
 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ครั้งท่ี 18/2560 

วันอังคารท่ี 12 กันยายน 2560 
ณ  ห้องประชุมนริศรานวุัดตวิงศ์ สํานักงานอธิการบด ี ตลิ่งชนั 

…………….……………….. 

ผู้มาประชุม 

1. ผศ.ดร.วันชัย สุทธะนันท ์ อธิการบดี ประธานกรรมการ 
2. ผศ.ดร.ไธพัตย์  ภูชิสส์ชวกรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและกิจการพิเศษ กรรมการ 
3. ศ.ดร.พรศักด์ิ  ศรีอมรศักด์ิ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย กรรมการ 

 และผู้รกัษาการแทนผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
4. ศ.ญาณวิทย์   กุญแจทอง  คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ กรรมการ 
5. รศ.ดร.ชัยสิทธ์ิ  ด่านกิตติกุล คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กรรมการ 
6. ผศ.ชวลิต ขาวเขียว คณบดีคณะโบราณคดี กรรมการ 
7. อ.ดร.ธนาทร  เจียรกุล คณบดีคณะมณัฑนศิลป์ กรรมการ 
8. อ.วุฒิชัย  เลิศสถากิจ รองคณบดีฝ่ายบริหาร     กรรมการ 

  รักษาการแทนคณบดีคณะดุริยางคศาสตร์ กรรมการ 
9. ผศ.สมศักด์ิ ชาตินํ้าเพ็ชร คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ 

10. ผศ.ดร.สมพิศ   ขัตติยพิกุล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ กรรมการ 
11. ผศ.ฉัตรชัย  เผ่าทองจีน ผู้อํานวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ กรรมการ 
12. อ.ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท ์ ผู้อํานวยการหอศิลป์ กรรมการ 
13. อ.ดร.คุณัตว์   พิธพรชัยกุล ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน กรรมการ 
14. อ.ปัญจพล   เหล่าพูนพัฒน์  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กรรมการและเลขานุการ 
15. นางสาวอัปสร กิจเจริญค้า ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้มาประชุมผา่นระบบ VDO-Conference 
1. ผศ.ดร.เชาวรีย์ อรรถลังรอง รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการ 
2. รศ.ดร.ดวงเดือน  ไกรลาศ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา กรรมการ 
3. รศ.ดร.ประสพชัย  พสุนนท ์ รองอธิการบดี เพชรบุรี กรรมการ 
4. ผศ.ดร.ปาเจรา    พัฒนถาบุตร รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร ์ กรรมการ 
5. รศ.ดร.พิทักษ์ ศิริวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กรรมการ 
6. ผศ.ดร.อมรินทร์ เทวตา รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย (เพชรบุรี)  กรรมการ 

  รักษาราชการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
7. ผศ.ดร.วรางคณา นิพัทธ์สุขกิจ คณบดีคณะอักษรศาสตร ์ กรรมการ 
8. ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธ์ุ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กรรมการ 
9. ผศ.ดร.นรงค์  ฉิมพาล ี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 

10. รศ.ดร.ธนะเศรษฐ ์ ง้าวหิรัญพัฒน์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กรรมการ 
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11. ผศ.ดร.นิติพงศ์ โสภณพงศ์พิพัฒน์ ผู้รักษาการแทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ 
  และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

12. อ.ดร.ภวพล คงชุม คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการ 
13. ผศ.ดร.พีรพัฒน์ ยางกลาง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
14. ผศ.ดร.ศักดิพันธ์ ตันวิมลรัตน์ ผู้อํานวยการสํานักหอสมุดกลาง กรรมการ 
15. ผศ.ดร.ดิเรกฤทธ์ิ  บัวเวช ผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ กรรมการ 
16. อ.ดร.นิรุทธ์  วัฒโนภาส ผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ กรรมการ 
17. นายกฤษดา   ไพรวรรณ์ ผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน กรรมการ 

ผู้เขา้ร่วมประชุม 
1. ผศ.ดร.กําไลทิพย์  ปัตตะพงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 
2. อ.ดร.ประไพพิมพ์  สุธีวสินนนท ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลัง 
3. นางอัจฉรา   ทองส่งโสม ผู้อํานวยการกองกลาง   
4. นางสุกัญญา   ต่อทรัพย์สิน ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่  
5. นายสหรัฐ   มณีจันทร ์ ผู้อํานวยการกองนิติการ 
6. นางสุมณฑา   เสรีวัตตนะ ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน 
7. นางสาวนลินรัตน์  ปัจฉิมพัทธพงษ์ หัวหน้างานการประชุม กองกลาง 
8. นางมุจลินท์  สังข์จุ้ย หัวหน้างานนิติการ 3 กองนิติการ 

ผู้เขา้ร่วมประชุมผ่านระบบ VDO-Conference 
1. อ.ปวริส มินา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
2. อ.ดร.โสภณ ผู้มีจรรยา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย 
3. ผศ.ดร.อนิรุทธ์  สติมั่น ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
4. รศ.ดร.อวยพร อภิรักษ์อร่ามวง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. รศ.ดร.ปานใจ   ธารทัศนวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ติดราชการ 
2. อ.ดําริห์   บรรณวิทยกิจ คณบดีคณะดุริยางคศาสตร์ ไปราชการต่างประเทศ 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.  
เมื ่อกรรมการครบเป็นองค์ประชุมแล้ว  ประธานกล่าวเปิดประชุมและขอให้ที ่ประชุม

พิจารณาเรื่องต่างๆ ดังน้ี 
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ระเบยีบวาระที่  1    เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบยีบวาระที่ 1.1     รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร     

ครั้งที่ 17/2560 เม่ือวันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560  
  

สรุปเรื่อง 
 ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 17/2560 เมื่อวันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560 
 
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบยีบวาระที่  2     เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
ระเบยีบวาระที่ 2.1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ 
ระเบยีบวาระที่ 2.1.1 กล่าวต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดิเรกฤทธิ์ บัวเวช ได้รับเลือกเป็น 
  กรรมการในคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยั 
 
สรุปเรื่อง 

ประธานกล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดิเรกฤทธ์ิ บัวเวช        
ผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ประเภทผู้แทนผู้ปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัย สายวิชาการ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2560 จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2561   

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ  
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 
ระเบยีบวาระที่ 2.2 ข้อมูลพืน้ฐานสําหรับกองทนุพัฒนาดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
  
สรุปเรื่อง 

ตามพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ . 2560 มาตรา 7           
ได้กําหนดให้มีคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยมีสํานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ ซึ่งได้มีการร่างแผนยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม โดยอยู่ในขั้นตอนการทําประชาพิจารณ์ น้ัน 

ในการน้ี ศูนย์คอมพิวเตอร์จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบการจัดทําข้อมูลพ้ืนฐานสําหรับกองทุน
พัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม โดยมีประเด็นที่น่าสนใจ คือ สํานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติจะได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในอัตราปีละ ร้อยละ 15 ของรายได้จากการจัดสรรคลื่น
ความถี่ เพ่ือจัดต้ังกองทุนพัฒนาดิจิตอลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งกิจกรรมในแผนยุทธศาสตร์จะเน้นเรื่องการ
วิจัยพัฒนาและการให้ทุนการศึกษา โดยจะเริ่มดําเนินการรับข้อเสนอจากหน่วยงานต่างๆ ต้ังแต่ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป 
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 
ระเบยีบวาระที่ 2.3 การเสนอรา่งระเบียบมหาวิทยาลยั... ว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ. .... เปน็ภาพรวมในนามของที่ประชุมอธิการบดีแห่ง
ประเทศไทย 

 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ในการประชุมสามัญ  ครั้งที่ 4/2560      
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้พิจารณาร่างระเบียบมหาวิทยาลัย...      
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. .... น้ัน 

ในการนี้ ทปอ. ได้เสนอมหาวิทยาลัยทราบตามมติที่ประชุมสามัญ ทปอ. ครั้งที่ 4/2560        
ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้นําเสนอร่างระเบียบมหาวิทยาลัย... ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. .... เป็นภาพรวมในนามของ ทปอ. ต่อคณะกรรมการนโยบาย โดยคณะทํางานพิจารณาแนวทาง
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. .... ของ ทปอ. จะดําเนินการยกร่าง       
ที่สอดรับกับกระทรวงการคลังที่จะประกาศใช้ภายในเดือนสิงหาคม 2560 และเสนอ ทปอ. เพ่ือย่ืนต่อ
คณะกรรมการนโยบายต่อไป 

ทั้งน้ี เมื่อคณะกรรมการนโยบายได้พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะแล้ว ทปอ. จะแจ้งผลการ
พิจารณามายังมหาวิทยาลัยเพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ  
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 
ระเบยีบวาระที่ 2.4 การเวียนรายงานการประชมุคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยศลิปากร 

(ก.บ.ม.) ผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนกิส์ (e-Document)  และเผยแพร่
ผ่านเว็บไซต์กองกลาง 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่กองกลางได้ดําเนินการเวียนรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ศิลปากร (ก.บ.ม.) ที่ผ่านการรับรองแล้วเป็นเอกสารถึงผู้บริหาร คณะวิชา/หน่วยงาน จํานวนคร้ังละ 56 ชุด
พร้อมทั้งแจ้งเวียนผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์กองกลาง
ควบคู่กันมาต้ังแต่เดือนพฤศจิกายน 2558 น้ัน 

เพ่ือเป็นการลดทรัพยากรกระดาษและค่าใช้จ่ายในการสําเนาเอกสารรายงานการประชุม ซึ่งมี
ค่าใช้จ่ายประมาณ 30,000 บาท/ปี ประกอบกับเพ่ือให้การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์              
(e-Document) เป็นไปอย่างเต็มประสิทธิภาพ กองกลางจะดําเนินการเวียนรายงานการประชุม ก.บ.ม.       
ผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) เพียงทางเดียว และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์กองกลาง
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(http://www.cd.su.ac.th) ซึ่งจะอํานวยความสะดวกให้คณะวิชา/หน่วยงาน ดาวน์โหลดรายงานการประชุม
ดังกล่าวได้สะดวกและสามารถเผยแพร่ไปยังบุคลากรภายในคณะวิชา/หน่วยงานได้อย่างรวดเร็ว โดยจะเร่ิม
ดําเนินการต้ังแต่เดือนตุลาคม 2560 เป็นต้นไป 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ  
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ และมอบหมายให้กองกลางเวียนแจ้งคณะวิชา/หน่วยงานทราบต่อไป 
 
ระเบยีบวาระที่ 2.5 อัตราคา่สมัครในการดําเนนิงานการคัดเลอืกบุคคลเข้าศกึษาในสถาบนั 

อุดมศึกษา (Thai university Center Admission System : TCAS) 
 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ในการประชุมสามัญ  ครั้งที่ 4/2560      
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ให้ความเห็นชอบอัตราค่าสมัครและ
ค่าธรรมเนียมในการดําเนินงานการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา น้ัน 

ในการน้ี ทปอ. ได้เสนอมหาวิทยาลัยทราบอัตราค่าสมัครในการดําเนินงานการคัดเลือกบุคคล
เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ดังน้ี 

1. รอบท่ี 1 และรอบที่ 2 อัตราค่าสมัครขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจะต้องจัดสรร
เงิน จํานวน 50 บาท ต่อหน่ึงรายช่ือมายัง ทปอ. เป็นค่าบริหารจัดการสิทธ์ิ 

2. รอบที่ 3 ที่มีการสมัครที่ส่วนกลางจะมีค่าสมัครเป็นจํานวนเงิน 200 บาท ต่อ 1 สาขาวิชา 
สมัครได้ไม่เกิน 4 สาขาวิชา และมีค่าบริหารจัดการสิทธ์ิ จํานวน 100 บาท 

3. รอบที่ 4 ที่เป็นการสมัครแบบมีลําดับจะมีค่าสมัครจํานวน 300 บาท โดยแบ่งเป็น ลําดับที่ 
1 ค่าสมัคร 150 บาท และลําดับที่ 2-4 ค่าสมัครลําดับละ 50 บาท และมีค่าบริหารจัดการสิทธ์ิ จํานวน         
100 บาท  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ  
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 
ระเบยีบวาระที่ 2.6 ผลการจัดการศึกษานอกสถานที่ต้ังของสถาบันอุดมศึกษาและเกณฑ์การจัด

การศึกษานอกสถานที่ต้ัง ฉบับปรบัปรุงแก้ไข 
 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้กําหนดนโยบายยกระดับคุณภาพ
การศึกษาไทย โดยให้มีการติดตามตรวจสอบการจัดการศึกษานอกสถานที่ต้ัง และได้ดําเนินการตรวจประเมิน
การจัดการศึกษานอกสถานที่ต้ัง ต้ังแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2555 เป็นต้นมา ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการจัด
การศึกษานอกสถานที่ต้ังของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2551 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย
การจัดการศึกษานอกสถานที่ต้ังของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ พ.ศ. 2552 ซึ่งจากการดําเนินการตรวจประเมิน
พบว่า การจัดการศึกษานอกสถานที่ต้ังส่วนใหญ่ประสบปัญหาเก่ียวกับการจัดการศึกษาไม่ได้มาตรฐานการ
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อุดมศึกษา ผลการผลิตบัณฑิตไม่สอดคล้องกับความต้องการในทิศทางการพัฒนาประเทศ สกอ. จึงได้
ดําเนินการปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการจัดการศึกษานอกสถานที่ต้ังของสถาบันอุดมศึกษา 
เพ่ือให้การจัดการศึกษาดังกล่าวมีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา โดยได้จัดประชุมผลการจัด
การศึกษานอกสถานที่ต้ังของสถาบันอุดมศึกษาและเกณฑ์การจัดการศึกษานอกสถานที่ต้ัง ฉบับปรับปรุงแก้ไข  
เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค กรุงเทพฯ น้ัน  

ในการน้ี กองบริการการศึกษาจึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบข้อมูลจากการประชุม ผลการตรวจ
ประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ต้ังของสถาบันอุดมศึกษา และเกณฑ์การจัดการศึกษานอกสถานท่ีต้ังของ
สถาบันอุดมศึกษา ฉบับปรับปรุงแก้ไข ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดการศึกษานอกสถานที่ต้ัง
ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ พ.ศ. 2560 ฉบับลงวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2560   

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ  
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 
ระเบยีบวาระที่ 2.7 โครงการ “นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์เพื่อสังคมและชุมชนของ

มหาวิทยาลัยในจังหวัดนครปฐม” 
  
สรุปเรื่อง 

ตามภารกิจการลงพ้ืนที่ติดตามงานการเชื่อมโยงนโยบายของรัฐบาลกับการศึกษาของ
คณะรัฐมนตรี โดยนายแพทย์ธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และคณะ เน่ืองในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่าง
เป็นทางการนอกสถานที่ภาคกลาง ในวันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2560 ณ อาคารเรือนรับรอง (เรือนกระจก) 
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวัง   
สนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม น้ัน 

ในการนี้ มหาวิทยาลัยศิลปากรโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย สุทธะนันท์ อธิการบดี     
และผู้บริหารมหาวิทยาลัย พร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเดช นิลพันธ์ุ 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์จิรา วงษ์ขมทอง อธิการบดี
มหาวิทยาลัยคริสเตียน กําหนดเตรียมการต้อนรับและนําเสนอโครงการ “นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์เพ่ือ
สังคมและชุมชนของมหาวิทยาลัยในจังหวัดนครปฐม” รายงานศักยภาพและแนวทางการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัยในจังหวัดนครปฐมเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน พร้อมทั้งรับนโยบายในการดําเนินการจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนเยี่ยมชมส่วนจัดแสดงนิทรรศการ ดังน้ี 

1. นิทรรศการ “ศิลปากรสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน” 
2. นิทรรศการ “มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างย่ังยืน” 
3. นิทรรศการ “มหาวิทยาลัยคริสเตียนกับนวัตกรรมทางการแพทย์เพ่ือสังคมและชุมชน” 
ทั้งน้ี ขอเชิญผู้บริหารร่วมให้การต้อนรับคณะของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและ

ร่วมงานตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว 
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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  
ระเบยีบวาระที่  4.1.2.1 คณะอักษรศาสตร์ขออนุมัติจ้าง นางสาวกมลพร อุปการแก้ว เพื่อบรรจุเปน็

พนักงานมหาวิทยาลัย ซ่ึงจ้างด้วยเงินงบประมาณแผน่ดิน  ตําแหน่งอาจารย์ 
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่คณะอักษรศาสตร์มีอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน 
ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-06-377 สังกัดภาควิชาภูมิศาสตร์ น้ัน  

คณะฯ ได้ดําเนินการตามขั้นตอนแล้ว ผู้ได้รับการคัดเลือกคือ นางสาวกมลพร อุปการแก้ว              
วุฒิ Master of Science (Natural Resources Management) จาก Asian Institute of Technology               
โดยมีผลการสอบคะแนนภาษาอังกฤษ TOEIC 730 คะแนน (เป็นไปตามมติที่ประชุม ก.บ.พ. ครั้งที่ 25/2558            
เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558 กําหนดให้มีผลการสอบคะแนนภาษาอังกฤษ TOEIC ไม่ตํ่ากว่า 625 คะแนน) คณะฯ             
จึงประสงค์ขออนุมัติจ้าง นางสาวกมลพร อุปการแก้ว เพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงิน
งบประมาณแผ่นดิน ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-06-377  อัตราเงินเดือน เดือนละ 26,250 บาท 
สังกัดภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ พร้อมทั้งขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลอง
ปฏิบัติงาน ดังน้ี 

1. คณบดีคณะอักษรศาสตร์    ประธานกรรมการ 
2. หัวหน้าภาควิชาภูมิศาสตร์    กรรมการ 
 คณะอักษรศาสตร์ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมสัน  คีรีวงศ์วัฒนา   กรรมการ 
4. อาจารย์ศุภฤกษ์  โออินทร์    กรรมการ 
5. นางสาวประภาพร  ถึกกวย    เลขานุการ 

 โดยที ่ประชุม ก .บ .พ .  ครั ้งที ่ 1/2560 เมื ่อวันที ่ 10 มกราคม 2560 มีมติอนุมัติให้
เปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุกรอบอัตราว่าง เพื่อใช้ในการดําเนินการเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-06-377  คณะอักษรศาสตร์ จากเง่ือนไข
การบรรจุคุณวุฒิปริญญาเอก เป็น เง่ือนไขการบรรจุคุณวุฒิปริญญาโท 
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 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จ้าง นางสาวกมลพร อุปการแก้ว เพ่ือบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-06-377  อัตรา
เงินเดือน เดือนละ 26,250 บาท สังกัดภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ ก.บ.ม. อนุมัติ             
แต่ไม่ก่อนวันรายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน พร้อมทั้งอนุมัติให้แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลอง
ปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าวตามรายช่ือที่คณะฯ เสนอ ทั้งน้ี  การจ้างคร้ังแรกให้จ้างเป็นพนักงานประจํา
สถานภาพทดลองงาน มีระยะเวลาการจ้าง 1 ปี ต้ังแต่วันที่รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.2.2 คณะว ิทยาการจ ัดการขออน ุม ัต ิย ้ายและเปลี ่ยนตําแหน ่งพน ักงาน

มหาวิทยาลัย ราย นายรัชมงคล  แย้มเกษร 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่คณะวิทยาการจัดการได้ดําเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน

มหาวิทยาลัย มาดํารงตําแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะว ิทยาการจ ัดการ  ซึ่ งผู้ที่ผ่านการคัดเลือก คือ                
นายรัชมงคล แย้มเกษร วุฒิศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัย
พะเยา และมีผลการทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย ได้ 69.6 คะแนน เป็นไปตามมาตรฐาน
การทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษ ซึ่งกําหนดให้มีผลการสอบคะแนนภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่าร้อยละ 60           
ของคะแนนเต็ม แต่เน่ืองจากปัจจุบัน นายรัชมงคล  แย้มเกษร เป ็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่ง              
นักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-23-774 อัตราเงินเดือน 26,010 บาท สังกัดคณะวิทยาการ
จัดการ ดังน้ัน คณะวิทยาการจัดการจึงประสงค์ขออนุมัติย้ายและเปลี่ยนตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย ราย 
นายรัชมงคล แย้มเกษร จากตําแหน่งนักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-23-774               
อัตราเงินเดือน 26,010 บาท สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ไปดํารงตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-3-23-710
อัตราเงินเดือน เดือนละ 26,250 บาท (อัตราเงินเดือนแรกบรรจุวุฒิปริญญาโท) สังกัดคณะวิทยาการจัดการ           
โดยให้นับระยะเวลาปฏิบัติงานต่อเน่ืองกัน พร้อมทั้งขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังน้ี 

1. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ    ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัลทกิา  ศิริพิศ   กรรมการ 
3. อาจารย์ชิษณุพงศ์  ศิริโชตินิศากร   กรรมการ 
4. อาจารย์บุษริน  วงศ์วิวัฒนา    กรรมการ 
5. อาจารย์ ดร.นพรัตน์  บุญเพียรผล   กรรมการ 
6. นางสาววันเพ็ญ  แสงพูล    เลขานุการ 

 โดยที่ประชุม ก .บ .ม .  ครั ้งที ่ 17/2557 เมื ่อวันที่ 2 กันยายน 2557 มีมติอนุมัติใ ห้
เปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุกรอบอัตราว่าง เพื่อใช้ในการดําเนินการเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-3-23-710 สังกัดคณะวิทยาการจัดการ               
จากเง่ือนไขการบรรจุคุณวุฒิปริญญาเอก เป็นเง่ือนไขการบรรจุคุณวุฒิปริญญาโท ที่กําลังศึกษาระดับ         
ปริญญาเอกและกําลังทําวิทยานิพนธ์ และที่ประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 21/2558 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558              
มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุกรอบอัตราว่าง เพื่อใช้ในการดําเนินการเปิดรับสมัครคัดเลือก
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บุคคลเพื ่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่ง เลขที ่ 1-3-23-710 สังกัด          
คณะวิทยาการจัดการ จากเง่ือนไขการบรรจุคุณวุฒิปริญญาเอก เป็นเง่ือนไขการบรรจุคุณวุฒิปริญญาโท 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้ย้ายและเปล่ียนตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย ราย                
นายรัชมงคล แย้มเกษร จากตําแหน่งนักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-23-774               
อัตราเงินเดือน 26,010 บาท สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ไปดํารงตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-3-23-710 
อัตราเงินเดือน เดือนละ 26,250 บาท สังกัดคณะวิทยาการจัดการ โดยให้นับระยะเวลาปฏิบัติงานต่อเน่ืองกัน 
พร้อมทั้งอนุมัติให้แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานตามรายช่ือที่คณะฯ เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.2.3 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขออนุมัติจ้าง นางสาวนัทธ์หทัย 

อือนอก เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ซ่ึงจ้างด้วยเงินงบประมาณ
แผ่นดิน (เงินรายได้สมทบ) ตําแหน่งอาจารย์ 

 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วย
เงินงบประมาณแผ่นดิน (เงินรายได้สมทบ) ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-3-25-716 น้ัน  

คณะฯ ได้ดําเนินการตามข้ันตอนแล้ว ผู้ได้รับการคัดเลือกคือ นางสาวนัทธ์หทัย อือนอก              
วุฒิบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดยมีผลการสอบคะแนนภาษาอังกฤษ TOEIC        
685 คะแนน (เป็นไปตามมติที่ประชุม ก.บ.พ. ครั้งที่ 25/2558 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558 กําหนดให้มีผลการสอบ
คะแนนภาษาอังกฤษ TOEIC ไม่ตํ่ากว่า 625 คะแนน) คณะฯ จึงประสงค์ขออนุมัติจ้าง นางสาวนัทธ์หทัย อือนอก 
เพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน (เงินรายได้สมทบ) ดํารงตําแหน่ง
อาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-3-25-716 อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท สังกัดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร พร้อมทั้งขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังน้ี 

1. คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ประธานกรรมการ 
2. อาจารย์นฤชร  สังขจันทร์    กรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มัทนา  เจริญวงศ์   กรรมการ 
4. อาจารย์พอสิทธ์ิ  ชัยมณี    กรรมการ 
5. นางสาววันเพ็ญ  แสงพูล    เลขานุการ 

 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จ้าง นางสาวนัทธ์หทัย อือนอก เพ่ือบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน (เงินรายได้สมทบ) ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขท่ี         
1-3-25-716 อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท สังกัดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ต้ังแต่วันที่ 
ก.บ.ม. อนุมัติแต่ไม่ก่อนวันรายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน พร้อมทั้งอนุมัติให้แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผล         
การทดลองปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าวตามรายช่ือที่คณะฯ เสนอ ทั้งน้ี  การจ้างคร้ังแรกให้จ้างเป็นพนักงาน
ประจําสถานภาพทดลองงาน มีระยะเวลาการจ้าง 1 ปี ต้ังแต่วันที่รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน 
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ระเบียบวาระท่ี  4.1.2.4 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมขออนุมัติจ้าง นายจงรัก 
ปริวัตรนานนท์ เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ซ่ึงจ้างด้วยเงิน
งบประมาณแผ่นดิน (เงินรายได้สมทบ) ตําแหน่งอาจารย์ 

 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย         
ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน (เงินรายได้สมทบ) ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-3-09-592             
สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล น้ัน  

คณะฯ ได้ดําเนินการตามข้ันตอนแล้ว ผู้ได้รับการคัดเลือกคือ นายจงรัก ปริวัตรนานนท์              
วุฒิบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การตลาด) จากมหาวิทยาลัยรามคําแหง และปัจจุบันกําลังศึกษาหลักสูตร
บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง โดยมีผลการสอบคะแนนภาษาอังกฤษ TU-GET 480 คะแนน 
(เป็นไปตามมติที่ประชุม ก.บ.พ. ครั้งที่ 25/2558 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558 กําหนดให้มีผลการสอบคะแนน
ภาษาอังกฤษ TU-GET ไม่ตํ่ากว่า 450 คะแนน) คณะฯ จึงประสงค์ขออนุมัติจ้าง นายจงรัก ปริวัตรนานนท์          
เพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน (เงินรายได้สมทบ) ดํารงตําแหน่ง
อาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-3-09-592 อัตราเงินเดือน เดือนละ 26,250 บาท สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมทั้งขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผล            
การทดลองปฏิบัติงาน ดังน้ี 

1. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประธานกรรมการ 
2. หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล กรรมการ 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดชาพันธ์  รัฐศาสนศาสตร์ กรรมการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุตม์  คุณานพดล   กรรมการ 
5. นางพนิดา  ตันติอํานวย    เลขานุการ 

 โดยที่ประชุม ก.บ.พ. ครั้งที่ 14/2559 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 มีมติอนุมัติให้
เปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุกรอบอัตราว่าง เพื่อใช้ในการดําเนินการเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่ง เลขที ่ 1-3-09-592 คณะวิศวกรรมศาสตร์          
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จากเง่ือนไขการบรรจุคุณวุฒิปริญญาเอก เป็น เง่ือนไขการบรรจุคุณวุฒิปริญญาโท 
และอยู่ระหว่างกําลังศึกษาระดับปริญญาเอก 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จ้าง นายจงรัก ปริวัตรนานนท์ เพ่ือบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน (เงินรายได้สมทบ) ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขท่ี        
1-3-09-592 อัตราเงินเดือน เดือนละ 26,250 บาท สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ต้ังแต่วันที่ ก.บ.ม. อนุมัติแต่ไม่ก่อนวันรายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน พร้อมทั้งอนุมัติให้
แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าวตามรายช่ือที่คณะฯ เสนอ            
ทั้งน้ี  การจ้างครั้งแรกให้จ้างเป็นพนักงานประจําสถานภาพทดลองงาน มีระยะเวลาการจ้าง 1 ปี ต้ังแต่วันที่          
รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน 
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ระเบียบวาระที่  4.1.3 การประเมินการปฏิบัติงาน  
ระเบียบวาระท่ี  4.1.3.1 รายงานผลการประเมินทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย     

จํานวน 6 ราย 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรได้มีคําสั่งบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยให้ทดลอง

ปฏิบัติงานในตําแหน่งเป็นเวลา 6 เดือน จํานวน 6 ราย คือ 
1. นางสาวปาริฉัตร สุชาติกุลวิทย์ วุฒิ Master of Arts สาขาวิชา Architectural Lighting 

Design จาก Wismar University ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขท่ี  
1-2-04-431 อัตราเงินเดือน เดือนละ 22,500 บาท สังกัดภาควิชาออกแบบตกแต่งภายใน คณะมัณฑนศิลป์ 
ต้ังแต่วันที่ 10 มกราคม 2560 

2. นายไพโรจน์ พิทยเมธี วุฒิศิลปมหาบัณฑิต (การออกแบบนิเทศศิลป์) จากมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-04-432 อัตราเงินเดือน เดือนละ 26,250 บาท          
สังกัดภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมัณฑนศิลป์ ต้ังแต่วันที่ 9 มกราคม 2560 

3. นางสาวณัฐภรณ์ สถิตวราทร วุฒิ Master of Arts in Drama: Theatre & Young 
People จาก The University of Worcester ประเทศสหราชอาณาจักร ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขท่ี           
1-2-06-237 อัตราเงินเดือน เดือนละ 26,250 บาท สังกัดภาควิชานาฏยสังคีต คณะอักษรศาสตร์ ต้ังแต่วันที่           
2 มีนาคม 2560 

4. นางสาวญาณิน พงศ์สุวรรณ วุฒิ Master of Arts in Filmmaking จาก University of 
London ประเทศสหราชอาณาจักร ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-3-25-664  อัตราเงินเดือน       
เดือนละ 26,250 บาท สังกัดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ต้ังแต่วันที่ 16 มกราคม 2560 

5. นายจิรวัฒน์ เอ้ือสังคมเศรษฐ์ วุฒิ Master of Arts จาก Kingston University  
ประเทศสหราชอาณาจักร ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-3-25-663 อัตราเงินเดือน เดือนละ  
26,250 บาท สังกัดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ต้ังแต่วันที่ 16 มกราคม 2560 

6. นางสาวเพ็ญศิริ อยู่ศรี วุฒิบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดํารงตําแหน่งนักกิจการนักศึกษาปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-02-268                 
อัตราเงินเดือน  เดือนละ 19,500 บาท สังกัดงานบริการการศึกษา สํานักงานคณบดี คณะโบราณคดี ต้ังแต่วันที่             
1 มีนาคม 2560 

บัดน้ี คณะกรรมการประเมินฯ ได้ดําเนินการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาว ิทยาล ัยดังกล่าวแล้ว เห็นว่าพนักงานมหาว ิทยาล ัย  ทั้ง 6 ราย เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ             
ความรับผิดชอบและความประพฤติเหมาะสม เห็นควรให้ปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าวต่อไป 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบรายงานผลการประเมินทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัย จํานวน 6 ราย และให้ปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าวต่อไป  
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ระเบียบวาระที่  4.1.4 การขอเปลี่ยน / เพิ่มเง่ือนไขการบรรจุ 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.4.1 คณะวิทยาการจัดการขออนุมัติเปลี่ยนเง่ือนไขการบรรจุกรอบอัตราว่างเพื่อใช้

ในการดําเนินการเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่คณะวิทยาการจัดการมีอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย  ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณ
แผ่นดิน (เงินรายได้สมทบ)  ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-3-23-745 น้ัน 
  คณะฯ ได้ดําเนินการเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย            
ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-3-23-745 ด้วยวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก ทางด้านการสอนภาษาญี่ปุ่น  
ญี่ปุ่นศึกษา วรรณคดีญี่ ปุ่น หรือบริหารธุรกิจแบบญี่ปุ่น ปรากฏว่าไม่มีผู้สมัครตําแหน่งดังกล่าว คณะฯ             
จึงประสงค์ขออนุมัติเปลี่ยนเง่ือนไขการบรรจุก่อนดําเนินการเปิดรับสมัครอีกคร้ังหน่ึง ดังน้ี 

- ผู้สมัครต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ทางด้านการสอนภาษาญี่ปุ่น ญี่ปุ่นศึกษา 
วรรณคดีญี่ปุ่น หรือบริหารธุรกิจแบบญี่ปุ่น หรือ 

- ผู้สมัครต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ทางด้านการสอนภาษาญี่ปุ่น ญี่ปุ่นศึกษา 
วรรณคดีญี่ปุ่น หรือบริหารธุรกิจแบบญี่ปุ่น ที่กําลังศึกษาระดับปริญญาเอกและกําลังทําวิทยานิพนธ์ 

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 มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนเง่ือนไขการบรรจุกรอบอัตราว่างเพ่ือใช้ในการ
ดําเนินการเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่        
1-3-23-745 สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ตามท่ีเสนอ 
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ระเบียบวาระท่ี  4.1.4.2 คณะวิทยาการจัดการขออนุมัติเปลี่ยนเง่ือนไขการบรรจุกรอบอัตราว่างเพื่อใช้
ในการดําเนินการเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่คณะวิทยาการจัดการมีอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย  ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณ
แผ่นดิน (เงินรายได้สมทบ)  ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-3-23-758 และตําแหน่งเลขที่ 1-3-23-790 น้ัน 
  คณะฯ ได้ดําเนินการเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย            
ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขท่ี 1-3-23-758 และตําแหน่งเลขท่ี 1-3-23-790 ด้วยวุฒิการศึกษาระดับ           
ปริญญาเอก ทางด้านการบัญชี หรือสาขาที่เก่ียวข้องกับการบริหารธุรกิจ หรือ ปริญญาโท ทางด้านการบัญชี หรือ
สาขาที่เก่ียวข้องกับการบริหารธุรกิจ ที่กําลังศึกษาระดับปริญญาเอกและกําลังทําวิทยานิพนธ์ ปรากฏว่าไม่มี
ผู้สมัครตําแหน่งดังกล่าว โดยที่ประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ได้เคยมีมติ
อนุมัติให้ปรับลดวุฒิการศึกษาในการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในตําแหน่งดังกล่าวไปแล้ว คณะฯ        
จึงประสงค์ขออนุมัติเปลี่ยนเง่ือนไขการบรรจุก่อนดําเนินการเปิดรับสมัครอีกคร้ังหน่ึง ดังน้ี 

- ผู้สมัครต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ทางด้านการบัญชี หรือสาขาที่เก่ียวข้องกับ
การบริหารธุรกิจ หรือ 

- ผู้สมัครต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ทางด้านการบัญชี หรือสาขาท่ีเก่ียวข้องกับ        
การบริหารธุรกิจ 

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 มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนเง่ือนไขการบรรจุกรอบอัตราว่างเพ่ือใช้ใน            
การดําเนินการเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 
1-3-23-758 และตําแหน่งเลขที่ 1-3-23-790 สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ตามท่ีเสนอ 
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ระเบียบวาระท่ี  4.1.5 การพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ ชํานาญงาน ชํานาญงานพิเศษ ชํานาญการ 
ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษฯ 
ไม่ม ี

 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6 เรื่องอ่ืนๆ  
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.1 การขอเพิ่มวุฒิการศึกษาไว้ในทะเบียนประวัติ  

 
สรุปเรื่อง 

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

และสําหรับข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายบริหารและปฏิบัติงานท่ัวไป                
ที่ได้รับคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นน้ันจะต้องเป็นคุณวุฒิที่ตรงกับมาตรฐานกําหนดตําแหน่งซึ่งบุคคลน้ันดํารงตําแหน่งอยู่  
ในขณะนั้น ส่วนการกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ ให้คํานึงถึงความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบ     
ความประพฤติและความเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างย่ิงต้องพิจารณาถึงลักษณะงานที่ปฏิบัติ ผลประโยชน์         
ที่หน่วยงานจะได้รับเป็นสําคัญ   

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

คณะวิชาประสงค์ขออนุมัติเพ่ิมวุฒิการศึกษาไว้ในทะเบียนประวัติ จํานวน 2 ราย ดังน้ี 
1. นางสาวจุฑาทิพย์ จันทร์ลุน พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ (ปัจจุบันตําแหน่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์) ตําแหน่งเลขที่ 1-2-06-340 สังกัดภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์                
ได้รับอนุญาตให้ลาศึกษาในระดับปริญญาเอก แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัย                
สุโขทัยธรรมาธิราช มีกําหนด 5 ปี 5 เดือน ต้ังแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2555 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 และ
ได้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก วุฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สารสนเทศศาสตร์) จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   
ต้ังแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2560 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2560 ซึ่งเป็นวันที่งานการเจ้าหน้าที่
ของคณะฯ รับเรื่อง ซึ่งย่ืนเร่ืองเกินกว่า 60 วัน นับแต่ที่สําเร็จการศึกษา (เน่ืองจากอัตราเงินเดือน เดือนละ 
40,000 บาท เกินกว่าอัตราการบรรจุคุณวุฒิปริญญาเอก) 

2. นายกําพล กรนานันท์ พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งนักคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
ตําแหน่งเลขที่ 2-3-25-321 สังกัดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ได้รับอนุญาตให้ลาศึกษานอกเวลา
ราชการ ในระดับปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ มหาวิทยาลัยมหิดล มีกําหนด 3 ปี 
4 เดือน 9 วัน ต้ังแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และนายกําพล กรนานันท์ ได้สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโท วุฒิ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ) จาก
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มหาวิทยาลัยมหิดล ต้ังแต่วันที่ 4 มกราคม 2560 ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2552 ในหลักสูตรระดับปริญญาโทกําหนดวันที่สอบวิทยานิพนธ์ผ่านเป็นวันที่สําเร็จการศึกษา 
โดยผลงานหรือส่วนหน่ึงของผลงานวิทยานิพนธ์ได้รับการตีพิมพ์หรือได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารที่มี
นักวิชาการกลั่นกรอง หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีนักวิชาการกลั่นกรองและมีรายงานการประชุม 
(Proceeding) โดยให้มีผลต้ังแต่วันที่ 4 มกราคม 2560 ซึ่งเป็นวันที่สําเร็จการศึกษา (เน่ืองจากอัตราเงินเดือน 
เดือนละ 26,610 บาท เกินกว่าอัตราการบรรจุคุณวุฒิปริญญาโท) 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้เพ่ิมวุฒิการศึกษาไว้ในทะเบียนประวัติพนักงาน
มหาวิทยาลัย จํานวน 2 ราย  ตามท่ีเสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.2 การขอเปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยภายหลัง

เวลาหนึ่งปีแต่ไม่เกินสามปี 
 

สรุปเรื่อง 
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559  บทเฉพาะกาล มาตรา 83 ได้กําหนดให้

ข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้าง
มหาวิทยาลัยตามระยะเวลาและเง่ือนไขตามท่ีกําหนดไว้ในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ซึ่งสภามหาวิทยาลัย          
ได้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการเปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ไว้แล้ว โดยในระยะแรกได้กําหนดระยะเวลาในการแสดงเจตนาเพ่ือ         
ขอเปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ในการแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพตามมาตรา 
83 (1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 กําหนดให้แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพฯ ภายใน
หน่ึงปี นับแต่วันที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 มีผลใช้บังคับให้มหาวิทยาลัยดําเนินการ
บรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยไม่ต้องทําการประเมินความรู้ความสามารถ และตามมาตรา 83 (2)       
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 กําหนดแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพมาเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัยภายหลังกําหนดเวลาหน่ึงปีแต่ไม่เกินสามปีให้มีการประเมินความรู้ความสามารถตามหลักเกณฑ์
ที่มหาวิทยาลัยกําหนด ประกอบกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการเปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการ
ในสถาบันอุดมศึกษามาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ข้อ 21 และประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความรู้ความสามารถของข้าราชการและลูกจ้างประจําผู้ขอเปลี่ยนสถานภาพ
ภายหลังเวลาหน่ึงปี แต่ไม่เกินสามปี พ.ศ. 2560 กําหนดให้มีการประเมินความรู้ความสามารถ น้ัน    
  เน่ืองจาก ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้มีบันทึกศูนย์คอมพิวเตอร์ ที่ ศธ 6823/0853 ลงวันที่ 31 
พฤษภาคม 2560 แจ้งว่า นายฉลอง วิริยะธรรม ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหน่งนักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ชํานาญการ สังกัดฝ่ายโปรแกรมระบบ  ย่ืนหนังสือแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัยภายหลังเวลาหน่ึงปีแต่ไม่เกินสามปี  (ตามแบบ ปข.2) (ศูนย์คอมพิวเตอร์ รับเรื่องวันที่ 30 
พฤษภาคม 2560) สมัครใจแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยขอบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ในวันที่ 1 ของเดือนตุลาคม  2560 (กองการเจ้าหน้าที่รับเรื่องวันที่ 31 พฤษภาคม 2560)  ซึ่งใน
ระหว่างน้ันมหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างจัดทําร่างประกาศฯ  กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความรู้
ความสามารถของข้าราชการและลูกจ้างประจําผู้ขอเปลี่ยนสถานภาพภายหลังเวลาหน่ึงปีแต่ไม่เกินสามปี            
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นับแต่วันที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 มีผลใช้บังคับ และต่อมามหาวิทยาลัยได้          
ออกประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความรู้ความสามารถของข้าราชการ
และลูกจ้างประจําผู้ขอเปลี่ยนสถานภาพภายหลังเวลาหน่ึงปีแต่ไม่เกินสามปี นับแต่วันที่พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 มีผลใช้บังคับ พ.ศ. 2560 ฉบับลงวันที่ 9 มิถุนายน 2560 เรียบร้อยแล้ว  และได้
แจ ้งให้ นายฉลอง วิร ิยะธรรม  ไปจัดทําข ้อม ูลเพิ ่มเต ิมตามหลักเกณฑ์ฯ ดังกล่าว และตามบันทึก               
นายฉลอง วิริยะธรรม ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2560 ส่งข้อมูลเพ่ิมเติมตามประกาศหลักเกณฑ์ฯ เรียบร้อยแล้ว 
(กองการเจ้าหน้าที่รับเรื่อง ครั้งที่ 2 วันที่ 30 สิงหาคม 2560)  
  ซึ่งตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความรู้
ความสามารถของข้าราชการและลูกจ้างประจําผู้ขอเปลี่ยนสถานภาพภายหลังเวลาหน่ึงปีแต่ไม่เกินสามปี           
นับแต่วันที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 มีผลใช้บังคับ พ.ศ. 2560 ข้อ 4 ข้อ 5 และข้อ 6 
กําหนดไว้ดังน้ี  
  ข้อ 4 กําหนดให้ข้าราชการผู้ประสงค์แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัยต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 5 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการเปลี่ยนสถานภาพ
จากข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ดังน้ี   

(1) อยู่ระหว่างถูกดําเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรง 
(2) เป็นผู้ไม่ผ่านการประเมินการปฏิบัติงานในระยะเวลาหน่ึงปีก่อนการแสดงเจตนาเปลี่ยน

สถานภาพ เว้นแต่เป็นผู้ที่ไม่ได้รับการประเมินการปฏิบัติงานเน่ืองจากเป็นผู้ได้รับ
อนุญาตให้ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติงานวิจัย หรือปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 
หรือเป็นการลาประเภทอ่ืน ๆ ตามสิทธิ 

 ข้อ 5 กําหนดให้ข้าราชการผู้ประสงค์แสดงเจตนาเปล่ียนสถานภาพตามข้อ 4 ระบุเลือกวันที่
ประสงค์จะเปลี่ยนสถานภาพเพ่ือให้มีผลเป็นวันพ้นสภาพการเป็นข้าราชการ และเป็นวันเริ่มต้นของการบรรจุ
แต่งต้ังเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ในวันที่หน่ึงของเดือน หากวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดราชการ ให้ถือเอา          
วันทําการถัดไปซึ่งเป็นวันแรกของการทํางานเป็นวันเริ่มต้นการบรรจุแต่งต้ังเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
  การยื่นหนังสือแสดงเจตนาให้ย่ืนตามแบบที่กําหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร            
ว่าด้วยการเปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559  
พร้อมจัดทําเอกสารแสดงปริมาณงานย้อนหลังสามปี โดยย่ืนล่วงหน้าก่อนวันที่ประสงค์เปลี่ยนสถานภาพ              
ตามวรรคหน่ึงไม่น้อยกว่าหกสิบวัน ยกเว้นการแสดงเจตนาเปล่ียนสถานภาพในวันที่ 1 สิงหาคม 2560 ให้ย่ืน
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
 ข้อ 6 กําหนดให้อธิการบดีโดยมติ ก.บ.ม. แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินความรู้ความสามารถ 
ประกอบด้วยรองอธิการบดีหรือคณบดีที่เป็นผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดเป็นประธานกรรมการ และกรรมการ              
อีกจํานวนไม่น้อยกว่าสามคน โดยกรรมการจํานวนหน่ึงคนจะต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกส่วนงานต้นสังกัด 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินความรู้ความสามารถของ 
ผู้แสดงเจตนาขอเปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ราย นายฉลอง วิริยะธรรม         
ประกอบด้วยผู้มีตําแหน่ง ดังน้ี 
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  1. ผู้อํานวยการศูนย์คอมพิวเตอร์     ประธานกรรมการ 
  2. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย     กรรมการ 
  3. รองผู้อํานวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ 
  4. รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 
  5. เลขานุการศูนย์คอมพิวเตอร์               เลขานุการ 
 

ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.3 ขออนุมัติเปลี่ยนเง่ือนไขการบรรจุกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย  
 

สรุปเรื่อง 
ตามท่ีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย               

ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน (เงินรายได้สมทบ) ตําแหน่งนักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่         
2-3-25-694 น้ัน 

เพ่ือให้การดําเนินการของคณะฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะฯ จึงประสงค์ขออนุมัติ 
เปลี่ยนเง่ือนไขการบรรจุกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งนักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ ตําแหน่ง
เลขที่ 2-3-25-694 สังกัดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จากเง่ือนไขการบรรจุวุฒิปริญญาตรี              
เป็น เง่ือนไขการบรรจุวุฒิปริญญาโท 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนเง่ือนไขการบรรจุกรอบอัตราว่างพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตําแหน่งนักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-25-694 สังกัดคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร จากเง่ือนไขการบรรจุวุฒิปริญญาตรี เป็น เง่ือนไขการบรรจุวุฒิปริญญาโท 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.4 คณะโบราณคดีขออนุมัติเลื่อนเงินเดือนประจําปีครึ่งปีหลังให้แก่ข้าราชการ

พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาท่ีขาดคุณสมบัติเก่ียวกับระยะเวลาการปฏิบัติ
ราชการ เป็นกรณีพิเศษ  ราย นางสาวรัศมี ชูทรงเดช 

 
สรุปเรื่อง 
 ตามที่ที่ประชุม ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยศิลปากร ในการประชุม ครั้งที่ 17/2560 เมื่อวันที่                
29 สิงหาคม  2560 มีมติอนุมัติให้คณะวิชา /หน่วยงานดําเนินการประเมินเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ             
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และให้เสนอการเลื่อนกรณีพิเศษแก่ผู้ขาดคุณสมบัติ น้ัน 
  ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์และอัตราร้อยละของฐานในการ
คํานวณเพ่ือเลื่อนเงินเดือนสําหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สําหรับรอบการประเมินครึ่งปีหลัง  
(1 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560) เพ่ือการเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ฉบับลงวันที่  
6 กันยายน 2560 “ข้อ 9 การเลื่อนเงินเดือนสําหรับผู้ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะได้รับการเลื่อนเงินเดือนตามประกาศ 
ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา              
แต่ผู้ บั งคับบัญชาพิจารณาเห็นว่ามี เหตุผลพิ เศษที่ สมควรเลื่ อนเ งินเ ดือนให้ข้ าราชการพลเรื อน                 
ในสถาบันอุดมศึกษาผู้น้ัน ให้นําเสนอ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยพิจารณา 
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 การขออนุมัติเลื่อนเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษแก่ผู้ขาดคุณสมบัติเก่ียวกับระยะเวลาการปฏิบัติ
ราชการ ซึ่งตามหลักเกณฑ์จะต้องมีระยะเวลาไม่น้อยกว่าสี่เดือนน้ัน ผู้ขาดคุณสมบัติดังกล่าวจะต้องมีเวลา
ปฏิบัติราชการในคร่ึงปีแรกหรือครึ่งปีหลังแล้วแต่กรณีเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามเดือน 
 ในกรณีวันที่กลับจากการลาศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน เป็นวันหยุดราชการ และได้รายงานตัว
กลับเข้าปฏิบัติราชการในวันถัดไปซึ่งเป็นวันทําการแรก ให้นับระยะเวลาการปฏิบัติงานต้ังแต่วันที่กลับจากการ          
ลาศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน ดังกล่าว 
 ในการนี้ คณะโบราณคดีขอเสนอช่ือข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่ขาดคุณสมบัติ
เ ก่ียวกับระยะเวลาการปฏิบัติราชการ เ พ่ือเลื่อนเงินเดือน ราย นางสาวรัศมี ชูทรงเดช ตําแหน่ง                 
รองศาสตราจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 152 สังกัดภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี  ซึ่งได้รับอนุญาตให้ลาหยุด
ราชการเพ่ือเดินทางไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ต้ังแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 – 1 ตุลาคม 2560 โดยมีเวลา
ปฏิบัติงานในคร่ึงปีหลังรวมเวลา 3 เดือน เป็นกรณีพิเศษ         
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้เลื่อนเงินเดือนประจําปีครึ่งปีหลังให้แก่ข้าราชการ          
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่ขาดคุณสมบัติเก่ียวกับระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ราย นางสาวรัศมี ชูทรงเดช 
ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 152 สังกัดภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี เป็นกรณีพิเศษ  
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.5 ขออนุมัติเปลี่ยนชื่อตําแหน่งและเปลี่ยนเง่ือนไขการบรรจุกรอบอัตราว่าง

พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา และขออนุมัติย้ายพนักงาน
มหาวิทยาลัย ราย นางปนัดดา กุลพานิช     

 
สรุปเรื่อง 

 ตามที่ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ในการประชุมครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 
2560 มีมติเห็นชอบให้ดําเนินการปรับบทบาท/โครงสร้างของสถาบันวิจัยและพัฒนาใหม่ ซึ่งสถาบันวิจัย      
และพัฒนาได้เสนอปรับโครงสร้างหน่วยงาน ภายใต้ช่ือหน่วยงานใหม่ว่า “สํานักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรม
และการสร้างสรรค์” โดยมีฐานะเป็นหน่วยงานภายใต้สํานักงานอธิการบดี เทียบเท่ากอง มีภารกิจเฉพาะด้าน       
ในการเช่ือมโยงประสานงานระหว่างนักวิจัยในมหาวิทยาลัย เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
ศิลปากรในการพัฒนาความเป็นสากลของมหาวิทยาลัย รองรับการจัดอันดับมหาวิทยาลัย (University Ranking) 
และ QS Stars Rating รวมถึงการเป็นที่พ่ึงของชุมชน สังคม และประเทศชาติ ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 15/2560 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 มีมติให้ความเห็นชอบในหลักการของ
โครงสร้างสํานักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร น้ัน  

ดังน้ัน เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรในการรองรับภารกิจดังกล่าว จึงประสงค์   
ขออนุมัติดังน้ี  

1. ขออนุมัติเปลี่ยนตําแหน่งและเปลี่ยนเง่ือนไขการบรรจุกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย  
ประเภทพนักงานประจํา ตําแหน่งเลขที่ 2-3-16-603  จากตําแหน่งนักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ เง่ือนไขการ 
บรรจุคุณวุฒิปริญญาตรี สังกัดสํานักงานอธิการบดี เป็นตําแหน่งเลขที่ 2-3-35-603  ตําแหน่งนักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติการ เง่ือนไขการบรรจุคุณวุฒิปริญญาโท สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา 
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2. ขออนุมัติย้าย นางปนัดดา กุลพานิช วุฒิวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งนักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติการ จากตําแหน่งเลขที่ 2-3-27-720 อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,320 บาท ค่าประสบการณ์              
โดยไม่รวมเข้าในฐานเงินเดือน เดือนละ 5,379 บาท สังกัดคณะดุริยางคศาสตร์ ไปแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,320 บาท สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา ทั้งน้ี นางปนัดดา กุลพานิช  
ได้แจ้งความประสงค์ไม่รับค่าประสบการณ์โดยไม่รวมเข้าในฐานเงินเดือน เดือนละ 5,379 บาท ตามท่ีเคยได้รับ
จากคณะดุริยางคศาสตร์ 

3. ขออนุมัติใช้เงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561        
ในส่วนของสํานักงานอธิการบดี เพ่ือรองรับการจ้าง นางปนัดดา กุลพานิช 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนช่ือตําแหน่งและเปลี่ยนเง่ือนไขการบรรจุกรอบ
อัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา และอนุมัติให้ย้ายพนักงานมหาวิทยาลัย ราย          
นางปนัดดา กุลพานิช พร้อมทั้งอนุมัติให้ใช้เงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ          
พ.ศ. 2561  ในส่วนของสํานักงานอธิการบดี เพ่ือรองรับการจ้าง นางปนัดดา กุลพานิช ตามท่ีเสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.6 ข้อมูลการเลื่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย รอบครึ่งปีหลัง ณ วันที่ 1 

ตุลาคม 2560 
 

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

2560 มีมติดังน้ี  
1. กําหนดวงเงินการเลื่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560  

จํานวนร้อยละ 2 ของอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ณ วันที่ 1 กันยายน 2560  
2. กําหนดหลักเกณฑ์การใช้วงเงินในส่วนที่ไม่เกินร้อยละ 0.05 ซึ่งอยู่ในอํานาจของ 

อธิการบดี และในส่วนไม่เกินร้อยละ 0.10 ซึ่งอยู่ในอํานาจของคณบดีหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เทียบเท่าคณะ 
ไปแล้ว น้ัน 
    กองการเจ้าหน้าที่ สํานักงานอธิการบดี ได้จัดทําข้อมูลพนักงานมหาวิทยาลัย ที่มีตัวครอง 
ณ วันที่ 1 กันยายน 2560 เพื่อคํานวณวงเงินร้อยละ 2 ในการเลื่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย สําหรับ
รอบครึ่งปีหลัง (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2560 - 30 กันยายน 2560) ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560 โดยที่ประชุม 
ก.บ .ม . มหาวิทยาลัย ครั ้งที ่ 9/2560 เมื ่อวันที ่ 9 พฤษภาคม 2560 และครั ้งที ่ 17/2560 เมื ่อวันที่              
29 สิงหาคม 2560 ได้มีมติให้แยกวงเงินตามกลุ่ม ดังน้ี  

1. กําหนดหลักเกณฑ์การใช้วงเงินในส่วนที่ไม่เกินร้อยละ 0.05  ซึ่งอยู่ในอํานาจของ 
อธิการบดี และในส่วนไม่เกินร้อยละ 0.10 ซึ่งอยู่ในอํานาจของคณบดีหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เทียบเท่าคณะ 

2. ให้แบ่งกลุ่มการเลื่อนเงินเดือน ดังน้ี 
(1) กลุ่มผู้ดํารงตําแหน่งสายบริหาร คือ ผู้ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดี ผู้บริหารระดับ

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

(2)  กลุ่มผู้ดํารงตําแหน่งสายวิชาการ ได้แก่ ตําแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์          
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 

(3)  กลุ่มสายสนับสนุน  
3. กําหนดการบริหารวงเงินเพ่ือการเลื่อนเงินเดือนไว้ดังน้ี       

(1) อธิการบดีเป็นผู้บริหารวงเงินเพ่ือการเลื่อนเงินเดือนกลุ่มผู้ดํารงตําแหน่งสายบริหาร    
ตาม 2 (1)  
 (2)  คณบดี ผู้อํานวยการศูนย์ ผู้อํานวยการสถาบัน  ผู้อํานวยการสํานัก และหัวหน้า
หน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ เป็นผู้บริหารวงเงินเพ่ือการเลื่อนเงินเดือนแต่ละกลุ่มของ
หน่วยงาน สายวิชาการและสนับสนุน ตาม 2 (2) และ 2 (3)  
 ทั้งน้ี การเลื่อนเงินเดือนดังกล่าว ให้เลื่อนได้ภายในวงเงินของแต่ละกลุ่ม โดยไม่ให้ใช้วงเงินเพ่ือ
เลื่อนเงินเดือนข้ามกลุ่ม 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบข้อมูลและแผนปฏิบัติงานการเลื่อนเงินเดือนพนักงาน
มหาวิทยาลัยรอบครึ่งปีหลัง ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560  แล้วจะได้แจ้งให้คณะวิชา/หน่วยงาน เพ่ือใช้ในการ
กรอกข้อมูลเพ่ือการเลื่อนเงินเดือนให้เป็นไปตามแผนในเดือนตุลาคม 2560 ต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.7 แนวทางการพิจารณาผลการประเมินการปฏิบัติงานของผู้ดํารงตําแหน่ง

ผู้ช่วยอธิการบดี รองคณบดี รองหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน            
ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 

  ประธานขอถอนเร่ือง 
 
ระเบยีบวาระที่  4.2 แผนและการติดตามผลการดําเนินงานตามแผน 
ระเบยีบวาระที่  4.2.1 แผนปฏิบัติราชการประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยศลิปากร 
 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ได้ให้ความ
เห็นชอบแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากรของอธิการบดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 ซึ่งเป็นแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการดําเนินงานตลอดระยะเวลา 4 ปี 
โดยแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยศิลปากร จะสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน 
2560 น้ัน 

 ในการน้ี เพ่ือให้มหาวิทยาลัยและคณะวิชา/หน่วยงาน มีกรอบแนวทางในการดําเนินงานตาม
ภารกิจเชิงนโยบายและภารกิจประจํา กองแผนงานจึงได้จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 มหาวิทยาลัยศิลปากร  ภายใต้กรอบของยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ  ยุทธศาสตร์
กระทรวงศึกษาธิการ แผนพัฒนามหาวิทยาลัยในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ซึ่งเป็นแผนที่มีความเชื่อมโยง
ระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 และ
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ที่มหาวิทยาลัยใช้เป็นกรอบแนวทาง
ในการดําเนินงาน โดยครอบคลุมการดําเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ 
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม การบริหารจัดการ การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการนําพาองค์กรสู่
สากล ซึ่งมีสาระสําคัญของแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยศิลปากร ดังน้ี 

1. แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยศิลปากร มีรอบ
ระยะเวลาต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561 ประกอบด้วยแผนงาน/โครงการ ที่สะท้อน
เป้าหมายการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ทั้งในภารกิจนโยบายและภารกิจประจํา ประกอบด้วย 3 เป้าหมาย 
8 นโยบาย 33 ตัวช้ีวัด 11 แผนงาน โครงการตามภารกิจนโยบาย 28 โครงการ มหาวิทยาลัยได้จัดสรร
งบประมาณสําหรับการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยจากทุกแหล่งเงินมีจํานวนทั้งสิ้น 
3,577,556,660 บาท 

2. จุดเน้นการขับเคลื่อนเป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยมีแนวทางการ
ดําเนินงานที่สะท้อนเป้าหมายการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยครอบคลุมกรอบการดําเนินงานท่ีเก่ียวข้อง
กับการจัดการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม การบริหารจัดการ การพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการนําพาองค์กรสู่สากล ซึ่งมหาวิทยาลัยได้กําหนดเป้าหมายท่ีสําคัญเพ่ือให้
มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นมหาวิทยาลัยช้ันนําแห่งการสร้างสรรค์ ดังน้ี 

เป้าหมายที่ 1 : เป็นมหาวิทยาลัยช้ันนําที่มีมาตรฐานสากล 
เป้าหมายที่ 2 : การเป็นที่พ่ึงของชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
เป้าหมายที่ 3 : การบริหารจัดการ (ให้เป็นมหาวิทยาลัยที่พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง) 

3. มหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณสําหรับการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของมหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวนทั้งสิ้น 
3,577,556,660 บาท โดยมีแหล่งที่มาของงบประมาณแผ่นดิน จํานวน 1,677,043,300 บาท และงบประมาณ
เงินรายได้ จํานวน 1,900,513,360 บาท ประกอบด้วย เงินรายได้(โครงการปกติ) จํานวน 868,032,600 บาท 
เงินรายได้ (โครงการพิเศษ) จํานวน 799,061,680 บาท และเงินสะสม จํานวน 233,419,080 บาท 
 เมื่อจําแนกตามภารกิจนโยบายและภารกิจประจํา มหาวิทยาลัยมีการจัดสรรงบประมาณ
เพ่ือการดําเนินงานตามภารกิจเชิงนโยบาย ในภาพรวมจากทุกแหล่งเงิน จํานวน 427,467,028 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 11.95 โดยมีเงินงบประมาณแผ่นดิน จํานวน 44,790,400 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.67 จากงบประมาณ
แผ่นดินทั้ งหมด  และงบประมาณเงินรายได้  จํานวน 382,676,628 บาท คิดเป็นร้อยละ 20.14                
จากงบประมาณรายได้ทั้งหมด โดยมีการจัดสรรงบประมาณสําหรับภารกิจประจําในภาพรวม จํานวน 
3,150,089,632 บาท คิดเป็นร้อยละ 88.05  โดยมีเงินงบประมาณแผ่นดิน จํานวน 1,632,252,900 บาท      
คิดเป็นร้อยละ 97.33 จากงบประมาณแผ่นดินทั้งหมด และงบประมาณเงินรายได้ จํานวน 1,517,836,732 
บาท คิดเป็นร้อยละ 79.86 จากงบประมาณรายได้ทั้งหมด      

เมื่อจําแนกตามเป้าหมายการดําเนินงานพบว่า เป้าหมายที่ ใช้งบประมาณในการ
ดําเนินงานสูงที่สุด คือ เป้าหมายที่ 1 เป็นมหาวิทยาลัยช้ันนําที่มีมาตรฐานสากล ใช้งบประมาณจากทุกแหล่ง
เงิน จํานวน 1,856,549,540 บาท คิดเป็นร้อยละ 51.89 ลําดับรองลงมา คือ เป้าหมายที่ 3  การบริหารจัดการ 
(ให้เป็นมหาวิทยาลัยที่พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง) ใช้งบประมาณ จํานวน 1,478,590,480 บาท คิดเป็นร้อยละ 
41.33  และเป้าหมายที่ 2  การเป็นที่ พ่ึงของชุมชน สังคม และประเทศชาติ ใช้งบประมาณ จํานวน 
242,416,640 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.78  

4. มหาวิทยาลัยกําหนดให้มีระบบการติดตามประเมินผลการดําเนินงานผ่านระบบ MIS แผน
กลยุทธ์ ปีละ 2 รอบ รวมทั้งกําหนดเกณฑ์การพิจารณาการประเมินผลการดําเนินงานแบบถ่วงนํ้าหนักเพ่ือ
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สะท้อนถึงการดําเนินงานในเชิงคุณภาพ ตลอดจนเพ่ือให้ผู้บริหารใช้เป็นกลไกในการเร่งรัด กํากับ ติดตาม การ
ดําเนินงานของคณะวิชา/หน่วยงาน  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 มหาวิทยาลัยศิลปากร ตามท่ีกองแผนงานเสนอ และให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา ก่อนใช้เป็น
กรอบแนวทางการดําเนินงานสําหรับคณะวิชา/หน่วยงานและมหาวิทยาลัยต่อไป 

 
ระเบยีบวาระที่  4.3 ข้อบังคับ / ระเบียบ / ประกาศ  
ระเบยีบวาระที่  4.3.1 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการบริการทางวิชาการ พ.ศ. .... 
 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีได้มีการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยมหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงจาก
การเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่เป็นส่วนราชการไปเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการแต่อยู่ในกํากับ
ของรัฐ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 น้ัน 

เพ่ือให้การดําเนินการด้านการบริการทางวิชาการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเห็นสมควร
กําหนดหลักเกณฑ์การบริการทางวิชาการ โดยกองนิติการได้เสนอ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วย
การบริการทางวิชาการ พ.ศ. .... ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะอนุกรรมการจัดทําข้อบังคับ ระเบียบ 
และประกาศด้านการเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2560  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบในหลักการของ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ศิลปากรว่าด้วยการบริการทางวิชาการ พ.ศ. .... โดยให้ดําเนินการ ดังน้ี 

1. ปรับแก้ข้อความในข้อ 14 บรรทัดที่ 2 จาก “...โดยให้จัดสรรเงินดังกล่าวแก่ส่วนงาน      
ไม่เกินร้อยละสิบของรายได้โครงการ...” เป็น “...โดยให้จัดสรรเงินดังกล่าวแก่ส่วนงานไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ
ของรายได้โครงการ...” 

2. เพ่ิมเติมข้อความในข้อ 17.2 ให้สามารถเปลี่ยนแปลงหัวหน้าโครงการได้ในกรณีหัวหน้า
โครงการเกษียณอายุราชการหรือลาออกจากราชการ  

ก่อนนํา เสนอคณะกรรมการกลั่ นกรองด้านกฎหมายของสภามหา วิทยาลัยและ                 
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 

ทั้งน้ี ที่ประชุมมีข้อสังเกตเกี่ยวกับการมอบอํานาจให้คณะกรรมการประจําส่วนงานเป็นผู้ให้
ความเห็นชอบโครงการบริการทางวิชาการตามข้อ 10 และ 11 ของร่างดังกล่าว อาจทําให้เกิดความล่าช้า 
เน่ืองจากการรับงานบริการทางวิชาการจําเป็นต้องมีการแข่งขัน หากสามารถมอบอํานาจให้คณบดีคณะวิชา
เป็นผู้ให้ความเห็นชอบโครงการได้ จะทําให้เกิดความคล่องตัวในการดําเนินการ 
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ระเบียบวาระท่ี  4.4 โครงสร้างส่วนงานและหน่วยงานภายใน 
  ไม่มี 
 
ระเบยีบวาระที่  4.5 การบริหารการเงินและทรพัย์สิน 
ระเบียบวาระท่ี  4.5.1 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดอัตราค่าธรรมเนียม

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในลักษณะโครงการพิเศษ (ฉบับที่ ..) 
 ประธานขอถอนเร่ือง 
 
ระเบยีบวาระที่  4.6 เรื่องอ่ืนๆ ตามท่ีอธิการบดีปรึกษา 
ระเบยีบวาระที่  4.6.1 การแต่งต้ังคณะกรรมการเลือกต้ังกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน               

แทนผู้ทีพ่้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ 
 
สรุปเรื่อง 

ด้วยอาจารย์ ดร.เอกพลณัฐ  ณัฐพัทธนันท์ กรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน ประเภท
คณาจารย์ ประเภทผู้แทนคณะ สังกัดคณะอักษรศาสตร์ ได้ขอลาออกจากตําแหน่งต้ังแต่วันที่ 18 สิงหาคม 
2560 เน่ืองจากมีภาระงานท่ีต้องรับผิดชอบเพ่ิมขึ้น ประกอบกับต้องทําผลงานทางวิชาการเพ่ือขอกําหนด
ตําแหน่งทางวิชาการ 

ตามความในข้อ 7 วรรคสอง ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยสภาคณาจารย์และ
พนักงาน พ.ศ. 2560 ได้กําหนดว่า “นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระในวรรคหน่ึงแล้ว กรรมการพ้นจาก
ตําแหน่งเมื่อ (2) ลาออก” และข้อ 8 วรรคห้า กําหนดว่า “ในกรณีที่กรรมการสภาคณาจารย์และพนักงานพ้น
จากตําแหน่งก่อนครบวาระ ให้เลือกซ่อมให้เสร็จสิ้นภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ตําแหน่งน้ันว่างลง เว้นแต่วาระ
ของตําแหน่งกรรมการที่ว่างน้ันจะเหลือไม่ถึงเก้าสิบวัน จะไม่ดําเนินการให้มีผู้ดํารงตําแหน่งแทนก็ได้” 

ในการน้ี สภาคณาจารย์และพนักงานจึงประสงค์ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดําเนินการเลือกต้ัง
กรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน ประเภทคณาจารย์ ประเภทผู้แทนคณะ แทนผู้ที่พ้นจากตําแหน่งก่อน
ครบวาระ จํานวน 1 ตําแหน่ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกต้ังที่มหาวิทยาลัยกําหนด ทั้งน้ี ผู้ที่ได้รับการ
เลือกต้ังเข้ามาแทนตําแหน่งที่ว่างดังกล่าวจะมีวาระการดํารงตําแหน่งนับแต่วันที่ประกาศผลการเลือกต้ังถึงวันที่ 
6 มิถุนายน 2562 (ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ผลการเลือกต้ังเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และ
พนักงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับลงวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2560)  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้แต่งต้ังคณะกรรมการเลือกต้ังกรรมการสภาคณาจารย์
และพนักงาน แทนผู้ที่พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ โดยประกอบด้วยผู้ดํารงตําแหน่งและมีรายช่ือต่อไปน้ี  

1. รองอธิการบดี  พระราชวังสนามจันทร์  ประธานกรรมการ 
2. อาจารย์ประสทิธ์ิชัย  จิรปสิทธินนท์ กรรมการ 
 คณะอักษรศาสตร์ 
3. นางวราภรณ์  ฉัตรวงศ์พันธ์ กรรมการและเลขานุการ 
 สํานักงานอธิการบดี 
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4. นางยุภา  แก้วจริยะพล ผู้ช่วยเลขานุการ 
 สํานักงานอธิการบดี 

5. นางสาวภคปภา  นาถะพินธุ ผู้ช่วยเลขานุการ 
 สํานักงานอธิการบดี 
แล้วให้นําเสนออธิการบดีลงนามในคําสั่งแต่งต้ังต่อไป 
ทั้งน้ี ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะว่ามหาวิทยาลัยอาจเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาปรับแก้

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยสภาคณาจารย์และพนักงาน พ.ศ. 2560 ในส่วนของการขยายระยะเวลา
การดําเนินการเลือกกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงานในกรณีที่พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ เพ่ือให้
คณะกรรมการเลือกต้ังกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงานสามารถดําเนินการได้ภายในกําหนดระยะเวลาที่
เหมาะสม 
 
ระเบยีบวาระที่  4.6.2 โครงการสอบวัดความรูเ้พื่อคัดเลือกนักศึกษาเขา้ศึกษาต่อระดับบณัฑิตศึกษา        

และปรญิญาบณัฑิต วิทยาลยันานาชาติ มหาวิทยาลัยศลิปากร ภาค
การศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่มหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้วิทยาลัยนานาชาติดําเนินโครงการสอบวัดความรู้เพ่ือคัดเลือก
นักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาและปริญญาบัณฑิต ในระบบรับตรง ต้ังแต่ปีการศึกษา 2546 เพ่ือ
คัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณภาพเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรของวิทยาลัยนานาชาติ น้ัน 

ในการน้ี วิทยาลัยนานาชาติประสงค์ดําเนินโครงการสอบวัดความรู้เพ่ือคัดเลือกนักศึกษาเข้า
ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาและปริญญาบัณฑิต วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร ภาคการศึกษา
ปลาย ปีการศึกษา 2560 กําหนดรับนักศึกษาทั้งหมด 5 หลักสูตร จํานวน 120 คน ดังน้ี 

1. หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสื่อสารดิจิทัล (BFA-DCD)  จํานวน 30 คน 
2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดการจัดงานและกิจกรรมสันทนาการ 

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

30 คน 
4. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเท่ียว (MBA-

HTM) จํานวน 20 คน 
5. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (MBA-IB) จํานวน 20 คน 
ทั้งน้ี กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรที่เปิดรับและแผนการรับนักศึกษาแล้ว 
อน่ึง วิทยาลัยนานาชาติได้กําหนดรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกเข้าศึกษาไว้ใน

โครงการแล้ว ซึ่งกองนิติการได้ตรวจสอบค่าใช้จ่ายในส่วนของอัตราค่าตอบแทนแล้วมีความเห็นว่า อัตรา
ค่าตอบแทนกรรมการไม่เกินอัตราที่กําหนดไว้ตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2557 ข้อ 23 ซึ่งโครงการดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดีโดยความเห็นชอบ
ของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบโครงการสอบวัดความรู้เพ่ือคัดเลือกนักศึกษา
เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาและปริญญาบัณฑิต วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร ภาคการศึกษา
ปลาย  ปีการศึกษา 2560 และให้นําเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติโครงการต่อไป 
 
ระเบยีบวาระที่  4.6.3 การกําหนดผู้ใช้งานหลักและตัวแทนบรหิารการเปลี่ยนแปลงของคณะ     

เพื่อพัฒนาและติดต้ังระบบบริหารทรพัยากรองค์กร (ERP)  
 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2560  เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560             
ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยดําเนินการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะที่ 1 (เรื่องเร่งด่วน) การจัดหา
ระบบบริหารทรัพยากรองค์กร และการพัฒนาระบบ กลไกและวิธีทํางาน ด้านการงบประมาณ การพัสดุ 
การเงิน การบัญชีและระบบการควบคุมภายใน โดยได้อนุมัติให้นําเงินคงคลัง จํานวนทั้งสิ้น 70 ล้านบาท มาใช้
เพ่ือการจัดหาและติดต้ังระบบบริหารทรัพยากรระบบใหม่ โดยแผนการดําเนินการพัฒนาและติดต้ังระบบ        
มีกําหนดระยะเวลา 11 เดือน ต้ังแต่เดือนกันยายน 2560 - กรกฎาคม 2561 ซึ่งการดําเนินการดังกล่าวได้
กําหนดคณะทํางานโดยแบ่งเป็นกลุ่มคณะทํางาน ดังน้ี  

1. คณะกรรมการบริหารโครงการ (Steering Committee) 
2. ผู้จัดการโครงการ (Project Manager) 
3. ผู้ใช้งานหลัก (Key User) 
4. ผู้ใช้งานทั่วไป (End User) 
5. ตัวแทนบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) น้ัน 
ในการนี้ กองคลังจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาการกําหนดผู้ใช้งานหลักและตัวแทนบริหารการ

เปลี่ยนแปลงของคณะเพ่ือพัฒนาและติดต้ังระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP) โดยมีแนวทางการพิจารณา
บุคคลเพ่ือทําหน้าที่ดังกล่าว ดังน้ี  

1. คุณสมบัติของผู้ทําหน้าที่เป็นผู้ใช้งานหลัก (Key User) 
1.1 เป็นบุคคลท่ีเป็นตัวแทนจากส่วนงานผู้มีประสบการณ์และมีความรู้ความเข้าใจ

เก่ียวกับระบบงานในปัจจุบันเป็นอย่างดี ซึ่ง Key User จะเป็นผู้มีส่วนร่วมหลักในโครงการต้ังแต่เริ่มต้นจน
ระบบพร้อมใช้งาน และเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้เก่ียวกับการใช้งานระบบ ERP ให้กับผู้ใช้งานทั่วไป (End User)  

1.2 เป็นผู้ที่จะไม่เกษียณอายุราชการในระยะเวลา 3 ปี 
1.3 จํานวน Key User ใน Module บัญชีและการเงิน และ Module พัสดุ ควรมีอย่าง

น้อยสองคนต่อ Module หรือคณะอาจแต่งต้ังได้มากกว่าน้ันหากเห็นว่าบุคลากรมีความสามารถและมีเวลา
ปฏิบัติงานที่เพียงพอ 

1.4 Key User ของ Module บัญชีบริหาร คณะอาจไม่จําเป็นต้องแต่งต้ัง เน่ืองจาก
ส่วนกลางจะทําหน้าที่เป็น Key User อยู่แล้ว แต่หากคณะมีความสนใจส่งบุคลากรเข้าร่วมก็สามารถแต่งต้ัง 
Key User ได้ 

1.5 Key User ของ Module งบประมาณ คณะควรจัดส่งให้เข้าร่วมในกรณีที่มีเจ้าหน้าที่
งบประมาณหรือผู้เก่ียวข้องประจําคณะ 

1.6 ในกรณีที่ Key User มีไม่เพียงพอ เช่น ปัจจุบันคณะวิชามีเจ้าหน้าที่งานการเงินเพียง
คนเดียว ให้หาบุคลากรที่มีความสามารถใกล้เคียงกันมาทดแทน 
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1.7 สามารถอุทิศเวลาเพ่ือมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลระบบงานปัจจุบันในการฝึกอบรม
และทดสอบระบบ ERP ใหม่ 

2. คุณสมบัติของตัวแทนบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) 
2.1  ให้คณะดําเนินการแต่งต้ังผู้ทําหน้าที่ดังกล่าวคณะละ 1 คน  
2.2 เป็นบุคคลที่สามารถให้ความร่วมมือกับ Implementer และ Project Manager ใน

การสื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลเก่ียวกับระบบ ERP 
2.3 สามารถเข้าถึงปัญหาในการปฏิบัติงานของ Key User และ End User  
2.4 เป็นผู้ทําหน้าที่สื่อสารปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานให้ Implementer และ 

Project Manager ทราบเพ่ือหาแนวทางแก้ไข 
2.5 เป็นผู้ปฏิบัติงานร่วมกับ Project Manager ในการประสานงานกับบุคลากรใน

หน่วยงานของตน 
2.6 โดยท่ัวไปจะปฏิบัติงานในฐานะเลขานุการคณะหรือหากคณะเห็นว่ามีบุคลากรอ่ืนที่

เหมาะสมก็สามารถแต่งต้ังให้ทําหน้าที่น้ีได้  
2.7 สามารถเข้าร่วมประชุมกับ Project Manager เดือนละคร้ัง  

3. แนวทางดําเนินงานของคณะ  
3.1 คัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมตามรายละเอียดข้างต้น  
3.2 กําหนดตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) ให้บุคคลดังกล่าวตามภาระงานข้างต้น  
3.3 ดําเนินการจัดสรรภารกิจงานประจําที่บุคคลดังกล่าวต้องรับผิดชอบให้บุคลากรท่าน

อ่ืน หรือให้บุคลากรดังกล่าวทํางานล่วงเวลาและมีค่าตอบแทนให้  
อน่ึง กองคลังได้ทําหนังสือขอความร่วมมือไปยังคณะวิชา/หน่วยงานเพ่ือให้จัดส่งรายช่ือกลุ่ม

บุคลากรผู้ทําหน้าที่เป็นผู้ใช้งานหลัก (Key User) และตัวแทนบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) มายัง
กองคลัง ภายในวันที่ 21 กันยายน 2560 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการกําหนดผู้ใช้งานหลักและตัวแทนบริหารการ
เปลี่ยนแปลงของคณะเพ่ือพัฒนาและติดต้ังระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP) ตามที่กองคลังเสนอ และ
ขอให้คณะวิชา/หน่วยงานส่งรายช่ือกลุ่มบุคลากรผู้ทําหน้าที่เป็นผู้ใช้งานหลัก (Key User) และตัวแทนบริหาร
การเปลี่ยนแปลง (Change Agent) ไปยังกองคลัง ภายในวันที่ 21 กันยายน 2560 
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เลิกประชุมเวลา 12.00 น.                                                                     
  
        

                                                                                                                                                       
                      

(นางสาวกันย์พินันท์  สิริปัญญาธร) 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 

                                                                 
(นางสาวสิริวัลลิ์  พฤกษาอุดมชัย) 

ผู้จดรายงานการประชุม 
 

                                                           

                                                            
(นางสาวเอมอร  ชีราวุฒธิพันธ์) 

ผู้จดรายงานการประชุม 
 
 

รายงานการประชุมฉบับน้ี 
ได้รับรองโดยไม่มีการแก้ไข 

 
 

 
 
 
 
 
 
 


