยศิลปากร ตามท่ีกองกิจการ
นักศึกษาเสนอ 
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เลิกประชุมเวลา 11.20 น.                                                                     
  
        

                                                                                                                                                       
 

(นางสาวกันย์พินันท์  สิริปัญญาธร) 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 

                                                                   
(นางสาวสิริวัลลิ์  พฤกษาอุดมชัย) 

ผู้จดรายงานการประชุม 
 

                                                           

                                                          
(นางสาวเอมอร  ชีราวุฒธิพันธ์) 

ผู้จดรายงานการประชุม 
 
 

รายงานการประชุมฉบับน้ี 
ได้รับรองโดยไม่มีการแก้ไข 
 


