
รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ครั้งท่ี 19/2560 

วันอังคารท่ี 26 กันยายน 2560 
ณ  ห้องประชุมสํานักงานอธิการบดี  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 

…………….……………….. 

ผู้มาประชุม 

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

 และผู้รกัษาการแทนผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
6. รศ.ดร.พิทักษ์ ศิริวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กรรมการ 
7. รศ.ดร.ปานใจ   ธารทัศนวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ 
8. ศ.ญาณวิทย์   กุญแจทอง  คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ กรรมการ 
9. รศ.ดร.ชัยสิทธ์ิ  ด่านกิตติกุล คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กรรมการ 

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

  และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
17. อ.วุฒิชัย  เลิศสถากิจ รองคณบดีฝ่ายบริหาร     กรรมการ 

  รักษาการแทนคณบดีคณะดุริยางคศาสตร์  
18. อ.จอมภัค  คลังระหัด รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ กรรมการ 

  รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 
19. ผศ.ดร.ศักดิพันธ์ ตันวิมลรัตน์ ผู้อํานวยการสํานักหอสมุดกลาง กรรมการ 
20. ผศ.ฉัตรชัย  เผ่าทองจีน ผู้อํานวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ กรรมการ 
21. อ.ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท ์ ผู้อํานวยการหอศิลป์ กรรมการ 
22. อ.ดร.คุณัตว์   พิธพรชัยกุล ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน กรรมการ 
23. ผศ.ดร.ดิเรกฤทธ์ิ  บัวเวช ผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ กรรมการ 
24. อ.ดร.นิรุทธ์  วัฒโนภาส ผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ กรรมการ 
25. นายกฤษดา   ไพรวรรณ์ ผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน กรรมการ 
26. อ.ปัญจพล   เหล่าพูนพัฒน์  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กรรมการและเลขานุการ 
27. นางสาวอัปสร กิจเจริญค้า ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี ผู้ช่วยเลขานุการ 



 2

ผู้มาประชุมผา่นระบบ VDO-Conference 

1. รศ.ดร.ประสพชัย  พสุนนท ์ รองอธิการบดี เพชรบุรี กรรมการ 
2. อ.ดร.ภวพล คงชุม คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการ 
3. ผศ.ดร.พีรพัฒน์ ยางกลาง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 

ผู้เขา้ร่วมประชุม 

1. ผศ.ดร.กําไลทิพย์  ปัตตะพงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 
2. อ.ปวริส มินา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
3. อ.ดร.สุภาพ  เกิดแสง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 
4. อ.ดร.โสภณ ผู้มีจรรยา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย 
5. ผศ.ดร.อนิรุทธ์  สติมั่น ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
6. รศ.ดร.อวยพร อภิรักษ์อร่ามวง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ 
7. นางอัจฉรา   ทองส่งโสม ผู้อํานวยการกองกลาง   
8. นางสุกัญญา   ต่อทรัพย์สิน ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่  
9. นายสหรัฐ   มณีจันทร ์ ผู้อํานวยการกองนิติการ 

10. นางสุมณฑา   เสรีวัตตนะ ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน 
11. นางสาวนลินรัตน์  ปัจฉิมพัทธพงษ์ หัวหน้างานการประชุม กองกลาง 
12. นางสาวธณิดา  มหาสวัสด์ิ ผู้รักษาการแทนหัวหน้างานบริหารงานบุคคล  

  กองการเจ้าหน้าที่  

ผู้ไม่มาประชุม 

1. ผศ.ดร.ปาเจรา    พัฒนถาบุตร รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร ์ ติดราชการ 
2. อ.ดําริห์   บรรณวิทยกิจ คณบดีคณะดุริยางคศาสตร์ ติดราชการ 
3. ผศ.สมศักด์ิ ชาตินํ้าเพ็ชร คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ไปราชการต่างประเทศ 

 และการสื่อสาร 
4. ผศ.ดร.สมพิศ   ขัตติยพิกุล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ติดราชการ 

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 

เมื่อกรรมการครบเป็นองค์ประชุมแล้ว ประธานกล่าวเปิดประชุมและขอให้ที่ประชุมพิจารณา
เรื่องต่างๆ ดังน้ี 
 
ระเบยีบวาระที่  1    เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี 1.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร           

ครั้งที่ 18/2560 เม่ือวันอังคารที่ 12 กันยายน 2560  
 

สรุปเรื่อง 
 ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ครั้งที่ 18/2560 เมื่อวันอังคารที่ 12 กันยายน 2560  
 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 



 3

ระเบยีบวาระที่  2     เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
ระเบยีบวาระที่ 2.1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ 
ระเบยีบวาระที่ 2.1.1 ขอแสดงความเสียใจและไวอ้าลัยต่อการถึงแก่กรรมของรองศาสตราจารย์

ลิขิต กาญจนาภรณ ์
 
สรุปเรื่อง 

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มหาวิทยาลัยศิลปากรขอแสดงความเสียใจและไว้อาลัยต่อ
การถึงแก่กรรมของรองศาสตราจารย์ลิขิต กาญจนาภรณ์ อดีตรองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์/                 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ/รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา/คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งมหาวิทยาลัยเป็น
เจ้าภาพในการสวดพระอภิธรรม ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 19.00 น. ณ ศาลา 2                
วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบยีบวาระที่ 2.1.2 แนวทางปฏิบติัเรื่องข่าวการรับน้องที่มีผลในทางเสื่อมเสียต่อมหาวิทยาลัย 
 
สรุปเรื่อง 

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามท่ีได้มีข่าวการรับน้องในทางท่ีไม่สร้างสรรค์ของคณะวิชา 
และเผยแพร่ไปในวงกว้างทั้งสื่อกระแสหลักและสื่อสังคมออนไลน์ ต่อมาพบว่ามีเหตุการณ์ทั้งในปัจจุบันและอดีต
ปะปนกันจนเกิดความสับสนและไม่เป็นผลดีต่อช่ือเสียงของคณะวิชา/มหาวิทยาลัย น้ัน 

ในการน้ี มหาวิทยาลัยได้แต่งต้ังคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเพ่ือทําหน้าที่ให้เรื่องต่างๆ ที่
สับสนอยู่ในปัจจุบันกระจ่างชัดขึ้น สามารถแยกแยะเหตุการณ์ปัจจุบันและอดีต ตลอดจนสามารถช้ีตัวผู้ที่มีส่วน
ร่วมต่อการรับน้องที่ขัดต่อประกาศของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งได้สั่งการแนวทางปฏิบัติเรื่องข่าวการรับน้องของ
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ที่มีผลในทางเสื่อมเสียต่อมหาวิทยาลัย จํานวน 3 ข้อ ดังน้ี 

1. ให้ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรรวมท้ังนักศึกษาในสังกัดมหาวิทยาลัยในการควบคุมดูแลของ
คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์งดการให้สัมภาษณ์หรือให้ข่าวต่อสื่อมวลชนกระแสหลัก        
ทั้งหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ รวมทั้ง website ที่เก่ียวข้องกับสื่อข้างต้น และขอให้แจ้งบุคลากรต่างๆ ข้างต้น 
ไม่ว่าจะอยู่ฝ่ายใดก็ตามว่า ขอให้มาให้ข้อมูลกับมหาวิทยาลัยแทน 

2. ให้ผู้บริหารของคณะกํากับดูแลไม่ให้เกิดกรณีการใช้ความรุนแรงต่อบุคคลข้างต้นที่มีความ
คิดเห็นแตกต่างกัน โดยเฉพาะในกรณีของคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ที่มีผู้ปรากฏตัวตนต่อ
สาธารณชนแล้ว 

3. ให้งดกิจกรรมทุกชนิดที่เก่ียวเน่ืองกับการต้อนรับน้องใหม่หรืออาจทําให้เข้าใจได้ว่า
เก่ียวข้องกับการต้อนรับน้องใหม่ของคณะและมหาวิทยาลัยทั้งในและนอกสถานท่ี เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดกรณีที่
อาจซ้ําเติมสถานการณ์ปัจจุบันให้แย่ลงได้ แต่หากมีความจําเป็นอย่างย่ิงให้ขออนุมัติต่ออธิการบดีในทุกกรณี 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ และขอให้ผูบ้ริหารของคณะสั่งการ ควบคุม และกํากับดูแลไม่ให้มีการตอบโต้/
แสดงความเห็น/ให้ข้อมูล กับผู้ที่มีความเห็นแตกต่าง 
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ระเบยีบวาระที่ 2.2 ซักซ้อมความเข้าใจเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเล่ือน
เงินเดือน ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  

 
สรุปเรื่อง 

ตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0509(5)/ว1392 ลงวันที่              
4 กันยายน 2560 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือน 
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา แจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบว่าด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่         
4 เมษายน 2560 อนุมัติหลักการร่างกฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับ
เงินเดือน พ.ศ. .... และร่างกฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการกําหนดบัญชีเงินเดือนขั้นตํ่าขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งจะมีผลให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน 
ได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของระดับตําแหน่งที่ดํารงอยู่และปรับปรุงโครงสร้างบัญชีเงินเดือนของตําแหน่ง
ศาสตราจารย์ ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ซึ่งขณะน้ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาร่างกฎ 
ก.พ.อ. ทั้งสองฉบับดังกล่าวเสร็จแล้ว และอยู่ในระหว่างขั้นตอนของการประกาศใช้บังคับเป็นกฎหมาย 

ในการน้ี คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ในการประชุม          
ครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เพ่ือให้การดําเนินการในเรื่องดังกล่าว
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสถาบันอุดมศึกษามีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการดําเนินการเรื่องดังกล่าว          
จึงมีมติให้ซักซ้อมความเข้าใจเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ         
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาในรอบการประเมินระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560           
โดยขอให้สถาบันอุดมศึกษาพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการไปตามปกติ ส่วนการ           
เลื่อนเงินเดือน ขอให้ชะลอการสั่งเลื่อนเงินเดือนในวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ไว้ก่อน จนกว่าร่างกฎ ก.พ.อ. ว่าด้วย
การให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือน พ.ศ. .... และร่างกฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการกําหนด
บัญชีเงินเดือนขั้นตํ่าขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... จะได้ประกาศใช้          
เป็นกฎหมาย และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะได้แจ้งแนวปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวพร้อมทั้งนําส่ง
ฐานในการคํานวณและช่วงเงินเดือนสําหรับการเลื่อนเงินเดือนตามท่ี ก.พ.อ. กําหนดต่อไป 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ  
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 
ระเบยีบวาระที่ 2.3 รายงานผลการศึกษาคา้งส่ง ภาคการศึกษาปลายและภาคการศึกษาพเิศษฤดูร้อน  

ปีการศึกษา 2559 ข้อมูล ณ วันที่ 13 กันยายน 2560 
 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 14/2556 เมื่อวันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2556 ได้รับทราบ
เรื่องการติดตามการค้างส่งเกรด โดยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการได้ขอความร่วมมือให้คณบดีทุกคณะวิชากําชับ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาส่งผลการศึกษาให้ทันตามปฏิทินที่มหาวิทยาลัยกําหนด รวมถึงผลการศึกษาท่ี      
ค้างส่งด้วย ทั้งน้ี หากไม่ส่งผลการศึกษาตามที่กําหนด มหาวิทยาลัยจะดําเนินการแจ้งเตือนในระบบทะเบียน
การศึกษาทุก 3 เดือน จากน้ันจะติดตามทวงถามไปยังคณบดีคณะวิชาและเสนอที่ประชุมคณบดีพิจารณาเป็น
เอกสารลับตามลําดับ ซึ่งอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาต้องทําหนังสือช้ีแจงเหตุผลความจําเป็นมายัง
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มหาวิทยาลัยต่อไป ประกอบกับที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 1/2559              
เมื่อวันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2559 เห็นว่า การรายงานผลการศึกษาค้างส่งเป็นเรื่องที่สามารถเปิดเผยและ
รับรู้โดยทั่วไปได้ ซึ่งไม่จําเป็นต้องเสนอที่ประชุมพิจารณาเป็นวาระลับ จึงได้มีมติให้นําเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากรพิจารณาเรื่องการรายงานผลการศึกษาค้างส่งเป็นวาระปกติต้ังแต่
การประชุมครั้งน้ีเป็นต้นไป น้ัน 

ในการน้ี กองบริการการศึกษาได้รายงานผลการศึกษาค้างส่งในรายวิชาที่คณะวิชารับผิดชอบ 
ของภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2559 จํานวน 40 รายวิชา และภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน ปีการศึกษา 
2559 จํานวน 8 รายวิชา ซึ่งตามปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2559 ได้กําหนดวัน
สุดท้ายที่ให้คณะวิชาส่งรายงานผลการศึกษาไปยังกองบริการการศึกษาของภาคการศึกษาปลาย คือ วันจันทร์ที่ 
12 มิถุนายน 2560 และภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน คือ วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560 ทั้งน้ี สํารวจ ณ วันที่ 
13 กันยายน 2560 ซึ่งอาจมีผลกระทบกับนักศึกษาในการจําแนกสภาพนักศึกษา และการขอกลับเข้าศึกษาต่อ
ของนักศึกษา  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2.4 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการแจ้งเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบในการ

รวบรวมรายงานผลการออกใบอนุญาต ตรวจสอบ และรับรองมาตรฐานต่างๆ 
 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้แจ้งข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเก่ียวกับการออก
ใบอนุญาต ตรวจสอบ และรับรองมาตรฐานต่างๆ ให้องค์กรหลักและหน่วยงานในกํากับกระทรวงศึกษาธิการ
ได้รับทราบ และแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดที่มีหน้าที่ออกใบอนุญาต ตรวจสอบ และรับรองมาตรฐานต่างๆ 
รายงานผลการออกใบอนุญาตและผลการปฏิบัติงาน โดยให้ส่งไปยังศูนย์บริการประชาชน สอ.สป. ซึ่งจะได้
รวบรวมนําส่งให้สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเพ่ือรายงานนายกรัฐมนตรี ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน น้ัน 

ในการน้ี สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบในการรวบรวม
รายงานผลการออกใบอนุญาต ตรวจสอบ และรับรองมาตรฐานต่างๆ ของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง จาก           
“ว่าที่ ร.ต.สุรชัย ศักด์ิเอ่ียม ตําแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชํานาญการพิเศษ” เป็น “นางสาวจุฑาทิพย์ ศักด์ิเจริญ 
ตําแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ” จึงขอให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการท่ีมีหน้าที่ออก
ใบอนุญาต ตรวจสอบ และรับรองมาตรฐานต่างๆ จัดส่งรายงานเป็นเอกสารไปยังศูนย์บริการประชาชน สอ.สป. 
พร้อมทั้งรายงานผ่าน e-Mail : porpla๙๙@hotmail.com  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบและให้ดําเนินการรายงานผลให้ถูกต้องต่อไป 
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ระเบยีบวาระที่ 2.5 คํารบัรองการปฏิบัติหนา้ที่ในตําแหน่งอธกิารบดีมหาวิทยาลยัศลิปากร 
 
สรุปเรื่อง 

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการติดตาม และประเมินผลการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี พ.ศ. 2560 ตามข้อ 5 วรรคสอง ได้กําหนดให้
อธิการบดีจัดทําสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งลงนามในคํารับรองปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่ง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยศิลปากรเห็นชอบตามแผน 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย และคํารับรองปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร น้ัน 

ในการน้ี สํานักงานสภามหาวิทยาลัยจึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบคํารับรองการปฏิบัติหน้าที่ใน
ตําแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยนายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีได้ลงนามในคํารับรอง
ดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  2.6 รายชื่อผู้ใช้งานหลัก (Key User) และตัวแทนบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change 

Agent) ของคณะเพื่อพัฒนาและติดต้ังระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP) 
 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 18/2560 เมื่อวันอังคารที่ 
12 กันยายน 2560 ได้ให้ความเห็นชอบการกําหนดผู้ใช้งานหลักและตัวแทนบริหารการเปลี่ยนแปลงของคณะ
เพ่ือพัฒนาและติดต้ังระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP) และขอให้คณะวิชา/หน่วยงานส่งรายช่ือกลุ่ม
บุคลากรผู้ทําหน้าที่เป็นผู้ใช้งานหลัก (Key User) และตัวแทนบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) ไปยัง
กองคลัง ภายในวันที่ 21 กันยายน 2560 น้ัน 

ในการนี้ กองคลังจึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบรายช่ือผู้ใช้งานหลัก (Key User) และตัวแทน
บริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) ของคณะเพ่ือพัฒนาและติดต้ังระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP) 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบยีบวาระที่  3    เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน  
 ไม่ม ี
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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 คณะวิทยาการจัดการขออนุมัติจ้าง นายประพนธ์ เล็กสุมา เพื่อบรรจุเป็น

พนักงานมหาวิทยาลัย ซ่ึงจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน (เงินรายได้
สมทบ) ตําแหน่งอาจารย์ 

 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีคณะวิทยาการจัดการมีอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณ
แผ่นดิน (เงินรายได้สมทบ) ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-3-23-747 น้ัน  

คณะฯ ได้ดําเนินการตามข้ันตอนแล้ว ผู้ได้รับการคัดเลือกคือ นายประพนธ์ เล็กสุมา              
วุฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการ) มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีผลการสอบคะแนนภาษาอังกฤษ CU-TEP       
60 คะแนน (เป็นไปตามมติที่ประชุม ก.บ.พ. ครั้งที่ 25/2558 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558 กําหนดให้มีผลการสอบ
คะแนนภาษาอังกฤษ CU-TEP ไม่ตํ่ากว่า 60 คะแนน) คณะฯ จึงประสงค์ขออนุมัติจ้าง นายประพนธ์ เล็กสุมา 
เพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน (เงินรายได้สมทบ) ดํารงตําแหน่ง
อาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-3-23-747 อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท สังกัดคณะวิทยาการจัดการ         
พร้อมทั้งขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังน้ี 

1. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ    ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.มัลทิกา  ศิริพิศ   กรรมการ 
3. อาจารย์ชิษณุพงศ์  ศิริโชตินิศากร   กรรมการ 
4. อาจารย์ ดร.ภฤศญา  ปิยนุสรณ์    กรรมการ 
5. อาจารย์ ดร.นพรัตน์  บุญเพียรผล   กรรมการ 
6. นางสาววันเพ็ญ  แสงพูล    เลขานุการ 

 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จ้าง นายประพนธ์ เล็กสุมา เพ่ือบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน (เงินรายได้สมทบ) ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขท่ี       
1-3-23-747 อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ต้ังแต่วันที่ ก.บ.ม. อนุมัติ             
แต่ไม่ก่อนวันรายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน พร้อมทั้งอนุมัติให้แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลอง
ปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าวตามรายช่ือที่คณะฯ เสนอ ทั้งน้ี การจ้างคร้ังแรกให้จ้างเป็นพนักงานประจํา
สถานภาพทดลองงาน มีระยะเวลาการจ้าง 1 ปี ต้ังแต่วันที่รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน 
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ระเบียบวาระท่ี 4.1.2.2 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขออนุมัติย้ายพนักงานมหาวิทยาลัย 
ราย นางสาวชุตินันท์  ปทีปะปานี 

 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ดําเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคล         
เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย มาดํารงตําแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-25-817 
สังกัดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งผู้ที่ผ่านการคัดเลือก คือ  นางสาวชุตินันท์ ปทีปะปานี    
วุฒิศิลปศาสตรบัณฑิต (มานุษยวิทยา) เกียรตินิยมอันดับ 2 จากมหาวิทยาลัยศิลปากร แต่เน่ืองจากปัจจุบัน 
นางสาวชุตินันท์  ปทีปะปานี เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 
2-3-19-248 อัตราเงินเดือน 25,460 บาท สังกัดงานพัฒนาหลักสูตรและการสอน กองบริการการศึกษา 
สํานักงานอธิการบดี ดังน้ัน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจึงประสงค์ขออนุมัติย้ายพนักงาน
มหาวิทยาลัย ราย นางสาวชุตินันท์  ปทีปะปานี จากตําแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่         
2-3-19-248 อัตราเงินเดือน 25,460 บาท สังกัดงานพัฒนาหลักสูตรและการสอน กองบริการการศึกษา 
สํานักงานอธิการบดี ไปดํารงตําแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-25-817 อัตราเงินเดือน 
เดือนละ 25,460 บาท สังกัดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยให้นับระยะเวลาปฏิบัติงาน
ต่อเน่ืองกัน พร้อมทั้งขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังน้ี 

1. คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประธานกรรมการ 
2. อาจารย์นฤชร  สังขจันทร ์    กรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มัทนา  เจริญวงศ์   กรรมการ 
4. อาจารย์ถิรจิต  แสนพล    กรรมการ 
5. นางสาววันเพ็ญ  แสงพูล    เลขานุการ 

 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จงึเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้ย้ายพนักงานมหาวิทยาลัย ราย นางสาวชุตินันท์            
ปทีปะปานี จากตําแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-19-248 อัตราเงินเดือน                
25,460 บาท สังกัดงานพัฒนาหลักสูตรและการสอน กองบริการการศึกษา สํานักงานอธิการบดี ไปดํารง
ตําแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-25-817 อัตราเงินเดือน เดือนละ 25,460 บาท               
สังกัดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยให้นับระยะเวลาปฏิบัติงานต่อเน่ืองกัน พร้อมทั้งอนุมัติให้
แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานตามรายช่ือที่คณะฯ เสนอ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 
 
ระเบียบวาระท่ี 4.1.2.3 คณะศึกษาศาสตร์ขออนุมัติจ้าง นางสาววิภาวี ธรรมศิริพงษ์ เพื่อบรรจุเป็น

พนักงานมหาวิทยาลัย ซ่ึงจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตําแหน่ง           
นักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่คณะศึกษาศาสตร์มีอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน 
ตําแหน่งนักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-2-05-844 สังกัดงานสํานักงานโรงเรียนสาธิต           
สํานักงานคณบดี น้ัน  
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คณะฯ ได้ดําเนินการตามข้ันตอนแล้ว ผู้ได้รับการคัดเลือกคือ นางสาววิภาวี ธรรมศิริพงษ์              
วุฒิวารสารศาสตรบัณฑิต (หนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์) เกียรตินิยมอันดับหน่ึง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะฯ 
จึงประสงค์ขออนุมัติจ้าง นางสาววิภาวี ธรรมศิริพงษ์ เพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงิน
งบประมาณแผ่นดิน ดํารงตําแหน่งนักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-2-05-844 อัตราเงินเดือน 
เดือนละ 19,500 บาท สังกัดงานสํานักงานโรงเรียนสาธิต สํานักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร์ พร้อมทั้งขอ
อนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังน้ี 

1. ผู้อํานวยการโรงเรียนสาธิต     ประธานกรรมการ 
2. รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหาร โรงเรียนสาธิต   กรรมการ 
3. รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ โรงเรียนสาธิต   กรรมการ 
4. รองผู้อํานวยการฝ่ายปกครองนักเรียน โรงเรียนสาธิต  กรรมการ 
5. รองผู้อํานวยการฝ่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและชุมชนสัมพันธ์ กรรมการ 
 โรงเรียนสาธิต 
6. รองผู้อํานวยการฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ โรงเรียนสาธิต กรรมการ 
7. หัวหน้างานสํานักงานโรงเรียนสาธิต    เลขานุการ 

 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จ้าง นางสาววิภาวี ธรรมศิริพงษ์ เพ่ือบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน ดํารงตําแหน่งนักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่  
2-2-05-844 อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท สังกัดงานสํานักงานโรงเรียนสาธิต สํานักงานคณบดี              
คณะศึกษาศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ ก.บ.ม. อนุมัติ แต่ไม่ก่อนวันรายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน พร้อมทั้งอนุมัติให้แต่งต้ัง
คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าวตามรายช่ือที่คณะฯ เสนอ ทั้งน้ี การจ้าง
ครั้งแรกให้จ้างเป็นพนักงานประจําสถานภาพทดลองงาน มีระยะเวลาการจ้าง 1 ปี ต้ังแต่วันที่รายงานตัว          
เข้าปฏิบัติงาน 
 
ระเบียบวาระท่ี 4.1.2.4 คณะศึกษาศาสตร์ขออนุมัติจ้าง นางสาวรัชนี อินทเกตุ เพื่อบรรจุเป็น

พนักงานมหาวิทยาลัย ซ่ึงจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน (เงินรายได้
สมทบ) ตําแหน่งนักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่คณะศึกษาศาสตร์มีอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน 
(เงินรายได้สมทบ) ตําแหน่งนักบริหารงานท่ัวไปปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-6-05-142 สังกัดโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) น้ัน  

คณะฯ ได้ดําเนินการตามข้ันตอนแล้ว ผู้ ได้รับการคัดเลือกคือ นางสาวรัชนี อินทเกตุ              
วุฒิบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) มหาวิทยาลัยปทุมธานี คณะฯ จึงประสงค์ขออนุมัติจ้าง นางสาวรัชนี  
อินทเกตุ เพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน (เงินรายได้สมทบ) ดํารง
ตําแหน่งนักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-6-05-142 อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท 
สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร์ พร้อมทั้งขออนุมัติ
แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังน้ี 
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1. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์    ประธานกรรมการ 
2. อาจารย์ ดร.วิสูตร  โพธ์ิเงิน    กรรมการ 
3. อาจารย์อัมราพร  เรืองรวมศิลป์   กรรมการ 
4. อาจารย์กัญญ์ภัคญา  ภัทรไชยอนันท์   กรรมการ 
5. นางสาวทิภาพร  เรืองทิพย์    กรรมการและเลขานุการ 

 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จ้าง นางสาวรัชนี  อินทเกตุ เพ่ือบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน (เงินรายได้สมทบ) ดํารงตําแหน่งนักบริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขท่ี 2-6-05-142 อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ ก.บ.ม. อนุมัติ แต่ไม่ก่อนวันรายงานตัว           
เข้าปฏิบัติงาน พร้อมทั้งอนุมัติให้แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าว
ตามรายช่ือที่คณะฯ เสนอ ทั้งน้ี การจ้างครั้งแรกให้จ้างเป็นพนักงานประจําสถานภาพทดลองงาน มีระยะเวลา
การจ้าง 1 ปี ต้ังแต่วันที่รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน 
 
ระเบยีบวาระที่  4.1.3 การประเมินการปฏิบัติงาน   
  ไม่ม ี
 
ระเบยีบวาระที่  4.1.4 การขอเปลี่ยน / เพิ่มเง่ือนไขการบรรจุ 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.4.1 คณะอักษรศาสตร์ขออนุมัติเปลี่ยนเง่ือนไขการบรรจุกรอบอัตราว่างเพื่อใช้ใน

การดําเนินการเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
ตําแหน่งอาจารย์ 

 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีคณะอักษรศาสตร์มีอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย  ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน 
(เงินรายได้สมทบ) ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-3-06-127 สังกัดภาควิชาภาษาเยอรมัน น้ัน 
  คณะฯ ได้ดําเนินการเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย            
ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-3-06-127 ด้วยวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาและวรรณคดี
เยอรมัน การสอนภาษาเยอรมันในฐานะภาษาต่างประเทศ หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เก่ียวข้องกับภาษาเยอรมัน  
ปรากฏว่าไม่มีผู้สมัครตําแหน่งดังกล่าว คณะฯ จึงประสงค์ขออนุมัติเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุก่อนดําเนินการ
เปิดรับสมัครอีกครั้งหน่ึง ดังน้ี 

- ผู้สมัครต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีเยอรมัน           
การสอนภาษาเยอรมันในฐานะภาษาต่างประเทศ หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เก่ียวข้องกับภาษาเยอรมัน หรือ 

- ผู้สมัครต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีเยอรมัน        
การสอนภาษาเยอรมันในฐานะภาษาต่างประเทศ หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เก่ียวข้องกับภาษาเยอรมัน ที่กําลังศึกษา
ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีเยอรมัน การสอนภาษาเยอรมันในฐานะภาษาต่างประเทศ หรือ
สาขาวิชาอ่ืนที่เก่ียวข้องกับภาษาเยอรมัน   
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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 
- กลุ่มสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบให้ใช้วุฒิปริญญาไม่ตํ่ากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า 

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

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนเง่ือนไขการบรรจุกรอบอัตราว่างเพ่ือใช้ในการ
ดําเนินการเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขท่ี       
1-3-06-127 สังกัดภาควิชาภาษาเยอรมัน คณะอักษรศาสตร์ ดังน้ี 

- ผู้สมัครต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีเยอรมัน          
การสอนภาษาเยอรมันในฐานะภาษาต่างประเทศ หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เก่ียวข้องกับภาษาเยอรมัน  หรือ 

- ผู้สมัครต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีเยอรมัน         
การสอนภาษาเยอรมันในฐานะภาษาต่างประเทศ หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เก่ียวข้องกับภาษาเยอรมัน ที่กําลังศึกษา
ระดับปริญญาเอก และกําลังทําวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีเยอรมัน การสอนภาษาเยอรมันใน
ฐานะภาษาต่างประเทศ หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เก่ียวข้องกับภาษาเยอรมัน   
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.4.2 คณะดุริยางคศาสตร์ขออนุมัติเปลี่ยนเง่ือนไขการบรรจุกรอบอัตราว่างเพ่ือใช้        

ในการดําเนินการเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ 

 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีคณะดุริยางคศาสตร์มีอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณ
แผ่นดิน (เงินรายได้สมทบ) ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-3-27-378 น้ัน 
  คณะฯ ได้ดําเนินการเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย            
ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขท่ี 1-3-27-378 ด้วยวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาธุรกิจดนตรี    
ปรากฏว่าไม่มีผู้สมัครตําแหน่งดังกล่าว คณะฯ จึงประสงค์ขออนุมัติเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุก่อนดําเนินการ
เปิดรับสมัครอีกครั้งหน่ึง ดังน้ี 
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- ผู้สมัครต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาธุรกิจดนตรี หรือ 
- ผู้สมัครต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาธุรกิจดนตรี     
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 ใหใ้ช้วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ให้ใช้วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้ใช้วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
- กลุ่มสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบให้ใช้วุฒิปริญญาไม่ตํ่ากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า 

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

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนเง่ือนไขการบรรจุกรอบอัตราว่างเพ่ือใช้ในการ
ดําเนินการเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขท่ี           
1-3-27-378 สังกัดคณะดุริยางคศาสตร์ 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.5 การพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ ชํานาญงาน ชํานาญงานพิเศษ ชํานาญการ 

ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษฯ 
ไม่ม ี

 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6 เรื่องอ่ืนๆ 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.1 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรขออนุมัติเลื่อนเงินเดือนประจําปี

ครึ่งปีหลังให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยที่ขาดคุณสมบัติเก่ียวกับระยะเวลา 
การปฏิบัติงาน เป็นกรณีพิเศษ ราย นางสาวจันทร์จิรา สิทธิยะ 

 
สรุปเรื่อง 
 ตามที่ที่ประชุม ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยศิลปากร ในการประชุม ครั้งที่ 18/2560 เมื่อวันที่                 
12 กันยายน  2560 มีมติอนุมัติให้คณะวิชา /หน่วยงานดําเนินการประเมินเพื่อเลื่อนเงินเดือนสําหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัย และให้เสนอการเลื่อนเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษแก่ผู้ขาดคุณสมบัติ น้ัน 
  ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์และอัตราร้อยละของฐานในการ
คํานวณเพ่ือเลื่อนเงินเดือนสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย สําหรับรอบการประเมินครึ่งปีหลัง (1 เมษายน 2560 
ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560) เพ่ือการเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ฉบับลงวันที่ 18 กันยายน 2560 
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“ข้อ 10 พนักงานมหาวิทยาลัยผู้ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะได้รับการเลื่อนเงินเดือนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข
การเลื่อนเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย ตามที่ ก.บ.ม. กําหนดเก่ียวกับระยะเวลาการปฏิบัติงาน            
แต่ผู้บังคับบัญชาพิจารณาเห็นว่ามีเหตุผลพิเศษที่สมควรเลื่อนเงินเดือนให้พนักงานมหาวิทยาลัยผู้น้ัน ให้อธิการบดี
นําเสนอ ก.บ.ม. พร้อมด้วยเหตุผลเพ่ือพิจารณาเป็นการเฉพาะราย ถ้า ก.บ.ม. เห็นชอบ ให้อธิการบดี             
สั่งเลื่อนเงินเดือนได้ 
 การขออนุมัติเลื่อนเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษแก่ผู้ขาดคุณสมบัติเก่ียวกับระยะเวลาการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งตามหลักเกณฑ์จะต้องมีระยะเวลาไม่น้อยกว่าสี่เดือนน้ัน ผู้ขาดคุณสมบัติดังกล่าวจะต้องมีเวลา
ปฏิบัติงานในคร่ึงปีแรกหรือครึ่งปีหลังแล้วแต่กรณีเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามเดือน 
 ในกรณีวันที่กลับจากการลาศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน เป็นวันหยุดราชการ และได้รายงานตัว
กลับเข้าปฏิบัติงานในวันถัดไปซึ่งเป็นวันทําการแรก ให้นับระยะเวลาการปฏิบัติงานต้ังแต่วันที่กลับจากการ          
ลาศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน ดังกล่าว” 
 ในการน้ี คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรประสงค์ขออนุมัติเลื่อนเงินเดือนประจําปี
ครึ่งปีหลังให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยที่ขาดคุณสมบัติเก่ียวกับระยะเวลาการปฏิบัติงาน ราย นางสาวจันทร์จิรา 
สิทธิยะ ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-10-389 สังกัดสาขาวิชาสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ซึ่งได้รับอนุญาตให้ลาหยุดราชการเพ่ือเดินทางไปฝึกอบรม ณ 
ต่างประเทศ ต้ังแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2560 – 15 สิงหาคม 2560 และรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน ต้ังแต่
วันที่ 17 สิงหาคม 2560 โดยมีเวลาปฏิบัติงานในคร่ึงปีหลังรวมเวลา 3 เดือน 26 วัน เป็นกรณีพิเศษ 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้เลื่อนเงินเดือนประจําปีครึ่งปีหลังให้แก่พนักงาน
มหาวิทยาลัยที่ขาดคุณสมบัติเก่ียวกับระยะเวลาการปฏิบัติงาน ราย นางสาวจันทร์จิรา สิทธิยะ ตําแหน่ง
อาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-10-389 สังกัดสาขาวิชาสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร คณะสัตวศาสตร์
และเทคโนโลยีการเกษตร เป็นกรณีพิเศษ 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.2 การปรับระดับชั้นงานลูกจ้างประจํา 
 

สรุปเรื่อง 
คณะเภสัชศาสตร์ประสงค์ขออนุมัติปรับระดับช้ันงานลูกจ้างประจํา ราย นางรุ้งตวรรณ          

รัตนเลี่ยม จาก พนักงานธุรการ ส 1 กลุ่มงานสนับสนุน รหัส 2108 อัตราค่าจ้าง 20,040 บาท เป็น พนักงาน
ธุรการ ส 2 กลุ่มงานสนับสนุน รหัส 2108 อัตราค่าจ้าง 20,040 บาท สังกัดงานการบริหารจัดการทั่วไป 
สํานักงานคณบดี คณะเภสัชศาสตร์ 

ทั้งนี้ ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 21 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2553 กําหนด
เกี่ยวกับการเปลี ่ยนสายงาน (ชื ่อตําแหน่ง) และกลุ ่มงาน ให้ส่วนราชการคํานึงถึงความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับลักษณะงาน รวมถึงความจําเป็น ภารกิจของส่วนราชการ และประโยชน์ของทางราชการ ดังน้ี 
 1. การปรับระดับช้ันงาน ส่วนราชการสามารถปรับระดับช้ันงานของตําแหน่งลูกจ้างประจํา
จากระดับ 1 เป็นระดับ 2 หรือจากระดับ 2 เป็นระดับ 3 หรือจากระดับ 3 เป็นระดับ 4 ได้ เมื่อผู้ดํารงตําแหน่ง
มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งตามที่กระทรวงการคลังกําหนดไว้สําหรับตําแหน่งที่สูงกว่า ทั้งน้ี ไม่เกินระดับสูงสุด
ในแต่ละสายงาน (ช่ือตําแหน่ง) ที่สํานักงาน ก.พ. กําหนดไว้ 
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 2. สายงาน (ช่ือตําแหน่ง) ที่เปลี่ยนใหม่ ต้องเป็นตําแหน่งที่สํานักงาน ก.พ. ได้กําหนด         
ช่ือตําแหน่งและหน้าที่ความรับผิดชอบโดยย่อของตําแหน่งไว้ และกระทรวงการคลังได้กําหนดคุณสมบัติเฉพาะ
ตําแหน่งและอัตราค่าจ้างไว้แล้ว 
 3. การเปลี่ยนสายงาน (ช่ือตําแหน่ง)/กลุ่มงานที่ลูกจ้างประจําครองตําแหน่งอยู่เดิมเป็นสายงาน 
(ช่ือตําแหน่ง) ใด กลุ่มงานใดน้ัน ผู้ครองตําแหน่งจะต้องมีความรู้ความสามารถและคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
ตามที่กระทรวงการคลังกําหนดไว้ และส่วนราชการต้องมอบหมายให้ผู้ครองตําแหน่งน้ันปฏิบัติงานโดย
สอดคล้องตรงตามหน้าที่ความรับผิดชอบของตําแหน่งตามที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด 
 นอกจากน้ี การเปล่ียนตําแหน่งดังกล่าว กระทรวงการคลัง ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 
0428/ว 38 ลงวันที่ 1 เมษายน 2553  เรื่อง บัญชีกําหนดคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งและอัตราค่าจ้างประจําของ
ลูกจ้างประจํา  และสํานักงาน ก.พ. มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553  เรื่อง  
การจัดระบบตําแหน่งลูกจ้างประจําของส่วนราชการได้กําหนดคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง และหน้าที่โดยย่อของ
ตําแหน่งไว้ดังน้ี 

พนักงานธุรการ กลุ่มงานสนับสนุน ระดับ 2 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง  

 1. แต่งต้ังจากผู้ดํารงตําแหน่งเดิม หรือตําแหน่งพนักงานธุรการ ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ 
 2. ได้รับวุฒิไม่ตํ่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เก่ียวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านน้ีมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ 
 3. แต่งต้ังจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและความชํานาญงานในหน้าที่ และเคย
ปฏิบัติงานด้านน้ีมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ 
 4. ได้รับวุฒิไม่ตํ่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เก่ียวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่ 

หน้าที่โดยย่อ  
 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์และความชํานาญในการรับ ส่ง ลงทะเบียน           
แยกประเภท และจัดส่งหนังสือเอกสารให้หน่วยงานที่เก่ียวข้อง เก็บและค้นหาหนังสือ กรอกแบบฟอร์มและ
ร่างหนังสือโต้ตอบง่ายๆ ตรวจความถูกต้อง ความสวยงาม ความเรียบร้อยของเอกสาร สิ่งพิมพ์ก่อนทําการพิมพ์ 
ตรวจสอบรหัสต่างๆ ที่เก่ียวกับการบันทึกข้อมูล ตรวจทานการบันทึกข้อมูลซึ่งใช้กับแบบฟอร์มต่างๆ พิมพ์และ
คัดสําเนาหนังสือเอกสารและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 
 2. ซ่อมเอกสาร วารสาร และหนังสือต่างๆ ที่ชํารุดให้คงสภาพเดิม ตลอดจนดูแลรักษามิให้
ชํารุดเสียหาย เบิกและเก็บรักษาวัสดุเครื่องอุปกรณ์ต่างๆ 
 3. ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
  ข้อพิจารณา  
  เมื่อพิจารณาตามคําช้ีแจงประกอบการเสนอปรับระดับช้ันงาน แล้ว 
 คณะเภสัชศาสตร์ เสนอปรับระดับช้ันงาน นางรุ้งตวรรณ  รัตนเลี่ยม ตําแหน่งพนักงานธุรการ 
กลุ่มงานสนับสนุน ระดับ 1 เป็น ตําแหน่งพนักงานธุรการ กลุ่มงานสนับสนุน ระดับ 2 ซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะ
ตําแหน่ง ตําแหน่งพนักงานธุรการ กลุ่มงานสนับสนุน ระดับ 2  ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกําหนดไว้ คือ 
“แต่งต้ังจากผู้ดํารงตําแหน่งเดิม หรือตําแหน่งพนักงานธุรการ ระดับ 1 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี”  
ประกอบกับหน้าที่ (โดยย่อ) ตามแบบบรรยายลักษณะงาน (แบบ ลปจ.1) ของตําแหน่งพนักงานธุรการ           
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กลุ่มงานสนับสนุน ระดับ 2 มีความสอดคล้องกับลักษณะงานและหน้าที่ (โดยย่อ) และงานที่ได้รับมอบหมาย          
ของตําแหน่งใหม่ที่ขอปรับระดับช้ันงาน 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้ปรับระดับช้ันงานลูกจ้างประจํา ราย นางรุ้งตวรรณ          
รัตนเล่ียม จาก พนักงานธุรการ ส 1 กลุ่มงานสนับสนุน รหัส 2108 อัตราค่าจ้าง 20,040 บาท เป็น พนักงาน
ธุรการ ส 2 กลุ่มงานสนับสนุน รหัส 2108 อัตราค่าจ้าง 20,040 บาท สังกัดงานการบริหารจัดการทั่วไป 
สํานักงานคณบดี คณะเภสัชศาสตร์ 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.3 รายงานผลการขอเปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ภายหลังเวลาหนึ่งปีแต่ไม่เกินสามปี ราย นายฉลอง วิริยะธรรม 
 
สรุปเรื่อง 

ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 1983/2560 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 สั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินความรู้ความสามารถ นายฉลอง วิริยะธรรม ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
ตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ สังกัดฝ่ายโปรแกรมระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ผู้แสดงเจตนา             
ขอเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยภายหลังเวลาหน่ึงปีแต่ไม่เกินสามปี น้ัน 
 บัดน้ี คณะกรรมการฯ ดังกล่าวได้ทําการประเมินความรู้ความสามารถ นายฉลอง          
วิริยะธรรม ผู้ขอเปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยภายหลังเวลาหน่ึงปีแต่ไม่เกินสามปี 
เสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่า นายฉลอง วิริยะธรรม เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสม เห็นสมควรได้รับ
การพิจารณาเปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  โดยวันที่เปลี่ยนสถานภาพเพ่ือให้มีผล
เป็นวันพ้นสภาพการเป็นข้าราชการ และเป็นวันเริ่มต้นของการบรรจุแต่งต้ังเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย คือ 
ต้ังแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2560 (เน่ืองจาก วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ตรงกับวันหยุดราชการ ให้ถือเอาวันทําการถัดไป
ซึ่งเป็นวันแรกของการทํางานเป็นวันเริ่มต้นการบรรจุแต่งต้ังเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย) 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมั ติให้นายฉลอง วิริยะธรรม ข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา ตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ สังกัดฝ่ายโปรแกรมระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
เปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต้ังแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป 
 
ระเบยีบวาระที่  4.2 แผนและการติดตามผลการดําเนินงานตามแผน 
ระเบียบวาระท่ี  4.2.1 แนวปฏิบัติเรื่องการเปลี่ยนแปลงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

เงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ส่วนโครงการภารกิจเชิงนโยบาย 
 

สรุปเรื่อง 
ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ได้ให้ความ

เห็นชอบแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากรของอธิการบดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 ซึ่งเป็นแผนพัฒนา



 16

มหาวิทยาลัยในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการดําเนินงานตามภารกิจเชิงนโยบาย
และภารกิจประจํา ซึ่งต่อมาได้นําไปกําหนดเป็นนโยบายจัดทํางบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยให้คณะวิชา/หน่วยงาน จัดทําโครงการเชิงพัฒนาตามนโยบายที่กําหนดขึ้นภายใต้
โครงการภารกิจนโยบายในสัดส่วนร้อยละ 20 ของวงเงินที่ได้รับจัดสรร โดยงบประมาณในส่วนน้ีจะไม่สามารถ
โอนไปใช้ในการดําเนินโครงการอ่ืนที่ไม่ใช่โครงการตามภารกิจเชิงนโยบายได้ ซึ่งคณะวิชา/หน่วยงานที่เก่ียวข้อง
มีการจัดทํางบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ตามแนวทางที่กําหนด โดยโครงการที่จัดทําขึ้นเป็นโครงการที่
ปรากฏในแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และเป็นโครงการสําคัญที่ช่วยผลักดันและ
ขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายของแผนพัฒนามหาวิทยาลัย น้ัน 

ในการน้ี เพ่ือให้การดําเนินงานโครงการภารกิจเชิงนโยบายของงบประมาณรายจ่ายจากเงิน
รายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องตามเป้าหมายที่กําหนด   
กองแผนงานจึงได้กําหนดแนวปฏิบัติเรื่องการเปล่ียนแปลงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณเงินรายได้ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ส่วนโครงการภารกิจเชิงนโยบาย พร้อมผังงาน (Flow chart) และแบบฟอร์ม
การเปลี่ยนแปลงโครงการตามภารกิจเชิงนโยบาย (ปป.คก.นโยบาย-01) โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

แนวทางการดําเนินงาน 
1. ให้คณะวิชา/หน่วยงาน ดําเนินโครงการตามภารกิจเชิงนโยบาย ตามโครงการเดิมที่

นําเสนอในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และเป็นโครงการที่
ปรากฏอยู่ในแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

2. หากพิจารณาโครงการเดิมที่นําเสนอแล้ว คณะวิชา/หน่วยงานมีความประสงค์จะขอ
เปลี่ยนแปลงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในส่วนใดส่วนหน่ึงให้ดําเนินการจัดทําคําขอเปลี่ยนแปลงแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม ตามแบบฟอร์ม ปป.คก.นโยบาย-01 พร้อมแนบรายละเอียดของโครงการ (ถ้ามี) พร้อม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมท่ีประสงค์เปลี่ยนแปลงใหม่ เพ่ือประกอบการพิจารณาการเปล่ียนแปลง
โครงการ 

3. นําเสนอเอกสารคําขอเปลี่ยนแปลง พร้อมรายละเอียดไปยังรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและ
พัฒนาเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงตามที่คณะวิชา/หน่วยงานแสดงความประสงค์ 

4. การพิจารณาเพ่ือขอเปลี่ยนแปลงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
4.1 กรณีที่พิจารณาแล้วไม่เห็นชอบให้มีการเปลี่ยนแปลงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

จะแจ้งกลับไปยังคณะวิชา/หน่วยงาน เพ่ือให้ดําเนินการแก้ไข ปรับปรุงโครงการ/กิจกรรมให้สอดคล้องตามที่
เคยนําเสนอไว้ และนําเสนอขอเปลี่ยนแปลงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม อีกคร้ังหน่ึง 

4.2 กรณีที่เห็นชอบให้มีการเปลี่ยนแปลงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ฝ่ายวางแผนและ
พัฒนาจะทําการเปิดรหัสงบประมาณใหม่ และแจ้งไปยังคณะวิชา/หน่วยงาน เพ่ือดําเนินการจัดทําโครงการ
ตามท่ีเสนอขอเปลี่ยนแปลง โดยจะสําเนาแจ้งรหัสงบประมาณที่เปิดใหม่ไปยังกองคลังเพ่ือทราบและดําเนินการ
ในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป 

ระยะเวลาในการขอเปลี่ยนแปลงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2560 
หลักเกณฑ์การพิจารณา 
1. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่นําเสนอขอเปลี่ยนแปลงต้องเป็นไปตามแนวทาง ดังน้ี 

1.1 เพ่ือแก้ปัญหาการดําเนินงาน 
1.2 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด 
1.3 เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานตามภารกิจนโยบายตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 
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2. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่นําเสนอขอเปลี่ยนแปลงต้องมีความสอดคล้อง ดังน้ี 
2.1 เป้าหมายของคณะวิชา/หน่วยงาน ตามท่ีได้มีการเจรจาไว้ในแผนปฏิบัติราชการ

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
2.2 เป้าหมายของแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 

3. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่นําเสนอขอเปลี่ยนแปลงต้องคํานึงถึง 
- ความคุ้มค่าในการดําเนินงาน 
- การประหยัดงบประมาณ และ 
- มีความโปร่งใส 

ทั้งน้ี การเสนอขอเปลี่ยนแปลงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม จะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อการ
เปลี่ยนแปลงของค่าเป้าหมายตัวช้ีวัดที่ได้เจรจาไว้กับคณะวิชา/หน่วยงาน รวมถึงโครงการตามภารกิจเชิง
นโยบายที่ได้กําหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบแนวปฏิบัติเรื่องการเปลี่ยนแปลงแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ส่วนโครงการภารกิจเชิงนโยบาย 
ตามท่ีกองแผนงานเสนอ 
 ทั้งน้ี แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในส่วนโครงการภารกิจเชิงนโยบายท่ีนําเสนอขอ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว จะต้องดําเนินการโดยไม่กระทบตัวช้ีวัดผลสัมฤทธ์ิสําหรับประเมินผลการปฏิบัติงาน (Key 
Performance Indicators : KPIs) ของผู้บริหารคณะวิชา/หน่วยงาน ตามท่ีได้มีการเจรจาไว้กับอธิการบดี            
แต่อย่างไรก็ตาม หากมีผลกระทบขอให้แจ้งว่าจะดําเนินการอย่างไรกับตัวช้ีวัดดังกล่าว 
 
ระเบยีบวาระที่  4.3 ข้อบังคับ / ระเบียบ / ประกาศ 
 ไม่ม ี
 
ระเบียบวาระท่ี  4.4 โครงสร้างส่วนงานและหน่วยงานภายใน 
 ไม่ม ี
   
ระเบยีบวาระที่  4.5 การบริหารการเงินและทรพัย์สิน 
ระเบียบวาระท่ี  4.5.1 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา ในลักษณะโครงการพิเศษ (ฉบับที่ ..) 
 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยประสงค์ขอกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)          
ในลักษณะโครงการพิเศษ ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวได้รับอนุมัติให้เปิดสอนในลักษณะโครงการพิเศษจากที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 และบัณฑิตวิทยาลัยได้เปิดรับสมัครนักศึกษาในภาค
การศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560 แล้ว โดยยังไม่มีการกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา น้ัน 
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ในการน้ี บัณฑิตวิทยาลัยได้เสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในลักษณะโครงการพิเศษ (ฉบับที่ ..) โดยให้ใช้บังคับกับนักศึกษาที่
เข้าศึกษาต้ังแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป ซึ่งผ่านการพิจารณาจากกองนิติการแล้ว พร้อมน้ี
คณะเภสัชศาสตร์ได้เสนอข้อมูลหลักการและเหตุผลในการกําหนดค่าธรรมเนียม ประมาณการรายรับ/รายจ่าย
เบ้ืองต้น และเปรียบเทียบค่าธรรมเนียมในการจัดทําหลักสูตรที่ใกล้เคียงกับสถาบันอ่ืนตามแบบฟอร์มเสนอเรื่อง
ค่าธรรมเนียมเพ่ือพิจารณาในคณะกรรมการที่ปรึกษาเก่ียวกับนโยบายทางการเงิน 

ทั้งน้ี ที่ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาเก่ียวกับนโยบายทางการเงิน ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่      
9 พฤษภาคม 2560 ได้ให้ความเห็นชอบการกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาดังกล่าวแล้ว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง 
กําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในลักษณะโครงการพิเศษ (ฉบับที่ ..) และให้นําเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป  
  
ระเบียบวาระท่ี  4.5.2 คณะอักษรศาสตร์ขอเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ใน

อัตราเท่ากับนักศึกษาไทย และขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาและ
ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ สําหรับนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน 

 
สรุปเรื่อง 

ด้วยกองบริการการศึกษาได้เสนอที่ประชุมพิจารณาการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาและ
ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ในอัตราเท่ากับนักศึกษาไทย และการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
สําหรับนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนของคณะอักษรศาสตร์ ดังน้ี 

1. การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ในอัตราเท่ากับนักศึกษาไทย 
สําหรับนักศึกษาพิเศษตามโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรกับมหาวิทยาลัยฮันกุ๊กภาษาและ
กิจการต่างประเทศ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ทุนโครงการ 7+1 ที่เข้าศึกษาในภาคการศึกษาต้นและภาค
การศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560 จํานวน 1 ราย คือ Miss PARK SER YOUNG โดยได้เปรียบเทียบอัตรา
ค่าธรรมเนียมนักศึกษาไทยและอัตราค่าธรรมเนียมนักศึกษาพิเศษ ดังน้ี 

 
อัตราค่าธรรมเนียมนักศึกษาไทย อัตราค่าธรรมเนียมนักศึกษาพิเศษ 

ภาคการศึกษาต้น 
1. ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุ จํานวน 200 บาท 
2. ค่าธรรมเนียมทําบัตรนักศึกษา จํานวน 50 บาท 
3. ค่าข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา จํานวน 1,000 บาท 
4. ค่าประกันของเสียหายมหาวิทยาลัย จํานวน       

1,500 บาท 
5. ค่าลงทะเบียนเหมาจ่าย จํานวน 15,000 บาท 
 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น จํานวน 17,750 บาท 

ภาคการศึกษาต้น 
1. ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุ จํานวน 200 บาท 
2. ค่าธรรมเนียมทําบัตรนักศึกษา จํานวน 50 บาท 
3. ค่าข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา จํานวน 1,000 บาท 
4. ค่าประกันของเสียหายมหาวิทยาลัย จํานวน       

1,500 บาท 
5. ค่าลงทะเบียนเหมาจ่าย จํานวน 15,750 บาท 
 (กรณีลงทะเบียนเรียน 15 หน่วยกิต) 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น จํานวน 18,500 บาท  
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อัตราค่าธรรมเนียมนักศึกษาไทย อัตราค่าธรรมเนียมนักศึกษาพิเศษ 

ภาคการศึกษาปลาย 
1. ค่าลงทะเบียนเหมาจ่าย จํานวน 15,000 บาท 

 
 

ภาคการศึกษาปลาย 
1. ค่าลงทะเบียน จํานวนหน่วยกิตละ 1,050 บาท 
 (1.5 เท่า X 700 บาท) 

 
2. การยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ตามความในหมวด 3 และ

หมวด 4 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 
2558 สําหรับนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยฮันกุ๊กภาษาและกิจการต่างประเทศ กรุงโซล 
สาธารณรัฐเกาหลี (เพ่ิมเติม) จํานวน 1 ราย คือ Miss PARK JOO WON สําหรับค่าเบ้ียประกันอุบัติเหตุ 
จํานวน 200 บาทต่อปี นักศึกษาหรือคณะวิชาอาจเป็นผู้รับผิดชอบ เน่ืองจากนักศึกษาได้รับค่าสินไหมทดแทน 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบดังน้ี 

1. การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ในอัตราเท่ากับนักศึกษาไทย 
สําหรับนักศึกษาพิเศษตามโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรกับมหาวิทยาลัยฮันกุ๊กภาษาและ
กิจการต่างประเทศ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ทุนโครงการ 7+1 ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560 รวม
เป็นเงินทั้งสิ้น จํานวน 17,750 บาท และภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560 สําหรับค่าลงทะเบียนเหมาจ่าย 
จํานวน 15,000 บาท จํานวน 1 ราย 

2. การยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ตามความในหมวด 3 และ
หมวด 4 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 
2558 สําหรับนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยฮันกุ๊กภาษาและกิจการต่างประเทศ กรุงโซล 
สาธารณรัฐเกาหลี (เพ่ิมเติม) จํานวน 1 ราย สําหรับค่าเบ้ียประกันอุบัติเหตุ จํานวน 200 บาทต่อปี นักศึกษา
หรือคณะวิชาอาจเป็นผู้รับผิดชอบ เน่ืองจากนักศึกษาได้รับค่าสินไหมทดแทน 
 
ระเบยีบวาระที่  4.6 เรื่องอ่ืนๆ ตามท่ีอธิการบดีปรึกษา 
ระเบียบวาระท่ี  4.6.1 รายงานการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าภาควิชาภาษาฝร่ังเศส 

คณะอักษรศาสตร์  
  (วาระลับ) 
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ระเบียบวาระท่ี  4.6.2 รายงานผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
และระดับคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปี
การศึกษา 2559 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่มหาวิทยาลัยได้กําหนดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 

2559 ระดับหลักสูตร ระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม - 11 สิงหาคม 2560 และระดับคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า 
ระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม - 8 กันยายน 2560 น้ัน   

ในการน้ี สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษาได้รายงานผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และระดับคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปี
การศึกษา 2559  

อน่ึง รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพ่ิมเติมว่า 
มหาวิทยาลัยกําหนดประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2559 
ระหว่างวันที่ 30-31 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมนริศรานุวัดติวงศ์ สํานักงานอธิการบดี  ตลิ่งชัน 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และระดับคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปี
การศึกษา 2559 ตามที่สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษาเสนอ และให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
ต่อไป 
 ทั้งน้ี ที่ประชุมมอบหมายให้สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษาดําเนินการ ดังน้ี 

1. ส่งหลักสูตรที่มีผลการประเมินคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์การเผยแพร่หลักสูตรและพร้อม
นําเสนอ จํานวน 59 หลักสูตร ไปยังคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เพ่ือพิจารณาการเผยแพร่หลักสูตรที่
มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualification Register; 
TQR)  

2. กําหนดระยะเวลาในการแก้ไขสําหรับหลักสูตรที่ไม่ผ่านการประเมินองค์ประกอบที่ 1 ของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จํานวน 5 หลักสูตร และกําหนดให้มีการประชุมหารือสําหรับ
หลักสูตรที่ไม่ผ่านการประเมินดังกล่าว รวมถึงหลักสูตรที่มีผลการประเมินคุณภาพตํ่ากว่า 3.01 เพ่ือให้คณะวิชา
ได้รับทราบมาตรการที่มหาวิทยาลัยจะดําเนินการกํากับดูแลด้านคุณภาพและความเหมาะสมของหลักสูตร 

3. กําหนดให้คณะวิชาวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาตามตัวบ่งช้ีที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อน พร้อม
ทั้งให้คณะวิชาส่งมาตรการต่างๆ มายังมหาวิทยาลัย 

4. ทบทวนตัวบ่งช้ีของการประเมินและวิเคราะห์รายตัวบ่งช้ีระดับคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า 
โดยเฉพาะตัวบ่งช้ีที่เป็นจุดอ่อนในภาพรวม (ผลการประเมิน <3.51) ซึ่งเป็นตัวบ่งช้ีที่ควรได้รับการปรับปรุงและ
พัฒนาเพ่ือให้มีคุณภาพท่ีดีขึ้นในภาพรวม ได้แก่ ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม อาจารย์ประจําคุณวุฒิ
ปริญญาเอก อาจารย์ประจําคณะที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ และจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจํานวน
อาจารย์ประจํา  
  



 21

อน่ึง ที่ประชุมมีข้อสังเกตดังน้ี 
1. ควรกําหนดแนวปฏิบัติที่ชัดเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกัน สําหรับการรับอาจารย์ประจํา

คณะที่มีคุณวุฒิตํ่ากว่าปริญญาเอก เน่ืองจากมีผลต่อการประกันคุณภาพทั้งระดับหลักสูตรและระดับคณะวิชา 
2. ขอให้มหาวิทยาลัยกําหนดแนวทางการจัดทําผลงานของอาจารย์ประจําคณะเพ่ือดํารง

ตําแหน่งทางวิชาการในภาพรวม พร้อมทั้งผลักดันการจัดทําตําแหน่งทางวิชาการดังกล่าว 
3. มหาวิทยาลัยควรคํานึงถึงการแก้ปัญหาเก่ียวกับการมีนักศึกษาตกค้าง  
4. ขอให้มหาวิทยาลัยดูแลด้านเครื่องมือวิทยาศาสตร์ให้พร้อมสําหรับการใช้งาน 
5. ควรคํานึงถึงตัวบ่งช้ีการบริการวิชาการแก่สังคมเพ่ือเตรียมความพร้อมสําหรับการประเมิน

คุณภาพในปีการศึกษา 2560 เน่ืองจากระเบียบเก่ียวกับการบริการวิชาการอาจส่งผลกระทบต่อการดําเนินงาน 
 
ระเบยีบวาระที่  4.6.3 ข้อมูลสถิติผลงานวิจัยบนฐานข้อมูล Scopus และการลงทะเบียนนักศึกษาต่างชาติ 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีนโยบายในการพัฒนาความเป็นสากลของมหาวิทยาลัย และเพ่ือ
ยกระดับมหาวิทยาลัยศิลปากรให้อยู่ระดับ Stars Rating ซึ่งจําเป็นต้องมีข้อมูลอ้างอิงเพ่ือใช้ในการวางแผนการ
ดําเนินงานตามตัวช้ีวัดของ QS Stars Rating และเพ่ือเตรียมความพร้อมในการรับการประเมิน น้ัน 

ในการน้ี สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษาได้รายงานข้อมูลสถิติผลงานวิจัยบนฐานข้อมูล 
Scopus รวมถึงเกณฑ์การจําแนกนักศึกษาต่างชาติ และแนวทางการลงทะเบียนและยกเว้นค่าธรรมเนียม 
นักศึกษาต่างชาติและนักศึกษาแลกเปลี่ยน 

อน่ึง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพ่ิมเติมว่า 
มหาวิทยาลัยกําหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานฐานข้อมูล Scopus ในวันที่ 19 ตุลาคม 2560 เวลา 
09.00-12.00 น. และโปรแกรมการจัดการทางบรรณานุกรมและการอ้างอิง (Mendeley) ในวันที่ 17 ตุลาคม 2560 
เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการ 2303 ช้ัน 3 ศูนย์คอมพิวเตอร์ อาคารหม่อมหลวงป่ิน มาลากุล 
มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบข้อมูลสถิติผลงานวิจัยบนฐานข้อมูล Scopus 
และการลงทะเบียนนักศึกษาต่างชาติ ทั้งน้ี มอบหมายให้ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษากําหนด
รูปแบบสําหรับการกรอกข้อมูลผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย เช่น การระบุช่ือนักศึกษา/ช่ือ
อาจารย์/คณะวิชา/มหาวิทยาลัย เพ่ือให้มีความชัดเจน สามารถดําเนินการให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และ
สืบค้นได้ 
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เลิกประชุมเวลา 10.35 น. 
 
 
 

(นางสาวกันย์พินันท์  สิริปัญญาธร) 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 
 

(นางสาวสิริวัลลิ์  พฤกษาอุดมชัย) 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 
 

(นางสาวเอมอร  ชีราวุฒธิพันธ์) 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 
รายงานการประชุมฉบับน้ี 
ได้รับรองโดยไม่มีการแก้ไข 
 
 


