
 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ครั้งท่ี 20/2560 

วันอังคารท่ี 10 ตุลาคม 2560 
ณ  ห้องประชุมนริศรานวุัดตวิงศ์ สํานักงานอธิการบด ี ตลิ่งชนั 

…………….……………….. 

ผู้มาประชุม 

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

 และผู้รกัษาการแทนผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
5. รศ.ดร.พิทักษ์ ศิริวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กรรมการ 
6. ผศ.ณัฏฐพล  สุวรรณกุศลส่ง  รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ฝา่ยศิลปะและการออกแบบ กรรมการ 

  รักษาการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
7. รศ.ดร.ชัยสิทธ์ิ  ด่านกิตติกุล คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กรรมการ 
8. ผศ.ชวลิต ขาวเขียว คณบดีคณะโบราณคดี กรรมการ 
9. อ.ดําริห์   บรรณวิทยกิจ คณบดีคณะดุริยางคศาสตร์ กรรมการ 

10. ผศ.สมศักด์ิ ชาตินํ้าเพ็ชร คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ 
11. อ.จอมภัค  คลังระหัด รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติฝ่ายวิชาการ กรรมการ 

  รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ  
12. ผศ.ฉัตรชัย  เผ่าทองจีน ผู้อํานวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ กรรมการ 
13. อ.ดร.คุณัตว์   พิธพรชัยกุล ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน กรรมการ 
14. อ.ปัญจพล   เหล่าพูนพัฒน์  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กรรมการและเลขานุการ 
15. นางสาวอัปสร กิจเจริญค้า ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้มาประชุมผา่นระบบ VDO-Conference 
1. รศ.ดร.ดวงเดือน  ไกรลาศ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา กรรมการ 
2. รศ.ดร.ประสพชัย  พสุนนท ์ รองอธิการบดี เพชรบุรี กรรมการ 
3. ผศ.ดร.ปาเจรา    พัฒนถาบุตร รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร ์ กรรมการ 
4. ผศ.วิรัญญา   ดวงรัตน์  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการ 

  รักษาการแทนคณบดีคณะจิตรกรรม และภาพพิมพ์ 
  ประติมากรรม 

5. อ.ดร.ธนาทร  เจียรกุล คณบดีคณะมณัฑนศิลป์ กรรมการ 
6. ผศ.ดร.วรางคณา นิพัทธ์สุขกิจ คณบดีคณะอักษรศาสตร ์ กรรมการ 
7. ผศ.ดร.วรกาญจน์  สุขสดเขียว รองคณบดีฝ่ายบริหาร กรรมการ 

  รักษาการแทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
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8. ผศ.ดร.นรงค์  ฉิมพาล ี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 
9. รศ.ดร.ธนะเศรษฐ ์ ง้าวหิรัญพัฒน์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กรรมการ 

10. ผศ.ดร.นิติพงศ์ โสภณพงศ์พิพัฒน์ ผู้รักษาการแทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ 
  และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

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

ผู้เขา้ร่วมประชุม 
1. ผศ.ดร.กําไลทิพย์  ปัตตะพงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 
2. อ.ปวริส มินา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
3. นางอัจฉรา   ทองส่งโสม ผู้อํานวยการกองกลาง   
4. นางสุกัญญา   ต่อทรัพย์สิน ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่  
5. นายสหรัฐ   มณีจันทร ์ ผู้อํานวยการกองนิติการ 
6. นางสุมณฑา   เสรีวัตตนะ ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน 
7. นางสาวนลินรัตน์  ปัจฉิมพัทธพงษ์ หัวหน้างานการประชุม กองกลาง 
8. นางสาวธณิดา  มหาสวัสด์ิ ผู้รักษาการแทนหัวหน้างานบริหารงานบุคคล  

  กองการเจ้าหน้าที่  
9. นางนิรบล  ต้นวงศ์ หัวหน้างานนิติการ 2 กองนิติการ 

ผู้เขา้ร่วมประชุมผ่านระบบ VDO-Conference 
1. ผศ.ดร.ธีระศักด์ิ  หุดากร ผู้ช่วยอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร ์
2. อ.นภดล  วิรุฬห์ชาตะพันธ์ ผู้ช่วยอธิการบดี วังท่าพระ 
3. ผศ.ดร.อนิรุทธ์  สติมั่น ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
4. รศ.ดร.อวยพร อภิรักษ์อร่ามวง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. รศ.ดร.ปานใจ   ธารทัศนวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ติดราชการ 
2. ศ.ญาณวิทย์   กุญแจทอง  คณบดีคณะจิตรกรรม ไปราชการต่างประเทศ 

  ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
3. ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธ์ุ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ติดราชการ 
4. ผศ.ดร.สมพิศ   ขัตติยพิกุล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ติดราชการ 
5. อ.ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท ์ ผู้อํานวยการหอศิลป์ ติดราชการ 
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หมายเหตุ 
วาระที่ 5.1 การดําเนินงานโครงการระบบบริหารทรัพยากรองค์กร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

(SU-ERP) มหาวิทยาลัยได้เชิญนายอภิรัฐ นุชทอง ผู้จัดการโครงการ บริษัท คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์ จํากัด      
เข้าร่วมช้ีแจง 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.  
เมื ่อกรรมการครบเป็นองค์ประชุมแล้ว  ประธานกล่าวเปิดประชุมและขอให้ที ่ประชุม

พิจารณาเรื่องต่างๆ ดังน้ี 
 
ระเบยีบวาระที่  1    เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบยีบวาระที่ 1.1     รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร     

ครั้งที่ 19/2560 เม่ือวันอังคารที่ 26 กันยายน 2560  
  
สรุปเรื่อง 
 ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 19/2560 เมื่อวันอังคารที่ 26 กันยายน 2560 
 
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบยีบวาระที่ 1.2     รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร     

ครั้งที่ 19/2560 เม่ือวันอังคารที่ 26 กันยายน 2560 (วาระลับ)  
  
สรุปเรื่อง 
 ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 19/2560 เมื่อวันอังคารที่ 26 กันยายน 2560 (วาระลับ) 
 
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบยีบวาระที่  2     เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
ระเบยีบวาระที่ 2.1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ 
 
สรุปเรื่อง 

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ จํานวน 2 เรื่อง ดังน้ี 
1. มหาวิทยาลัยได้รับพระราชทานผ้าพระกฐินที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 

บดินทรเทพยวรางกูรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานให้นําไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ที่    
จําพรรษา ณ พระอารามหลวงวัดไพรสณฑ์ศักดาราม ตําบลหล่มสัก อําเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์               
ในวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ประธานจึงขออนุโมทนาบุญและขอเชิญคณะวิชา/หน่วยงานร่วมเป็นเจ้าภาพ
ในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจําปี พ.ศ. 2560 โดยทําบุญมายังมหาวิทยาลัย เพ่ือจะได้รวบรวมเงิน
ทําบุญมอบให้วัดต่อไป  
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2. มหาวิทยาลัยขอขอบคุณรองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและกิจการพิเศษ คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะโบราณคดี คณะดุริยางคศาสตร์ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และผู้เก่ียวข้องที่ได้
ร่วมกันจัดงานศิลปากรรวมใจ ขอน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวง รัชกาลที่ 9 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 
ตุลาคม 2560 เวลา 09.30 -16.30 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ โดยภายในงานประกอบด้วยกิจกรรม
ดังน้ี 

- การแสดงนิทรรศการพระเมรุมาศสมัยรัตนโกสินทร์ ณ โถงนิทรรศการหลัก หอศิลป์  
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

- การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ (ดอกพุดตาน) โดย คณะมัณฑนศิลป์ ณ ช้ัน 1 หอศิลป์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 - การวาดภาพน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดย นักศึกษาและศิษย์เก่าคณะจิตรกรรม 
ประติมากรรมและภาพพิมพ์ ณ ริมกําแพงมหาวิทยาลัยศิลปากร ด้านถนนมหาราช  

- การเสวนาวิชาการ เรื่อง “ชาวศิลปากร กับ งานพระเมรุมาศ พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” ณ ท้องพระโรง วังท่าพระ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัสวีสิริ เปรมกุลนันท์ 
คณะโบราณคดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาญวิทย์ สุขพร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ นายก่อเกียรติ ทองผุด นายช่าง
ศิลปกรรม กรมศิลปากร ผู้ออกแบบพระเมรุมาศ ในหลวง รัชกาลที่ 9 นายธีรชาติ วีรยุทธานนท์ สถาปนิก
ชํานาญการ กรมศิลปากร และนายปฏิวัติ ทุ่ยอ้น สถาปนิกชํานาญการ กรมศิลปากร เป็นวิทยากร  

- การแสดงดนตรีบทเพลงพระราชนิพนธ์ โดยนักศึกษาคณะดุริยางคศาสตร์ และการ
แสดงจากภาควิชานาฏยสังคีต คณะอักษรศาสตร์ ณ สวนแก้ว  

- การแจกผลงานภาพพิมพ์พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช “ความทรงจําของฉัน หมายเลข ๙” โดย นายยุทธ พฤฒาสัจธรรม ณ รถปฏิบัติการศิลปะ
เคลื่อนที่ บริเวณหน้าสํานักงานอธิการบดี และโปสการ์ดพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผลงานของศิลปินแห่งชาติ ณ จุดลงทะเบียน ด้านหน้าท้องพระโรง วังท่าพระ  

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ           
 
ระเบยีบวาระที่ 2.2 รายงานการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ มหาวิทยาลัย

ศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2559 
  
สรุปเรื่อง 

 ตามระเบียบทบวงมหาวิทยาลัยว่าด้วยการให้ข้าราชการไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทาง
วิชาการ พ.ศ. 2523 (ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม) ซึ่งนํามาใช้ในการอนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปปฏิบัติงานเพ่ือ
เพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการโดยอนุโลม และระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการให้พนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการไปปฏิบัติงานเพ่ือเขียนตําราทางวิชาการ พ.ศ. 2560 ได้กําหนดให้มหาวิทยาลัยดําเนินการสรุป
รายงาน พร้อมทั้งผลการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ได้รับอนุมัติให้ไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ/ 
เขียนตําราทางวิชาการ เสนอต่อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสภามหาวิทยาลัยทราบทุกสิ้น       
ปีการศึกษา น้ัน  

บัดน้ี กองการเจ้าหน้าที่ได้รายงานผลการอนุมัติให้บุคลากรสายวิชาการไปปฏิบัติงานเพ่ือ
เพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ/เขียนตําราทางวิชาการ ประจําปีการศึกษา 2559 ดังน้ี 
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1. ผู้ได้รับอนุมัติให้ไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ/เขียนตําราทางวิชาการ 
จํานวน 8 ราย  

2. ผู้รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการเมื่อสิ้นสุดการไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทาง
วิชาการ/เขียนตําราทางวิชาการ จํานวน 2 ราย  

3. ผู้ได้รับอนุมัติให้ไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ/เขียนตําราทางวิชาการในปี
การศึกษา 2555 และปีการศึกษา 2558 ซึ่งส่งรายงานการไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการฉบับ
สมบูรณ์มายังมหาวิทยาลัย จํานวน 6 ราย 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ และให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบต่อไป 
 
ระเบยีบวาระที่ 2.3 สถิติการให้บรกิารทางวิชาการ สาํนักหอสมุดกลาง ประจําเดือนสิงหาคม 

2560 
  
สรุปเรื่อง 

ด้วยสํานักหอสมุดกลางได้จัดทําสรุปสถิติการให้บริการทางวิชาการ สํานักหอสมุดกลาง     
เป็นรายเดือน โดยได้รายงานสถิติประจําเดือนสิงหาคม 2560 ในหัวข้อประเภทผู้ใช้บริการ จํานวนผู้ใช้บริการ 
ยืมคืน (แยกตามประเภทผู้ใช้) จํานวนทรัพยากรสารสนเทศ การใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศ การใช้บริการ
ทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ และการยืมทรัพยากรสารสนเทศ (แยกตามคณะวิชา) เพ่ือนําข้อมูลไปใช้
ประโยชน์ในการบริหารจัดการ  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 
ระเบยีบวาระที่  2.4 แนวทางการเบิกจ่ายเงินเดือนขา้ราชการท่ีเปลีย่นสถานภาพเปน็พนักงาน

มหาวิทยาลัย 
 

สรุปเรื่อง 
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 15/2560 เมื่อวันที่ 1 

สิงหาคม 2560 ได้เห็นชอบให้กําหนดอัตราเงินเดือนพนักงานประจําที่เปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการ          
ซึ่งมหาวิทยาลัยได้กําหนดการเปลี่ยนสถานภาพ จํานวน 5 รอบ ต้ังแต่ปีงบประมาณ 2559-2560 ให้ได้รับ
เงินเดือน 1.4 เท่าของเงินเดือนเดิม ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณเงินส่วนเพ่ิมพนักงาน
มหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนสถานภาพ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 น้ัน             

ในการน้ี กองคลังได้กําหนดแนวทางการจ่ายเงินส่วนเพ่ิมพนักงานมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยน
สถานภาพ  โดยงบประมาณที่ได้รบัจัดสรรในส่วนที่เพ่ิม จํานวน 149,144,100 บาท (หน่ึงร้อยสี่สิบเก้าล้านหน่ึง
แสนสี่หมื่นสี่พันหน่ึงร้อยบาทถ้วน) สามารถดําเนินการได้ ดังน้ี 
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1. เงินเดือนประจําเดือนตุลาคม 2560 ให้เบิกในอัตรา 1.4 เท่าของเงินเดือนเดิมที่ได้รับก่อน
บรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยรวมทั้งการเลื่อนเงินเดือน จนถึงเดือนกันยายน 2560 เพ่ือให้เงินเดือนแต่ละคน
เป็นปัจจุบัน ก่อนเลื่อนขั้นเดือนตุลาคม 2560  

2. เงินตกเบิกต้ังแต่เดือนกันยายน 2559 - กันยายน 2560  
(1) พนักงานมหาวิทยาลัยที่เกษียณ/ลาออก ในปีงบประมาณ 2559-2560 จ่ายเงินตก

เบิกทั้งหมดตามจํานวนที่ได้รับภายในปีงบประมาณ 2561 
(2) พนักงานมหาวิทยาลัยที่มาจากการเปลี่ยนสถานภาพ ให้ทยอยจ่ายเงินตกเบิกตาม

รอบของการเปลี่ยนสถานภาพ เน่ืองจากสํานักงบประมาณจัดสรรเงินเพ่ิมให้เพียงปีละร้อยละ 25 ของจํานวน       
ผู้มีสิทธ์ิเปลี่ยนสถานภาพจนครบ 

(3) พนักงานมหาวิทยาลัยตามข้อ 2(2) หากเกษียณ/ลาออก ในปีงบประมาณใด          
ให้จ่ายเงินตกเบิกให้ครบตามจํานวนที่ได้รับในปีงบประมาณถัดไป 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบยีบวาระที่ 2.5 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดการศึกษานอกสถานที่ต้ังของ

สถาบันอุดมศกึษาของรัฐ พ.ศ. 2560 
  
สรุปเรื่อง 

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดการศึกษานอก    
สถานที่ต้ังของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ พ.ศ. 2560 โดยกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข สําหรับการจัด
การศึกษานอกสถานที่ต้ังของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นการศึกษานอกสถานท่ีต้ังด้วยวิธีการเรียน
การสอนในช้ันเรียน หรือวิธีการเรียนการสอนในระบบการศึกษาทางไกลท้ังหลักสูตรหรือเฉพาะบางส่วน  
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ และให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบต่อไป  
 
ระเบยีบวาระที่  2.6 กฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการกําหนดบัญชีเงินเดือนขั้นตํ่าขั้นสูงของข้าราชการ   

พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560  
 

สรุปเรื่อง 
 โดยที่ มาตรา  16 วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญั ติระเบียบข้ าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ .ศ . 2551 กําหนดให้การได้รับเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาตําแหน่งใด ให้ได้รับเงินเดือนในอัตราใด ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไข         
ที่ ก.พ.อ. กําหนด โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ทั้งน้ี ให้เทียบเคียงกับบัญชีเงินเดือนและเงินประจํา
ตําแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง หรือกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
แล้วแต่กรณี ในการน้ี ก.พ.อ. โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี เห็นสมควรปรับปรุงบัญชีเงินเดือนขั้นตํ่า       
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ขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหน่งวิชาการ ตําแหน่งศาสตราจารย์ ที่ได้รับเงินเดือน          
ไม่เกิน 74,320 บาท ให้เหมาะสม เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การให้ได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของ
ตําแหน่งหรือระดับที่ดํารงอยู่ และสอดคล้องกับบัญชีเงินเดือนขั้นตํ่าขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ 
ตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ จึงออกกฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการกําหนดบัญชีเงินเดือนขั้นตํ่าขั้นสูง
ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ซึ่งมีผลใช้บังคับต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 
เป็นต้นไป 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบยีบวาระที่  2.7 กฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับ

เงินเดือน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2560  
 

สรุปเรื่อง 
โดยที่ มาตรา  16 วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญั ติระเ บียบข้ าราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ .ศ . 2551 กําหนดให้การได้รับเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาตําแหน่งใด ให้ได้รับเงินเดือนในอัตราใด ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขที่ 
ก.พ.อ. กําหนด โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ทั้งน้ี ให้เทียบเคียงกับบัญชีเงินเดือนและเงินประจํา
ตําแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง หรือกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
แล้วแต่กรณี ในการน้ี ก.พ.อ. โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี เห็นสมควรกําหนดให้ข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา ตําแหน่งวิชาการ ตําแหน่งประเภทผู้บริหาร ประเภททั่วไป และประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือ
เช่ียวชาญเฉพาะ เมื่อได้รับเงินเดือนถึงอัตราเงินเดือนขั้นสูง ให้ได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตําแหน่งหรือ
ระดับที่ดํารงอยู่ เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือนสูงกว่า 
ขั้นสูงของตําแหน่งที่ได้รับแต่งต้ัง และเพ่ือมิให้เกิดปัญหาความเหลื่อมล้ําของอัตราเงินเดือนระหว่างข้าราชการ         
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและข้าราชการพลเรือนสามัญ จึงได้ออกกฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการ         
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2560 ซึ่งมีผลใช้บังคับต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559           
เป็นต้นไป 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบยีบวาระที่ 2.8 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการพัฒนาโครงการเพ่ือเสนอ

ขอรับทนุการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน  
  
สรุปเรื่อง 

ด้วยมหาวิทยาลัยศิลปากรได้กําหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการพัฒนา
โครงการเพ่ือเสนอขอรับทุนการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความรู้ความ
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เข้าใจในการพัฒนาโครงการนวัตกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ ถูกต้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มคอ. 3 รายละเอียดของรายวิชา และ มคอ. 5 รายงานผลการดําเนินงานของรายวิชา 
ส่งเสริมให้อาจารย์ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ สร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์ที่ดีในการทํางานร่วมกันในกลุ่ม
คณาจารย์ทุกคณะวิชา ในวันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมอาคาร 50 ปี ช้ัน 
7 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.อรจรีย์ ณ ตะก่ัวทุ่ง          
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประศักด์ิ หอมสนิท ข้าราชการบํานาญ       
จุฬาลงกรมหาวิทยาลยั และรองศาสตราจารย์ ดร.สมัครสมร ภักดีเทวา ผู้อํานวยการสํานักเทคโนโลยีการศึกษา 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นวิทยากร 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 
ระเบยีบวาระที่  3    เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน  
   ไม่ม ี
 

ระเบยีบวาระที่  4     เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
ระเบยีบวาระที่  4.1 การบริหารงานบุคคล 
ระเบยีบวาระที่  4.1.1 การสอบแข่งขนั / คัดเลือก 
  ไม่ม ี
   
ระเบยีบวาระที่  4.1.2 การขออนุมัติบรรจุบุคคล / การโอนย้าย  
ระเบียบวาระท่ี  4.1.2.1 คณะวิทยาศาสตร์ขออนุมัติจ้าง นางสาวพรทิพย์ ทองยิ่ง นักเรียนทุนฯ          

เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ซ่ึงจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน 
ตําแหน่งอาจารย์ 

 

สรุปเรื่อง 
ตามท่ี นางสาวพรทิพย์ ทองย่ิง นักเรียนทุนรัฐบาล (กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ) ตามความต้องการ

ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเคมี ณ University of 
Notre Dame du Lar ประเทศสหรัฐอเมริกา น้ัน 

บัด น้ี  นางสาวพรทิพย์  ทองยิ่ ง ไ ด้สํ า เร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก  ไ ด้รับ วุฒิ            
Doctor of Philosophy (Chemistry) ณ University of Notre Dame du Lar ประเทศสหรัฐอเมริกา            
และขอยกเว้นเกณฑ์ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ เนื่องจากได้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยของประเทศ 
ที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ซึ่งตามมติ ก.บ.พ. ครั้งที่ 25/2558 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558 ได้พิจารณา
ยกเว้นเกณฑ์ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยของประเทศที่ใช้
ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร คณะฯ จึงประสงค์ขออนุมัติจ้าง นางสาวพรทิพย์ ทองย่ิง ด้วยวุฒิ Doctor of 
Philosophy (Chemistry) ณ University of Notre Dame du Lar ประเทศสหรัฐอเมริกา ดํารงตําแหน่งอาจารย์ 
ตําแหน่งเลขที่ 1-2-07-773 อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท สังกัดภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์         
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ต้ังแต่วันที่ 18 กันยายน 2560 ซึ่งเป็นวันที่รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน พร้อมทั้งขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการ
ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังน้ี 
 1. หัวหน้าภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์   ประธานกรรมการ 
 2. รองศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณี  ฉายะบุตร  กรรมการ 
 3. อาจารย์ ดร.พัฒนาวิศว์  สว่างลาภ   กรรมการ 
 4. อาจารย์ ดร.จิตนภา  ศิริรักษ์    กรรมการ 
 5. อาจารย์ ดร.สุธินี  เกิดเทพ     กรรมการ 
 6. นางประยูร  สทิธิองค์     เลขานุการ 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จ้าง นางสาวพรทิพย์ ทองย่ิง เพ่ือบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-07-773          
อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท สังกัดภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ 18 กันยายน 2560           
ซึ่งเป็นวันที่รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน พร้อมทั้งอนุมัติให้แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน 
ในตําแหน่งดังกล่าวตามรายช่ือที่คณะฯ เสนอ ทั้งน้ี การจ้างคร้ังแรกให้จ้างเป็นพนักงานประจําสถานภาพ
ทดลองงาน มีระยะเวลาการจ้าง 1 ปี ต้ังแต่วันที่รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.2.2 คณะศึกษาศาสตร์ขออนุมัติจ้าง นายสรณบดินทร์ ประสารทรัพย์ เพื่อบรรจุ

เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ซ่ึงจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตําแหน่ง
อาจารย์ 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่คณะศึกษาศาสตร์มีอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน 
ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-05-668 สังกัดภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน น้ัน  

คณะฯ ได้ดําเนินการตามขั้นตอนแล้ว ผู้ได้รับการคัดเลือกคือ นายสรณบดินทร์ ประสารทรัพย์              
วุฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีผลการสอบคะแนนภาษาอังกฤษ 
CU-TEP 68 คะแนน (เป็นไปตามมติที่ประชุม ก.บ.พ. ครั้งที่ 25/2558 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558 กําหนดให้มีผล
การสอบคะแนนภาษาอังกฤษ CU-TEP ไม่ตํ่ากว่า 60 คะแนน) คณะฯ จึงประสงค์ขออนุมัติจ้าง นายสรณบดินทร์ 
ประสารทรัพย์ เพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน ดํารงตําแหน่งอาจารย์ 
ตําแหน่งเลขที่ 1-2-05-668 อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท สังกัดภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน              
คณะศึกษาศาสตร์ พร้อมทั้งขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังน้ี 

1. หัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร์ ประธานกรรมการ 
2. ประธานสาขาวิชาการสอนภาษาต่างประเทศ  กรรมการ 
3. อาจารย์วชิระ  จันทราช    กรรมการ 
4. นางลลิตา  รุจจนเวท     เลขานุการ 

 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จ้าง นายสรณบดินทร์ ประสารทรัพย์ เพ่ือบรรจุเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-05-668 
อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท สังกัดภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร์ ต้ังแต่วันที่          
ก.บ.ม. อนุมัติ แต่ไม่ก่อนวันรายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน พร้อมทั้งอนุมัติให้แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการ
ทดลองปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าวตามรายช่ือที่คณะฯ เสนอ ทั้งน้ี การจ้างครั้งแรกให้จ้างเป็นพนักงาน
ประจําสถานภาพทดลองงาน มีระยะเวลาการจ้าง 1 ปี ต้ังแต่วันที่รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน 
 

ระเบียบวาระท่ี  4.1.2.3 สํานักงานอธิการบดีขออนุมัติจ้าง นายสร้างบุญ สืบพันธ์โกย เพื่อบรรจุเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย ซ่ึงจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน (เงินรายได้
สมทบ) ตําแหน่งผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 

 

สรุปเรื่อง 
ตามท่ีสํานักงานอธิการบดีมีอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณ

แผ่นดิน (เงินรายได้สมทบ) ตําแหน่งผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-03-532 น้ัน  
สํานักงานอธิการบดีได้ดําเนินการตามข้ันตอนแล้ว ผู้ได้รับการคัดเลือกคือ นายสร้างบุญ           

สืบพันธ์โกย วุฒิบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต สํานักงานอธิการบดีจึงประสงค์ขออนุมัติจ้าง นายสร้างบุญ   
สืบพันธ์โกย เพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน (เงินรายได้สมทบ) ดํารง
ตําแหน่งผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขท่ี 2-3-03-532  อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท  
สังกัดสํานักงานอธิการบดี  พร้อมทั้งขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังน้ี 

1. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร    ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลัง    กรรมการ 
3. ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน   กรรมการ 
4. นางสาวกัลย์สุดา  เรืองจินดา    เลขานุการ 

 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จ้าง นายสร้างบุญ สืบพันธ์โกย เพ่ือบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน (เงินรายได้สมทบ) ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 
ตําแหน่งเลขที่ 2-3-13-532  อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท  สังกัดงานตรวจสอบที่ 2 สํานักงาน
ตรวจสอบภายใน สํานักงานอธิการบดี  ต้ังแต่วันที่ ก.บ.ม. อนุมัติ แต่ไม่ก่อนวันรายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน    
พร้อมทั้งอนุมัติให้แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าวตามรายช่ือ         
ที่คณะฯ เสนอ ทั้งน้ี การจ้างคร้ังแรกให้จ้างเป็นพนักงานประจําสถานภาพทดลองงาน มีระยะเวลาการจ้าง 1 ปี 
ต้ังแต่วันที่รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน 
 

ระเบียบวาระท่ี  4.1.2.4 สํานักงานอธิการบดีขออนุมัติย้ายพนักงานมหาวิทยาลัย ราย นายศราวุธ 
หุ่นกลัด 

 

สรุปเรื่อง 
ตามที่สํานักงานอธิการบดีได้ดําเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงาน

มหาวิทยาลัย มาดํารงตําแหน่งนักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-03-435 สังกัดสํานักงาน
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อธิการบดี เพ่ือรองรับระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP) ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ตามโครงการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะที่ 1 : การจัดหาระบบบริหารทรัพยากรองค์กรและการพัฒนาระบบ กลไกและ           
วิธีทํางาน ด้านงานงบประมาณ การพัสดุ การเงิน การบัญชี และระบบควบคุมภายใน ซึ่งผู้ที่ผ่านการคัดเลือก คือ 
นายศราวุธ หุ่นกลัด วุฒิวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สถิติประยุกต์) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร แต่เน่ืองจากปัจจุบัน 
นายศราวุธ หุ่นกลัด เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขท่ี 
2-3-18-530 อัตราเงินเดือน 31,630 บาท (ณ วันที่ 30 กันยายน 2560) สังกัดงานวิเคราะห์แผนและงบประมาณ 
กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี สํานักงานอธิการบดีจึงประสงค์ขออนุมัติย้ายพนักงานมหาวิทยาลัย ราย         
นายศราวุธ หุ่นกลัด จากตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-18-530 อัตรา
เงินเดือน 31,630 บาท สังกัดงานวิเคราะห์แผนและงบประมาณ กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี ไปดํารง
ตําแหน่งนักบริหารงานท่ัวไปปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-03-453 อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,630 บาท สังกัด
สํานักงานอธิการบดี โดยให้นับระยะเวลาปฏิบัติงานต่อเน่ืองกัน พร้อมทั้งขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังน้ี 

1. รองอธิการบดีฝ่ายบรหิาร    ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลัง    กรรมการ 
3. ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี    กรรมการ 
4. ผู้อํานวยการกองคลัง     กรรมการ 
5. นางสาวกัลย์สดุา  เรืองจนิดา    เลขานุการ 

 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้ย้ายพนักงานมหาวิทยาลัย ราย นายศราวุธ หุ่นกลัด จาก
ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-18-530 อัตราเงินเดือน 31,630 บาท         
สังกัดงานวิเคราะห์แผนและงบประมาณ กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี ไปดํารงตําแหน่งนักบริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-03-453 อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,630 บาท สังกัดสํานักงานอธิการบดี โดยให้
นับระยะเวลาปฏิบัติงานต่อเน่ืองกัน พร้อมทั้งอนุมัติให้แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานตามรายช่ือ         
ที่หน่วยงานเสนอ 
 
ระเบยีบวาระที่  4.1.3 การประเมินการปฏิบัติงาน  
ระเบยีบวาระที่  4.1.3.1 รายงานผลการประเมินทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 

5 ราย 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรได้มีคําสั่งบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยให้ทดลอง

ปฏิบัติงานในตําแหน่งเป็นเวลา 6 เดือน จํานวน 5 ราย คือ 
1. นายศิริวุฒิ ฉ่ําตาก้อง วุฒิศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาฝรั่งเศสเพ่ือการท่องเท่ียว             

เชิงวัฒนธรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-23-1194 อัตราเงินเดือน  
เดือนละ 26,250 บาท สังกัดคณะโบราณคดี ต้ังแต่วันที่ 1 มีนาคม 2560 



 

 

12

2. นางนงลักษณ์ เอ๊ียวเจริญ วุฒิบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จาก
มหาวิทยาลัยสยาม ดํารงตําแหน่งนักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-2-07-858 อัตราเงินเดือน  
เดือนละ 19,500 บาท สังกัดภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ 15 มีนาคม 2560 

3. ว่าที่ ร.ต.หญิง ภัทราพร สระทองฮ่วม วุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดํารงตําแหน่งนักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-2-07-751         
อัตราเงินเดือน  เดือนละ 19,500 บาท สังกัดภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ 14 มีนาคม 2560 

4. นางสาวพินพัตร์ อ่ิมสวาสด์ิ วุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิต (สถิติ) มหาวิทยาลัยศิลปากร ดํารง
ตําแหน่งนักบริหารงานท่ัวไปปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-2-17-1220 อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท 
สังกัดงานพัสดุ กองงานวิทยาเขต สํานักงานอธิการบดี ต้ังแต่วันที่ 22 มีนาคม 2560 

5. นางสาวบุณฑริกา เอกพรพิศิษฐ์ วุฒิศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการบริหารธุรกิจ จากสถาบัน
ราชภัฏสวนดุสิต ดํารงตําแหน่งนักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-2-36-1157 อัตราเงินเดือน 
เดือนละ 19,500 บาท สังกัดงานบริหารและธุรการ สํานักงานสํานักหอสมุดกลาง สํานักหอสมุดกลาง         
ต้ังแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 
 บัดน้ี คณะกรรมการประเมินฯ ได้ดําเนินการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาว ิทยาล ัยดังกล่าวแล้ว เห็นว่าพนักงานมหาว ิทยาล ัย  ทั้ง 5 ราย เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ             
ความรับผิดชอบและความประพฤติเหมาะสม เห็นควรให้ปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าวต่อไป 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบรายงานผลการประเมินทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัย จํานวน 5 ราย และให้ปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าวต่อไป  
 
ระเบยีบวาระที่  4.1.4 การขอเปลี่ยน / เพิ่มเง่ือนไขการบรรจุ 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.4.1 คณะศึกษาศาสตร์ขออนุมัติเปลี่ยนเง่ือนไขการบรรจุกรอบอัตราว่างเพื่อใช้ใน

การดําเนินการเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่ อบรรจุ เป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่คณะศึกษาศาสตร์มีอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย  ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน 
ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-26-1204 สังกัดภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน น้ัน 
  คณะฯ ได้ดําเนินการเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย            
ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-26-1204  ด้วยวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาหลักสูตรและ         
การสอน (กลุ่มวิชาการสอนภาษาไทย) โดยต้องมีวุฒิปริญญาโท และ/หรือ วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาการสอน
ภาษาไทย  ปรากฏว่าไม่มีผู้สมัครตําแหน่งดังกล่าว คณะฯ จึงประสงค์ขออนุมัติเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุ 
ก่อนดําเนินการเปิดรับสมัครอีกครั้งหน่ึง ดังน้ี 

- ผู้สมัครต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (กลุ่มวิชา        
การสอนภาษาไทย) โดยต้องมีวุฒิปริญญาโท และ/หรือ วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาการสอนภาษาไทย  หรือ 
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- ผู้สมัครต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ที่กําลังศึกษาระดับปริญญาเอก และกําลัง           
ทําวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (กลุ่มวิชาการสอนภาษาไทย) โดยต้องมีวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชา 
การสอนภาษาไทย   

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          
1-2-26-1204 สังกัดภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร์ 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.5 การพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ ชํานาญงาน ชํานาญงานพิเศษ ชํานาญการ 

ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษฯ 
  ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6 เรื่องอ่ืนๆ  
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.1 หอศิลป์ขออนุมัติแต่งต้ังกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานพนักงาน

มหาวิทยาลัย ราย นางสาวชลดา พันธุ์ภักดีดิสกุล ตําแหน่งนักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติการ เพิ่มเติม 

 
สรุปเรื่อง 

ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 1870/2560 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2560 สั่งจ้าง          
นางสาวชลดา พันธุ์ภักดีดิสกุล เพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ดํารงตําแหน่งนักวิชาการศึกษา ตําแหน่ง
เลขที่ 2-2-38-1215 อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท  สังกัดหอศิลป์ พร้อมทั้งอนุมัติให้แต่งต้ัง
คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังน้ี 
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1. ผู้อํานวยการหอศิลป์     ประธานกรรมการ 
2. หัวหน้าฝ่ายนิทรรศการศิลปะ หอศิลป์   กรรมการ 
3. หัวหน้าฝ่ายข้อมูลและเผยแพร่งานศิลปะ หอศิลป์  กรรมการ 
4. นางสาวสมฤดี เพ็ชรทอง    เลขานุการ 

 เพ่ือให้การบริหารจัดการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย หอศิลป์ประสงค์ขออนุมัติแต่งต้ัง        
เลขานุการหอศิลป์ เป็นกรรมการ เพ่ิมเติม 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้แต่งต้ัง เลขานุการหอศิลป์ เป็นกรรมการประเมินผล 
การทดลองปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ราย นางสาวชลดา พันธ์ุภักดีดิสกุล เพ่ิมเติม 
 
ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.2 การขอปรับเพิ่มเงินเดือนตามวุฒิการศึกษาท่ีได้รับสูงขึ้น เฉพาะกรณีวุฒิ

การศึกษาท่ีตรงตามสายงาน 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือนตาม

คุณวุฒิและการเพ่ิมวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติ พ.ศ.2553 ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน 2553 ข้อ 4 
และข้อ 5 กําหนดว่าการปรับเงินเดือนตามคุณวุฒิหรือการเพ่ิมคุณวุฒิไว้ในทะเบียนประวัติน้ัน ข้าราชการ    
และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ที่ได้รับคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นน้ันจะต้องเป็นคุณวุฒิที่ตรงกับลักษณะ
การสอนของภาควิชา หรือของคณะหรือหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 

และสําหรับข้าราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายบริหารและปฏิบัติงานทั่วไป        
ที่ได้รับคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นน้ันจะต้องเป็นคุณวุฒิที่ตรงกับมาตรฐานกําหนดตําแหน่งซึ่งบุคคลนั้นดํารงตําแหน่งอยู่ใน
ขณะน้ัน ส่วนการกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ ให้คํานึงถึงความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบ       
ความประพฤติ และความเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างย่ิงต้องพิจารณาถึงลักษณะงานที่ปฏิบัติ ผลประโยชน์           
ที่หน่วยงานจะได้รับเป็นสําคัญ   

นอกจากน้ีที่ประชุม 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 

เน่ืองจาก มหาวิทยาลัยได้มีคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 772/2554 ลงวันที่ 3 มิถุนายน 
2554 ที่ 1025/2554 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2554 ที่ 815/2557 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2557 ที่ 998/2557 
ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 ที่ 1227/2557 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 ที่ 1743/2557 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 
2557 ที่ 715/2558 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 และที่ 1733/2558 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558         
สั่งอนุญาตให้ นางวรมาศ ธัญภัทรกุล พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-02-609 
สังกัดภาควิชาภาษาตะวันตก คณะโบราณคดี ลาศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวรรณคดีและวรรณคดี
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เปรียบเทียบ ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีกําหนด 5 ปี ต้ังแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2554 ถึงวันที่              
29 พฤษภาคม 2559 และที่ 644/2559 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2559 สั่งอนุญาตให้ นางวรมาศ ธัญภัทรกุล          
ซึ่งได้ศึกษาครบตามหลักสูตรแล้ว โดยอยู่ระหว่างการทําดุษฎีนิพนธ์และรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการ      
ที่คณะฯ ต้ังแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2559 และนางวรมาศ ธัญภัทรกุล ได้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 
วุฒิอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวรรณคดีและวรรณคดีเปรียบเทียบ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต้ังแต่
วันที่ 7 สิงหาคม 2560  

คณะโบราณคดีประสงค์ขออนุมัติปรับเพ่ิมเงินเดือนตามวุฒิการศึกษาที่ได้รับสูงขึ้นเฉพาะกรณี
วุฒิการศึกษาที่ตรงตามสายงาน แก่ นางวรมาศ ธัญภัทรกุล พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์       
ตําแหน่งเลขที่ 1-2-02-609 อัตราเงินเดือน เดือนละ 30,710 บาท สังกัดภาควิชาภาษาตะวันตก คณะโบราณคดี 
ซึ่งสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก วุฒิอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวรรณคดีและวรรณคดีเปรียบเทียบ 
จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต้ังแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2560 และได้ย่ืนเรื่องเพ่ือขอปรับเพ่ิมเงินเดือนตามวุฒิ
การศึกษาที่ได้รับสูงขึ้นเฉพาะกรณีวุฒิการศึกษาที่ตรงตามสายงาน โดยงานการเจ้าหน้าที่ของคณะฯ รับเรื่อง   
เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 สมควรได้รับการปรับวุฒิและอัตราเงินเดือน จากตําแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท 
อัตราเงินเดือน เดือนละ 30,710 บาท เป็นตําแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก อัตราเงินเดือน เดือนละ       
31,500 บาท ได้ต้ังแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2560 ซึ่งเป็นวันที่สําเร็จการศึกษา 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้ปรับเพ่ิมเงินเดือนตามวุฒิการศึกษาที่ได้รับสูงขึ้นเฉพาะ
กรณีวุฒิการศึกษาที่ตรงตามสายงาน ราย นางวรมาศ ธัญภัทรกุล พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ 
ตําแหน่งเลขที่ 1-2-02-609 อัตราเงินเดือน เดือนละ 30,710 บาท สังกัดภาควิชาภาษาตะวันตก คณะโบราณคดี 
จาก วุฒิปริญญาโท อัตราเงินเดือน เดือนละ 30,710 บาท เป็น วุฒิปริญญาเอก อัตราเงินเดือน เดือนละ           
31,500 บาท ได้ต้ังแต่วันที่  7 สิงหาคม 2560 ซึ่งเป็นวันที่สําเร็จการศึกษา 
 
ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.3 การขอปรับเพิ่มเงินเดือนตามวุฒิการศึกษาที่ได้รับสูงขึ้น เฉพาะกรณี             

วุฒิการศึกษาท่ีตรงตามสายงาน 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือนตาม

คุณวุฒิและการเพ่ิมวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติ พ.ศ.2553 ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน 2553 ข้อ 4 และข้อ 5    
กําหนดว่าการปรับเงินเดือนตามคุณวุฒิหรือการเพ่ิมคุณวุฒิไว้ในทะเบียนประวัติน้ัน ข้าราชการและพนักงาน           
ในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ที่ได้รับคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นน้ันจะต้องเป็นคุณวุฒิที่ตรงกับลักษณะการสอนของ
ภาควิชาหรือของคณะหรือหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 

และสําหรับข้าราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายบริหารและปฏิบัติงานท่ัวไปท่ีได้รับ
คุณวุฒิเพ่ิมขึ้นน้ันจะต้องเป็นคุณวุฒิที่ตรงกับมาตรฐานกําหนดตําแหน่งซึ่งบุคคลน้ันดํารงตําแหน่งอยู่ในขณะนั้น    
ส่วนการกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ ให้คํานึงถึงความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบ ความประพฤติ          
และความเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างย่ิงต้องพิจารณาถึงลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ผลประโยชน์ที่หน่วยงานจะได้รับ
เป็นสําคัญ   
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นอกจากน้ี ที่ประชุม ก.บ.พ. มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 10/2551 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2551 
ได้วางแนวปฏิบัติว่า การเสนอขอกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิของผู้ได้รับอนุญาตให้ลาศึกษา หรือผู้ที่ได้รับ
วุฒิก่อนบรรจุแต่งต้ังจะต้องเสนอเรื่องให้หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ของคณะหรือมหาวิทยาลัย ภายใน 60 วัน นับแต่
วันรายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการ (กรณีได้รับวุฒิเพ่ิมขึ้นก่อนวันรายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการ) หรือ ภายใน 60 วัน    
นับแต่วันที่สําเร็จการศึกษา (กรณีรายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการก่อนวันที่มีหลักฐานว่าสําเร็จการศึกษา) หากเสนอ
เรื่องขอกําหนดภายหลังเวลาดังกล่าว ให้ กําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิได้ไม่ก่อนวันที่หน่วยงาน              
การเจ้าหน้าที่ของคณะหรือมหาวิทยาลัยได้รับเรื่อง 

ตามประกาศคณะมัณฑนศิลป์ เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์ ฉบับลงวันที่ 19 สิงหาคม 2559 ขยายเวลา         
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ จํานวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน เดือนละ 
30,450 บาท โดยกําหนดคุณสมบัติของผู้สมัครต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการออกแบบ     
นิเทศศิลป์ และอยู่ระหว่างศึกษาปริญญาเอก สาขาที่เก่ียวข้องกับการออกแบบหรือสําเร็จการศึกษาระดับ    
ปริญญาเอก สาขาที่เก่ียวข้องกับการออกแบบ และนายไพโรจน์ พิทยเมธี วุฒิศิลปมหาบัณฑิต (การออกแบบ 
นิเทศศิลป์) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งกําลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาเอก สาขาทัศนศิลป์ ณ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ได้รับการคัดเลือกและได้รับการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ วุฒิศิลปมหาบัณฑิต 
(การออกแบบนิเทศศิลป์) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ตําแหน่งเลขที่ 1-2-04-432 สังกัดภาควิชาออกแบบ      
นิเทศศิลป์ คณะมัณฑนศิลป์ อัตราเงินเดือน เดือนละ 26,250 บาท ต้ังแต่วันที่ 9 มกราคม 2560 ตามคําสั่ง
มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 278/2560 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560  

เน่ืองจาก คณะมัณฑนศิลป์ได้มีบันทึกข้อความคณะมัณฑนศิลป์ ที่ ศธ 6810/4851 ลงวันที่ 
13 กันยายน 2560 เรื่อง แจ้งคุณวุฒิการศึกษาเพ่ิมเติมและขอปรับอัตราค่าจ้างตามคุณวุฒิ ราย นายไพโรจน์ 
พิทยเมธี ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-04-432 สังกัดภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมัณฑนศิลป์ 
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก วุฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ทัศนศิลป์) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ต้ังแต่วันที่ 
11 สิงหาคม 2560  

คณะมัณฑนศิลป์ประสงค์ขออนุมัติปรับเพ่ิมเงินเดือนตามวุฒิการศึกษาที่ได้รับสูงขึ้น      
เฉพาะกรณีวุฒิการศึกษาที่ตรงตามสายงาน แก่ นายไพโรจน์ พิทยเมธี พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ 
ตําแหน่งเลขที่ 1-3-04-432 อัตราเงินเดือน เดือนละ 26,250 บาท สังกัดภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์        
คณะมัณฑนศิลป์ ซึ่งสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก วุฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ทัศนศิลป์) จากมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ต้ังแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2560 โดยยื่นเรื่องเพ่ือขอปรับเพ่ิมเงินเดือนตามวุฒิการศึกษาที่ได้รับสูงขึ้น
เฉพาะกรณีวุฒิการศึกษาที่ตรงตามสายงานโดยงานการเจ้าหน้าที่ของคณะฯ รับเรื่องเมื่อวันที่ 13 กันยายน 
2560 สมควรได้รับการปรับวุฒิและอัตราเงินเดือน จากตําแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท อัตราเงินเดือน    
เดือนละ 26,250 บาท เป็นตําแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท            
ได้ต้ังแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2560 ซึ่งเป็นวันที่สําเร็จการศึกษา 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้ปรับเพ่ิมเงินเดือนตามวุฒิการศึกษาที่ได้รับสูงขึ้น       
เฉพาะกรณีวุฒิการศึกษาท่ีตรงตามสายงาน ราย นายไพโรจน์ พิทยเมธี พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่ง
อาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-3-04-432 อัตราเงินเดือน เดือนละ 26,250 บาท สังกัดภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์ 
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คณะมัณฑนศิลป์ จาก วุฒิปริญญาโท อัตราเงินเดือน เดือนละ 26,250 บาท เป็น วุฒิปริญญาเอก           
อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท ได้ต้ังแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2560 ซึ่งเป็นวันที่สําเร็จการศึกษา 
 
ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.4 การขอปรับเพิ่มเงินเดือนตามวุฒิการศึกษาที่ได้รับสูงขึ้น เฉพาะกรณี        

วุฒิการศึกษาท่ีตรงตามสายงาน 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือนตาม

คุณวุฒิและการเพ่ิมวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติ พ.ศ.2553 ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน 2553 ข้อ 4       
และข้อ 5 กําหนดว่าการปรับเงินเดือนตามคุณวุฒิหรือการเพ่ิมคุณวุฒิไว้ในทะเบียนประวัติน้ัน ข้าราชการ       
และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ที่ได้รับคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นน้ันจะต้องเป็นคุณวุฒิที่ตรงกับลักษณะ     
การสอนของภาควิชา หรือของคณะหรือหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 

และสําหรับข้าราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายบริหารและปฏิบัติงานทั่วไป           
ที่ได้รับคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นน้ันจะต้องเป็นคุณวุฒิที่ตรงกับมาตรฐานกําหนดตําแหน่งซึ่งบุคคลนั้นดํารงตําแหน่งอยู่ใน
ขณะน้ัน ส่วนการกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ ให้คํานึงถึงความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบ          
ความประพฤติและความเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างย่ิงต้องพิจารณาถึงลักษณะงานที่ปฏิบัติ ผลประโยชน์          
ที่หน่วยงานจะได้รับเป็นสําคัญ 

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

เน่ืองจาก มหาวิทยาลัยได้อนุญาตให้ นายณัฐกิตต์ิ นาทา พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่ง
อาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-05-735 สังกัดภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร์ ลาศึกษานอกเวลา
ราชการ ในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีกําหนด 11 เดือน 
ต้ังแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 และนายณัฐกิตต์ิ นาทา ได้สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก วุฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ต้ังแต่วันที่            
10 สิงหาคม 2560  

คณะศึกษาศาสตร์ประสงค์ขออนุมัติปรับเพ่ิมเงินเดือนตามวุฒิการศึกษาที่ได้รับสูงขึ้น          
เฉพาะกรณีวุฒิการศึกษาที่ตรงตามสายงาน แก่ นายณัฐกิตต์ิ นาทา พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ 
ตําแหน่งเลขที่ 1-2-05-735 อัตราเงินเดือน เดือนละ 28,750 บาท สังกัดภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน           
คณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก วุฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน)         
จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ต้ังแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2560 และได้ย่ืนเรื่องเพ่ือขอปรับเพ่ิมเงินเดือนตามวุฒิ
การศึกษาที่ได้รับสูงขึ้นเฉพาะกรณีวุฒิการศึกษาที่ตรงตามสายงาน โดยงานการเจ้าหน้าที่ของคณะฯ รับเรื่อง      
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 สมควรได้รับการปรับวุฒิและอัตราเงินเดือน จากตําแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท 
อัตราเงินเดือน เดือนละ 28,750 บาท เป็นตําแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก อัตราเงินเดือน เดือนละ                
31,500 บาท ได้ต้ังแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2560 ซึ่งเป็นวันที่สําเร็จการศึกษา 
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้ปรับเพ่ิมเงินเดือนตามวุฒิการศึกษาที่ได้รับสูงขึ้นเฉพาะ
กรณีวุฒิการศึกษาที่ตรงตามสายงาน ราย นายณัฐกิตต์ิ นาทา พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ 
ตําแหน่งเลขที่ 1-2-05-735 อัตราเงินเดือน เดือนละ 28,750 บาท สังกัดภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน          
คณะศึกษาศาสตร์ จาก วุฒิปริญญาโท อัตราเงินเดือน เดือนละ 28,750 บาท เป็น วุฒิปริญญาเอก               
อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท ได้ต้ังแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2560 ซึ่งเป็นวันที่สําเร็จการศึกษา 
 
ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.5 การขอเพิ่มวุฒิการศึกษาไว้ในทะเบียนประวัติ จํานวน 7 ราย 

 
สรุปเรื่อง 

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

และสําหรับข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายบริหารและปฏิบัติงานทั่วไป               
ที่ได้รับคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นน้ันจะต้องเป็นคุณวุฒิที่ตรงกับมาตรฐานกําหนดตําแหน่งซึ่งบุคคลน้ันดํารงตําแหน่งอยู่  
ในขณะนั้น ส่วนการกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ ให้คํานึงถึงความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบ     
ความประพฤติและความเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างย่ิงต้องพิจารณาถึงลักษณะงานที่ปฏิบัติ ผลประโยชน์         
ที่หน่วยงานจะได้รับเป็นสําคัญ   

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 

คณะวิชา/หน่วยงานประสงค์ขออนุมัติเพ่ิมวุฒิการศึกษาไว้ในทะเบียนประวัติ จํานวน 7 ราย 
ดังน้ี 

1. นางสาวนิธิกร ม่วงศรเขียว พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่         
1-3-23- 131 อัตราเงินเดือน เดือนละ 34,450 บาท สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ได้รับอนุญาตให้ลาศึกษา            
นอกเวลาราชการ ในระดับปริญญาเอกสาขาวิชาการจัดการ ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีกําหนด 3 ปี 1 วัน 
ต้ังแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2556 ถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2559 และได้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก วุฒิปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต (การจัดการ)  จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ต้ังแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2560 และยื่นเรื่องเสนอขอเพ่ิม
วุฒิการศึกษาไว้ในทะเบียนประวัติให้หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ของคณะฯ รับเรื่องเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560 
โดยให้มีผลต้ังแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2560 ซึ่งเป็นวันที่สําเร็จการศึกษา (เน่ืองจากอัตราเงินเดือน เดือนละ 
34,450 บาท เกินกว่าอัตราการบรรจุคุณวุฒิปริญญาเอก) 
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2. นางสาววินิตา คงประดิษฐ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่             
1-2-04-334 อัตราเงินเดือน เดือนละ 34,180 บาท สังกัดภาควิชาออกแบบเคร่ืองประดับ คณะมัณฑนศิลป์ 
ไ ด้รับอนุญาตให้ ลาศึกษานอกเวลาราชการในระ ดับป ริญญาเอก  สาขา วิชาการ จัดการมรดก                 
ทางสถาปัตยกรรมกับการท่องเที่ยว ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีกําหนด 2 ปี 10 เดือน 13 วัน ต้ังแต่วันที่         
18 สิงหาคม 2557 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560 และ ได้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก วุฒิ Doctor of 
Philosophy สาขาวิชา Architectural heritage management and tourism (International program) 
จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ต้ังแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2560 และยื่นเรื่องเสนอขอเพ่ิมวุฒิการศึกษาไว้ในทะเบียน
ประวัติ ซึ่งหน่วยงานการเจ้าหน้าที่ของคณะฯ รับเรื่องเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 โดยให้มีผลต้ังแต่วันที่          
8 สิงหาคม 2560 ซึ่งเป็นวันที่สําเร็จการศึกษา (เน่ืองจากอัตราเงินเดือน เดือนละ 34,180 บาท เกินกว่าอัตรา
การบรรจุคุณวุฒิปริญญาเอก) 

3. นางสาวพรรณภัทร ปลั่งศรีเจริญสุข พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่ง
เลขที่  1-2-05-595 อัตราเ งินเ ดือน  เ ดือนละ  35,970 บาท  สัง กัดภาควิชาการศึกษาตลอดชี วิต                
คณะศึกษาศาสตร์ ได้รับอนุญาตให้ลาศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน          
ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีกําหนด 3 ปี โดยใช้เวลาราชการบางส่วน ภาคการศึกษาหน่ึงไม่เกิน 10 ช่ัวโมง/
สัปดาห์ ต้ังแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2554 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2557 และ ได้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก  
วุฒิครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต้ังแต่วันที่         
11 สิงหาคม 2560 และย่ืนเรื่องเสนอขอเพ่ิมวุฒิการศึกษาไว้ในทะเบียนประวัติให้หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ของ
คณะฯ รับเรื่องเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2560 โดยให้มีผลต้ังแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2560 ซึ่งเป็นวันที่ที่สําเร็จ
การศึกษา (เน่ืองจากอัตราเงินเดือน เดือนละ 35,970 บาท เกินกว่าอัตราการบรรจุคุณวุฒิปริญญาเอก) 

4. นายพิทักษ์ สุพรรโณภาพ พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่            
1-2-05-569 อัตราเงินเดือน เดือนละ 35,050 บาท สังกัดภาควิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
ได้รับอนุญาตให้ลาศึกษานอกเวลาราชการ ในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์ 
ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีกําหนด 1 ปี ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 และ 
ได้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก วุฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์ 
(การวิจัยและสถิติทางการศึกษา) จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ต้ังแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2560 และ         
ย่ืนเรื่องเสนอขอเพ่ิมวุฒิการศึกษาไว้ในทะเบียนประวัติให้หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ของคณะฯ รับเรื่อง         
เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2560 โดยให้มีผลต้ังแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2560 ซึ่งเป็นวันที่สําเร็จการศึกษา (เน่ืองจาก
อัตราเงินเดือน เดือนละ 35,050 บาท เกินกว่าอัตราการบรรจุคุณวุฒิปริญญาเอก) 

5. นายบุญรอด ชาติยานนท์ พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่          
1-2-26-1246 อัตราเงินเดือน เดือนละ 35,800 บาท สังกัดโรงเรียนสาธิต คณะศึกษาศาสตร์ ได้รับอนุญาตให้
ลาศึกษานอกเวลาราชการในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
(ปัจจุบัน อาจารย์ ดร. บุญรอด ชาติยานนท์ ซึ่งสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก วุฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต้ังแต่วันที่ 13 กันยายน 2556 แล้ว) และ ได้สําเร็จ
ระดับปริญญาตรี วุฒิศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ วิชาเอกการวัดและประเมินผลการศึกษา 
จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เพ่ิมเติมอีกคุณวุฒิหน่ึง ต้ังแต่วันที่ 30 มกราคม 2560 และยื่นเรื่องเสนอ
ขอเพ่ิมวุฒิการศึกษาไว้ในทะเบียนประวัติให้หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ของคณะฯ รับเรื่องเมื่อวันที่                
25 สิงหาคม 2560 โดยให้มีผลต้ังแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2560 ซึ่งเป็นวันที่งานการเจ้าหน้าที่ของคณะฯ รับเรื่อง 
เน่ืองจากย่ืนเรื่องเกินกว่า 60 วัน  นับแต่ที่สําเร็จการศึกษา (เน่ืองจากอัตราเงินเดือน เดือนละ 50,260 บาท 
เกินกว่าอัตราการบรรจุคุณวุฒิปริญญาตรี) 
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6. นายชิษณุพงศ์ ศิริโชตินิศากร พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่         
1-3-23-651 อัตราเงินเดือน เดือนละ 35,820 บาท สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ได้รับอนุญาตให้ลาศึกษา 
นอกเวลาราชการในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการ ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีกําหนด 4 ปี 2 เดือน 
30 วัน ต้ังแต่วันที่ 1 มีนาคม 2556 ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 และ ได้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 
วุฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการ) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ต้ังแต่วันที่ 7 เมษายน 2560 และย่ืนเร่ือง
เสนอขอเพ่ิมวุฒิการศึกษาไว้ในทะเบียนประวัติ ซึ่งหน่วยงานการเจ้าหน้าที่ของคณะฯ รับเรื่องเม่ือวันที่         
4 กันยายน 2560 โดยให้มีผล ต้ังแต่วันที่ 4 กันยายน 2560 ซึ่งเป็นวันที่งานการเจ้าหน้าที่ของคณะฯ รับเรื่อง 
เน่ืองจากยื่นเรื่องเกินกว่า 60 วัน  นับแต่ที่สําเร็จการศึกษา (เน่ืองจากอัตราเงินเดือน เดือนละ 35,820 บาท 
เกินกว่าอัตรา การบรรจุคุณวุฒิปริญญาเอก) 

7. นายภาณุมาศ ครุฑสิงห์ พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
ตําแหน่งเลขที่ 2-3-23- 315 อัตราเงินเดือน เดือนละ 28,970 บาท สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ได้รับอนุญาต
ให้ลาศึกษานอกเวลาราชการในระดับปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ณ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร มีกําหนด 2 ปี ต้ังแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2557 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2559 และ ได้สําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโท วุฒิศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ต้ังแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2560 และยื่นเรื่องเสนอขอเพ่ิมวุฒิการศึกษาไว้ในทะเบียนประวัติให้หน่วยงาน        
การเจ้าหน้าที่ของคณะฯ รับเร่ืองเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 โดยให้มีผลต้ังแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2560         
ซึ่งเป็นวันที่สําเร็จการศึกษา (เน่ืองจากอัตราเงินเดือน เดือนละ 28,970 บาท เกินกว่าอัตราการบรรจุคุณวุฒิ
ปริญญาโท) 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้เพ่ิมวุฒิการศึกษาไว้ในทะเบียนประวัติพนักงาน
มหาวิทยาลัย จํานวน 7 ราย ตามท่ีเสนอ  
 
ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.6 รายงานผลประเมินผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ปฏิบัติงาน                

ในมหาวิทยาลัย  และขออนุมัติต่อการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็น
อาจารย์ ในมหาวิทยาลัย  

 
สรุปเรื่อง  
 ตามมติ  ก .บ .ม. มหาวิทยาลัยศิลปากร  ครั้งที่ 15/2560 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 และ         
ครั้งที่ 16/2560 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 มีมติให้แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้มีความรู้
ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย  และตามระเบียบทบวงมหาวิทยาลัยว่าด้วยการจ้าง
ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2542 และหนังสือทบวงมหาวิทยาลัย               
ที่ ทม 0202/ว 11 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2542  มอบอํานาจให้ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ 
การจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นการจ้างต่อเน่ืองกันเกิน 5 ปี และ
หนังสือทบวงมหาวิทยาลัย ที่ ทม 0202.5/ว 743 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2543 มอบอํานาจให้ ก.บ.ม. 
มหาวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณาอนุมัติการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย สําหรับผู้มี
อายุเกินกว่า 65 ปี น้ัน 
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 บัดน้ี คณะกรรมการประเมินฯ ได้ดําเนินการประเมินผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็น
อาจารย์ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว  มีผลการปฏิบัติงานและคุณลักษณะในการปฏิบัติงาน
เหมาะสม จํานวน 13 ราย ดังน้ี 

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

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

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

  คณะเภสัชศาสตร์ จํานวน 2 ราย ได้แก่ 
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กมลพรรณ  บุญกิจ 
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิเชียร  ลลีาสง่าลกัษณ์ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  จํานวน 3 ราย ได้แก่  
 1. รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ กนกศิลปธรรม 
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทยา  หลิวเสรี 
 3. อาจารย์ ดร. อํานาจ สิทธัตตระกูล 

คณะวิทยาศาสตร์ จํานวน 1 ราย ได้แก่  
 1. ศาสตราจารย์ ดร.วิรุฬห์  สายคณิต   
  คณะวิชาจึงประสงค์ขออนุมั ติต่อการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์             
ในมหาวิทยาลัย เป็นเวลา 1 ปี ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 ดังน้ี  

คณะโบราณคดี จํานวน 1 ราย ได้แก่  
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรพัฒน์ ประพันธ์วิทยา ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 16      
อัตราเงินเดือน 32,500 บาท เป็นการจ้างต่อเน่ืองกันเกิน 5 ปี และมีอายุเกินกว่า 65 ปี 

คณะมัณฑนศิลป์ จํานวน 2 ราย ได้แก่  
 1. รองศาสตราจารย์สน สีมาตรัง ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 13 อัตราเงินเดือน     
25,000 บาท เป็นการจ้างผู้มีอายุเกินกว่า 65 ปี 
 2. รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์  ชมุนี ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 21 อัตราเงินเดือน 
25,000 บาท เป็นการจ้างผู้มีอายุเกินกว่า 65 ปี 
  คณะเภสัชศาสตร์ จํานวน 2 ราย ได้แก่ 
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กมลพรรณ บุญกิจ ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 15          
อัตราเงินเดือน 35,000 บาท เป็นการจ้างต่อเน่ืองกันเกิน 5 ปี  
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิเชียร ลีลาสง่าลักษณ์ ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 37     
อัตราเงินเดือน 35,000 บาท เป็นการจ้างต่อเน่ืองกันเกิน 5 ปี  
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 ทั้งน้ี จะดําเนินการออกคําสั่งได้ต่อเมื่อสํานักงบประมาณยืนยันยอดงบประมาณ พ.ศ. 2561 
และบัญชีถือจ่ายประจําปี พ.ศ. 2561 ออกแล้ว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบรายงานผลการประเมินผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ
เป็นอาจารย์ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย จํานวน 13 ราย  และอนุมัติให้ต่อการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ
เป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย จํานวน 5 ราย ตามท่ีเสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.7 ขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดขยายเวลาลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 

 
สรุปเรื่อง 

ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 639/2555 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2555 สั่งอนุญาตให้ 
อาจารย์ภาณุพล โสมูล สังกัดโรงเรียนสาธิต (ระดับมัธยมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร์ ลาศึกษาในระดับปริญญาโท 
สาขาวิชาภูมิศาสตร์อุตสาหกรรม ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้วยทุนส่วนตัว มีกําหนด 1 ปี 6 เดือน โดยใช้เวลา
ราชการบางส่วน ภาคการศึกษาหนึ่งไม่เกิน 8 ชั่วโมง/สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2555 ถึงวันที่     
30 กันยายน 2556 น้ัน 
 เมื่อครบกําหนดระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตให้ลาศึกษาข้างต้น มหาวิทยาลัยศิลปากรได้มี
บันทึกข้อความที่ ศธ.0520/7276 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2556 เพื่อติดตามให้ อาจารย์ภาณุพล โสมูล             
แจ้งสําเร็จการศึกษาหรือขยายเวลาศึกษา แต่ปรากฏว่าไม่มีการดําเนินการใด ๆ จากทางคณะฯ ต่อมา
คณะศึกษาศาสตร์ได้มีบันทึกข้อความที่ ศธ.0520.203/1091 ลงวันที่ 1 กันยายน 2557 เรื่อง พนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา (นายภาณุพล โสมูล) ขออนุญาตลาศึกษาในประเทศ โดยแจ้งความประสงค์ขอลาศึกษาต่อ
ระดับปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้วยทุนส่วนตัว มีกําหนด 1 ปี 
โดยใช้เวลาราชการบางส่วน ภาคการศึกษาหนึ่งไม่เกิน 5 ชั่วโมง/สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2557 ถึง
วันที่ 17 สิงหาคม 2558 แต่เน่ืองจากคณะศึกษาศาสตร์ยังไม่ได้แจ้งรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการของ 
อาจารย์ภาณุพล โสมูล ที่ได้รับอนุญาตให้ลาศึกษาก่อนหน้าน้ี กองการเจ้าหน้าที่ จึงได้ติดต่อประสานงานทาง
โทรศัพท์กับเจ้าหน้าที่ของคณะศึกษาศาสตร์ และได้มีบันทึกข้อความที่ ศธ.0520/8269 ลงวันที่ 8 กันยายน 
2559 ติดตามรายงานความก้าวหน้าการลาศึกษาของ อาจารย์ภาณุพล โสมูล (ครั้งที่ 2) เพ่ือให้ดําเนินการ
รายงานตัวกลับเขา้ปฏิบัติราชการ จากน้ันจะได้ดําเนินการขออนุญาตลาศึกษาในระดับปริญญาโท สาขาวิชา
หลักสูตรและการสอน ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร ต่อไป แต่จนปัจจุบันยังไม่ได้รับแจ้งการดําเนินการใด ๆ 
จากคณะศึกษาศาสตร์จึงได้ประสานงานทางโทรศัพท์กับเจ้าหน้าที่ของคณะฯ เพ่ือดําเนินการดังกล่าว 

บัดน้ี คณะศึกษาศาสตร์ได้แจ้งความประสงค์ขออนุญาตให้ อาจารย์ภาณุพล โสมูล              
ขยายเวลาศึกษาต่อในประเทศ สาขาวิชาภูมิศาสตร์อุตสาหกรรม ณ สถานศึกษาเดิม ด้วยทุนเดิม โดยใช้เวลา
ราชการบางส่วน ภาคการศึกษาหน่ึงไม่เกิน 8 ช่ัวโมง/สัปดาห์ มีกําหนด 5 เดือน 11 วัน ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556            
ถึงวันที่ 11 มีนาคม 2557 และขอยุติการศึกษาพร้อมรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน ณ โรงเรียนสาธิต 
(ระดับมัธยมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ 12 มีนาคม 2557 ทั้งน้ี โรงเรียนสาธิต (ระดับมัธยมศึกษา) 
ได้รับรองว่า อาจารย์ภาณุพล โสมูล ได้กลับเข้าปฏิบัติงานจริงนับแต่วันรายงานตัว 

ตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยหลักเกณฑ์การให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษา 
ฝึกอบรม และดูงาน พ.ศ. 2560 ข้อ 9 มีใจความสําคัญว่า “พนักงานที่ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาด้วยทุนใดๆ   
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หากประสงค์จะอยู่ศึกษาต่อด้วยทุนเดิม ทุนอ่ืน ๆ หรือทุนส่วนตัว หลังครบกําหนดที่ได้รับอนุมัติแล้ว ให้ย่ืนคําขอ
พร้อมด้วยหลักฐานเกี่ยวกับผลการศึกษาที่ผ่านมา และคําชี้แจงเหตุผลความจําเป็นที่จะต้องอยู่ศึกษาต่ออีก 
โดยปกติไม่น้อยกว่า 60 วัน ก่อนครบกําหนดเวลาที่ได้รับอนุมัติไว้เดิม ทั้งน้ี การขอขยายระยะเวลาศึกษา 
สามารถกระทําได้ไม่เกินครั้งละ 6 เดือน เว้นแต่ได้รับอนุมัติจาก ก.บ.ม. เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย เมื่อผู้มี
อํานาจอนุมัติแล้ว จึงจะอยู่ศึกษาต่อได้ตามระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติน้ัน” 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้ อาจารย์ภาณุพล โสมูล ขยายเวลาศึกษาต่อ สาขาวิชา
ภูมิศาสตร์อุตสาหกรรม ณ สถานศึกษาเดิม ด้วยทุนเดิม โดยใช้เวลาราชการบางส่วน ภาคการศึกษาหน่ึงไม่เกิน           
8 ช่ัวโมง/สัปดาห์ มีกําหนด 5 เดือน 11 วัน ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 11 มีนาคม 2557 ย้อนหลัง         
เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย ทั้งน้ี ให้กําชับผู้ที่ลาศึกษาต่อโดยใช้เวลาราชการ และผู้รับผิดชอบงานด้าน          
การเจ้าหน้าที่ของคณะให้ดําเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนและตามระเบียบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.8 ขออนุมัติย้ายตัดโอนตําแหน่งและอัตราเงินเดือน เปลี่ยนชื่อตําแหน่งและ

เลขที่ตําแหน่ง และรักษาการแทนหัวหน้างานบัญชี กองคลัง สํานักงาน
อธิการบดี 

 
สรุปเรื่อง 

ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 1026/2560 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 สั่งแต่งต้ัง 
นางสาววิจิตรา เพ่ิมผล พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขท่ี            
2-2-21-924 สังกัดงานตรวจสอบที่ 2 สํานักงานตรวจสอบภายใน สํานักงานอธิการบดี รักษาการแทนหัวหน้า
งานบัญชี กองคลัง สํานักงานอธิการบดี ต้ังแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นมา น้ัน 

เพ่ือให้การบริหารงานในส่วนของงานบัญชี กองคลัง สํานักงานอธิการบดี ดําเนินไปด้วย      
ความเรียบร้อย จึงขออนุมัติย้ายตัดโอนตําแหน่งและอัตราเงินเดือน เปลี่ยนช่ือตําแหน่งและเลขท่ีตําแหน่ง       
นางสาววิจิตรา เพ่ิมผล พนักงานมหาวิทยาลัย วุฒิบัญชีบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ตําแหน่ง        
ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-2-21-924 อัตราเงินเดือนเดือนละ 30,220 บาท สังกัด        
งานตรวจสอบที่ 2 สํานักงานตรวจสอบภายใน สํานักงานอธิการบดี มาต้ังจ่ายในงานบัญชี กองคลัง สํานักงาน
อธิการบดี และเปลี่ยนช่ือตําแหน่งเป็นตําแหน่งนักการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-2-07-924    
อัตราเงินเดือนเดือนละ 30,220 บาท และให้รักษาการแทนหัวหน้างานบัญชี กองคลัง สํานักงานอธิการบดี 
พร้อมทั้งขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังน้ี 

1. รองอธิการบดีฝ่ายบรหิาร    ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลัง    กรรมการ 
3. ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี    กรรมการ 
4. ผู้อํานวยการกองคลัง     กรรมการ 
5. นางสาวกัลย์สดุา  เรืองจนิดา    เลขานุการ 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้ย้ายตัดโอนตําแหน่งและอัตราเงินเดือน เปลี่ยนช่ือ
ตําแหน่งและเลขท่ีตําแหน่ง นางสาววิจิตรา เพ่ิมผล พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน
ปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-2-21-924 อัตราเงินเดือนเดือนละ 30,220 บาท สังกัดงานตรวจสอบที่ 2 
สํานักงานตรวจสอบภายใน สํานักงานอธิการบดี มาต้ังจ่ายในสังกัดงานบัญชี กองคลัง สํานักงานอธิการบดี       
และเปลี่ยนช่ือตําแหน่งเป็นตําแหน่งนักการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-2-07-924 อัตราเงินเดือน
เดือนละ 30,220 บาท และให้รักษาการแทนหัวหน้างานบัญชี กองคลัง สํานักงานอธิการบดี พร้อมทั้งอนุมัติให้
แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานตามรายช่ือที่หน่วยงานเสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.9 การชะลอการบรรจุกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัยซ่ึงว่างจากการ

เกษียณอายุ  ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560  
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่ส่วนงานมีกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งว่างจากการเกษียณอายุ ต้ังแต่วันที่ 

1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นมา น้ัน  
   เน่ืองจาก ขณะนี้มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วย             
แผนอัตรากําลังบุคลากร การกําหนดกรอบอัตรากําลังบุคลากร และการบริหารงานทรัพยากรบุคคล พ.ศ. ....  
จึงเห็นสมควรให้ส ่วนงานชะลอการดําเนินการสรรหาบุคคลเพื ่อใช้บรรจุในกรอบอัตราว่างพนักงาน
มหาวิทยาลัยซึ่งว่างจากการเกษียณอายุ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ไว้ก่อนจนกว่าข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ศิลปากรว่าด้วยแผนอัตรากําลังบุคลากร การกําหนดกรอบอัตรากําลังบุคลากร และการบริหารงานทรัพยากร
บุคคล พ.ศ. .... จะมีผลบังคับใช้  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้ชะลอการดําเนินการสรรหาบุคคลเพ่ือบรรจุในกรอบ
อัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งว่างจากการเกษียณอายุ ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ไว้ก่อนจนกว่าข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยแผนอัตรากําลังบุคลากร การกําหนดกรอบอัตรากําลังบุคลากร และการ
บริหารงานทรัพยากรบุคคล พ.ศ. .... จะมีผลบังคับใช้ 
 
ระเบยีบวาระที่  4.2 แผนและการติดตามผลการดําเนินงานตามแผน 

 ไม่มี 
 

ระเบยีบวาระที่  4.3 ข้อบังคับ / ระเบียบ / ประกาศ  
  ไม่ม ี
 
ระเบียบวาระท่ี  4.4 โครงสร้างส่วนงานและหน่วยงานภายใน 
  ไม่มี 
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ระเบียบวาระที่  4.5 การบริหารการเงินและทรพัย์สิน 
ระเบยีบวาระที่  4.5.1 วิทยาลัยนานาชาติขอยกเว้นคา่ธรรมเนียมการศึกษาและคา่ลงทะเบยีนเรียน 
  ให้แก่นักศึกษาชาวตา่งชาติตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง 
  มหาวิทยาลัยศิลปากรกับ ESC Rennes School of Business  สาธารณรัฐ 
  ฝรั่งเศส 
 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีวิทยาลัยนานาชาติได้ทําข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากร
กับ ESC Rennes School of Business สาธารณรัฐฝรั่งเศส จํานวน 2 ฉบับ โดยลงนามเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 
2557 น้ัน 

ในการน้ี วิทยาลัยนานาชาติประสงค์ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าลงทะเบียนเรียน
ให้แก่นักศึกษาชาวต่างชาติตามข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว ซึ่งจะลงทะเบียนเรียนหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาการตลาดการจัดงานและกิจกรรมสันทนาการ จํานวน 4 รายวิชา คิดเป็น 12 หน่วยกิต         
ในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560 จํานวน 4 ราย ดังน้ี 
 1. Ms. Charlene Le Saout 
 2. Ms. Justine Marie-Therese  Thomas 
 3. Ms. Mathilde Pauline  Geminel 
 4. Ms. Thinina  Asli 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาและ
ค่าลงทะเบียนเรียนให้แก่นักศึกษาชาวต่างชาติตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย
ศิลปากรกับ ESC Rennes School of Business  สาธารณรัฐฝรั่งเศส จํานวน 4 ราย ตามท่ีวิทยาลัยนานาชาติ
เสนอ 
 
ระเบยีบวาระที่  4.6 เรื่องอ่ืนๆ ตามท่ีอธิการบดีปรึกษา 
ระเบยีบวาระที่  4.6.1 (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากร      
                กับ Yeungnam University สาธารณรฐัเกาหล ี
 
สรุปเรื่อง    

ด้วยคณะอักษรศาสตร์ประสงค์จะทําข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ Yeungnam 
University สาธารณรัฐเกาหลี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาความสัมพันธ์ทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย 
การจัดกิจกรรมทางวิชาการต่างๆ ในฐานะคู่สัญญา การจัดโครงการระยะสั้นทางวิชาการและภาษา            
การแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษา การส่งเสริมการทําวิจัยและงานวิชาการร่วมกัน การเข้าร่วมสัมมนา
ประชุมทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนแหล่งข้อมูล สิ่งพิมพ์ และวิทยาการใหม่ๆ ซึ่งข้อตกลงดังกล่าวเป็นข้อตกลง
ระดับมหาวิทยาลัย ระดับของผู้ลงนามของทั้งสองฝ่าย คือ อธิการบดี ข้อตกลงมีระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันลงนาม
ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ 15/2560 เมื่อวันที่ 4 
กันยายน 2560 โดยคณะอักษรศาสตร์ได้เสนอเอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณา ดังน้ี  
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1. แบบเสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาการจัดทําข้อตกลงความร่วมมือกับต่างประเทศ 
(MOU และ MOA) โดยได้กรอกข้อมูลกิจกรรมความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ได้แก่ โครงการ 3+1 และ 
7+1 (เป็นกิจกรรมที่คาดว่าจะทําร่วมกัน) 

2. (ร่าง) MOU ฉบับภาษาอังกฤษ และฉบับแปลเป็นภาษาไทย โดยมีผู้รับรองการแปล   
3. ประวัติของ Yeungnam University สาธารณรัฐเกาหลี 
ทั้งน้ี เน่ืองจากข้อตกลงดังกล่าวเป็นข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ 

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

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
มหาวิทยาลัยศิลปากรกับ Yeungnam University สาธารณรัฐเกาหลี และให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาต่อไป 
 
ระเบยีบวาระที่  4.6.2 รายงานผลความก้าวหนา้ของการเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ ครั้งที่ 2                        

ของผู้ช่วยศาสตราจารย์เทดิศักด์ิ เหล็กดี คณะมัณฑนศิลป ์
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่มหาวิทยาลัยอนุมั ติให้ผู้ ช่วยศาสตราจารย์เทิดศักด์ิ เหล็กดี คณะมัณฑนศิลป์                 
ไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการเพ่ือเขียนตํารา เรื่อง “ศิลปะไทยปริทัศน์” โดยมีกําหนดระยะเวลา   
1 ปี ต้ังแต่วันที่ 1 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 น้ัน 

ในการน้ี ผู้ช่วยศาสตราจารย์เทิดศักด์ิ เหล็กดี ได้ส่งรายงานผลความก้าวหน้าของการไป
ปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ซึ่งผ่าน
ความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะมัณฑนศิลป์ ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบรายงานผลความก้าวหน้าของการเพ่ิมพูนความรู้
ทางวิชาการ ครั้งที่ 2 ของผู้ช่วยศาสตราจารย์เทิดศักด์ิ เหล็กดี คณะมัณฑนศิลป์ 
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ระเบียบวาระที่  4.6.3 รายชื่อนักศึกษาผูส้มควรได้รับพระราชทานทุนภูมิพล ประจําปี 2560 
 
สรุปเรื่อง 
 ตามที่กองกิจการนักศึกษาได้ดําเนินการแจ้งให้คณะวิชาพิจารณาเสนอรายช่ือนักศึกษา              
ผู้สมควรได้รับพระราชทานทุนภูมิพล ประจําปี 2560 เพ่ือเข้ารับพระราชทานทุนในงานพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2559 น้ัน   
 ในการน้ี กองกิจการนักศึกษาได้เสนอรายช่ือนักศึกษาที่คณะวิชาต่างๆ เสนอเข้ารับ
พระราชทานทุนภูมิพล ประจําปี 2560 ดังน้ี 
 ทุนภูมิพล ประเภทรางวัลเรียนดี จํานวน 14 ทุน ได้แก่ 

1. คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์  
นายสุบรรณกริช  ไกรคุ้ม รหัสนักศึกษา 01560083 คะแนนเฉล่ียสะสม 3.74 

2. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 นางสาวสุชานันท์  อินเพน       รหัสนักศึกษา 02560066 คะแนนเฉล่ียสะสม 3.75 
3. คณะโบราณคดี  
 นางสาวจิราภรณ์  จัตุรัส รหัสนักศึกษา 03570181  คะแนนเฉล่ียสะสม 3.97 
4. คณะมัณฑนศิลป์ 
 นางสาวนานาภัทร  จงสวัสด์ิ รหัสนักศึกษา 04570098 คะแนนเฉล่ียสะสม 3.76 
5. คณะอักษรศาสตร์  
 นางสาวรุ่งฟ้า  ปลื้มถนอม รหัสนักศึกษา 05570303 คะแนนเฉล่ียสะสม 3.92 
6. คณะศึกษาศาสตร์  

 นางสาวหทัยชนก  รุ่งมงคลชัย รหัสนักศึกษา 06570209 คะแนนเฉล่ียสะสม 3.96 
7. คณะวิทยาศาสตร์ 
 นายมงคลชัย  สุขมี รหัสนักศึกษา 07570286 คะแนนเฉล่ียสะสม 3.95 
8. คณะเภสัชศาสตร์  
 นางสาวติรรินทร์  สุรนัคครินทร์ รหัสนักศึกษา 08550063 คะแนนเฉล่ียสะสม 3.86 
   (หลักสูตรการศึกษา 6 ปี) 
9. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

 นางสาวธัญวรรณ  พงษ์พานิช รหัสนักศึกษา 09570094      คะแนนเฉล่ียสะสม 3.81 
10. คณะดุริยางคศาสตร์ 

 นางสาวเพชรรุ่ง  เพชรพิมลมาศ รหัสนักศึกษา 10570003 คะแนนเฉล่ียสะสม 3.83 
11. คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
 นางสาวกมลชนก  สุทธิมาศ รหัสนักศึกษา 11570408 คะแนนเฉล่ียสะสม 3.85 
12. คณะวิทยาการจัดการ 
 นายนับทอง  เตชะวงศ์ รหัสนักศึกษา 12570625 คะแนนเฉล่ียสะสม 3.95 
13. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 นางสาววธูสิริ  กันทะวงศ์ รหัสนักศึกษา 13570067 คะแนนเฉล่ียสะสม 3.76 
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14. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 นางสาววธูสิริ  กันทะวงศ์ รหัสนักศึกษา 13570067 คะแนนเฉล่ียสะสม 3.76 
15. วิทยาลัยนานาชาติ 
 นางสาวปริยาภัทร  โกเวล รหัสนักศึกษา 90570061  คะแนนเฉล่ียสะสม 3.95 
ทุนภูมิพล ประเภทส่งเสริมการศึกษา จํานวน 14 ทุน ทุนการศึกษาละ 10,000 บาท (หน่ึงหมื่น

บาทถ้วน) ได้แก่ 
1. คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์  
 นายอัครพล  พิพัฒโภคผล รหัสนักศึกษา 01560095 คะแนนเฉล่ียสะสม 3.72 
2. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  
 นายนราวิชญ์  ศิริวรนันท์กุล รหัสนักศึกษา 02590027 คะแนนเฉล่ียสะสม 2.41 
3. คณะโบราณคดี  
 นางสาวปาลิตา  จรูญเธียรมหกุล  รหัสนักศึกษา 03580234 คะแนนเฉล่ียสะสม 3.04 
4. คณะมัณฑนศิลป์  
 นางสาวมณีวรรณ  ชิวปรีชา รหัสนักศึกษา 04580226 คะแนนเฉล่ียสะสม 2.92 
5. คณะอักษรศาสตร์ 
 นางสาวสกุลงาม  โครตสมบัติ รหัสนักศึกษา 05570355 คะแนนเฉล่ียสะสม 3.49 
6. คณะศึกษาศาสตร์  
 นายสุทธิรักษ์  คําวงศ์ รหัสนักศึกษา 06570089 คะแนนเฉล่ียสะสม 3.70 
   (หลักสูตรการศึกษา 5 ปี) 
7. คณะวิทยาศาสตร์  
 นายพินิจนันท์  สมบัติพูนผล รหัสนักศึกษา 07590527 คะแนนเฉล่ียสะสม 3.84 
8. คณะเภสัชศาสตร์ 
 นายชุมพร  ช่ืนชม รหัสนักศึกษา 08550041 คะแนนเฉล่ียสะสม 3.70 
    (หลักสูตรการศึกษา 6 ปี) 
9. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
 นายภัทรภณ  อัครสิริวงศ์ รหัสนักศึกษา 09570160      คะแนนเฉล่ียสะสม 2.52 

10. คณะดุริยางคศาสตร์ 
 นายศิรวิทย์  ชัยกิจอํานวยโชค   รหัสนักศึกษา 10570045 คะแนนเฉล่ียสะสม 2.77 

11. คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
  นายจิตติพัฒน์ เงินพูล รหัสนักศึกษา 11580016 คะแนนเฉล่ียสะสม 2.40 
12. คณะวิทยาการจัดการ 
  นายสิทธิศักด์ิ  เนียมทอง รหัสนักศึกษา 12570530 คะแนนเฉล่ียสะสม 2.58 
13. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  นายพัชร  มีสวัสด์ิ รหัสนักศึกษา 13570052 คะแนนเฉล่ียสะสม 3.16 
14. วิทยาลัยนานาชาติ 
     นายลุฌาณ  ลือวงศ์ประยูร รหัสนักศึกษา 90570088 คะแนนเฉล่ียสะสม 2.81 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบรายช่ือนักศึกษาผู้สมควรได้รับพระราชทาน
ทุนภูมิพล ประจําปี 2560 ประเภทรางวัลเรียนดี จํานวน 14 ทุน และประเภทส่งเสริมการศึกษา จํานวน 14 ทุน 
ตามที่กองกิจการนักศึกษาเสนอ เพ่ือเข้ารับพระราชทานทุนภูมิพลในวันพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปี
การศึกษา 2559 ต่อไป 
 
ระเบยีบวาระที่  4.6.4 รายงานผลความก้าวหนา้ของการเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการขัน้สุดทา้ยของ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูวนาท  รัตนรังสิกุล คณะมัณฑนศลิป ์
 
สรุปเรื่อง 

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

ในการน้ี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูวนาท  รัตนรังสิกุล ได้ส่งรายงานผลความก้าวหน้าของการไป
ปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการข้ันสุดท้าย ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจํา     
คณะมัณฑนศิลป์ ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560   

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มมีติให้ความเห็นชอบรายงานผลความก้าวหน้าของการเพ่ิมพูนความรู้
ทางวิชาการข้ันสุดท้ายของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูวนาท  รัตนรังสิกุล คณะมัณฑนศลิป์ 
 
ระเบยีบวาระที่  5 เรื่องอ่ืนๆ 
ระเบียบวาระท่ี  5.1   การดําเนินงานโครงการระบบบริหารทรัพยากรองค์กร มหาวิทยาลัยศิลปากร

(SU-ERP) 
 
สรุปเรื่อง 

ด้วยบริษัท คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์ จํากัด โดยนายอภิรัฐ นุชทอง ผู้จัดการโครงการ          
ได้นําเสนอการดําเนินงานโครงการระบบบริหารทรัพยากรองค์กร มหาวิทยาลัยศิลปากร (SU-ERP) โดยมี
สาระสําคัญ ดังน้ี  

1. ภาพรวมของระบบงาน SAP–ERP ประกอบด้วย บัญชีการเงิน (Financial Accounting) 
บัญชีต้นทุน (Management Accounting) งานพัสดุ (Materials Management) การขายจัดจําหน่าย (Sales 
and Distribution)  การวางแผนและผลิต (Production Planning) การควบคุมคุณภาพ (Quality 
Management) การซ่อมบํารุง (Plant Maintenance) งบประมาณ (Fund Management) การให้บริการ 
(Customer Service) และบุคลากร (Human Resources) โดยการดําเนินงานโครงการ SU-ERP ของ
มหาวิทยาลัยจะมีการดําเนินงานในส่วนของบัญชีการเงิน บัญชีต้นทุน งานพัสดุ และงบประมาณ 

2. ขอบเขตหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ (Organization in Project Scope) ได้แก่         
คณะวิชา/หน่วยงาน ของมหาวิทยาลัยศิลปากร  
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3. แผนการทํางานโครงการ (Project Plan) ระหว่างเดือนกันยายน 2560 ถึงเดือนสิงหาคม 
2561 รวมระยะเวลาดําเนินการ 11 เดือน โดยแบ่งเป็น 5 ระยะ ดังน้ี 

ระยะที่ 1 การเตรียมการเบ้ืองต้น (Project Preparation) 
ระยะที่ 2 การออกแบบระบบ (Business Blueprint) 
ระยะที่ 3 การพัฒนาติดต้ังระบบ (Realization) 
ระยะที่ 4 การเตรียมการข้ันสุดท้าย (Final Preparation) 
ระยะที่ 5 ใช้งานจริง-ให้การสนับสนุน (Go Live and Support) 

4. ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้ระบบ SAP-ERP  
4.1 เปลี่ยนการปฏิบัติงานจากระบบแบบ Manual เป็นระบบการปฏิบัติงานแบบ 

Electronic โดยการปฏิบัติงานจะมีความสะดวกและรวดเร็วมากกว่าการปฏิบัติงานในปัจจุบัน (Electronic 
Transformation) 

4.2 ปรับกระบวนการปฏิบัติงานด้านงบประมาณ พัสดุ บัญชี การเงิน และการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ของทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน (Business Process 
Standardization) 

4.3 ระบบการปฏิบัติงานสอดคล้องกับระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่มหาวิทยาลัยถือ
ปฏิบัติ ตลอดจนการปฏิบัติตามนโยบายด้านสารสนเทศและความปลอดภัย ทําให้มีความถูกต้อง และอํานวย
ความสะดวกสําหรับผู้ใช้งานในทุกระดับ (Regulatory Compliance)  

4.4 ระบบงานการควบคุมงบประมาณเช่ือมโยงกับระบบบริหารพัสดุ ระบบบัญชี และ
การเงิน สามารถสืบค้นข้อมูลรายละเอียด ความถูกต้องของการใช้จ่ายงบประมาณ เพ่ิมประสิทธิภาพของการ
ปฏิบัติงานให้กับบุคลากร (Budget Control)   

4.5 เอ้ือประโยชน์สําหรับการตรวจสอบสถานะ ความถูกต้องของการใช้งบประมาณ และ
งบประมาณคงเหลือ เพ่ืออํานวยความสะดวกในการเร่งรัดการใช้งบประมาณ (Budget Tracking) 

4.6 เพ่ิมประสิทธิภาพ ความรวดเร็ว และความถูกต้องของการจัดหา เน่ืองจากระบบ
ออกแบบการปฏิบัติงานสอดคล้องกับระเบียบพัสดุ ทําให้บุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในขั้นตอนการ
พัสดุ สามารถวางแผนช่วงเวลาในการตรวจสอบ ตรวจรับ อนุมัติงานด้านการพัสดุได้อย่างรวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ 

4.7 เพ่ิมการควบคุมภายในให้กับการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน และภาพรวมของ
มหาวิทยาลัย ทําให้ขั้นตอนการปฏิบัติงานแต่ละขั้นตอนมีการตรวจสอบยืนยันความถูกต้องและโปร่งใส 
(Internal Control)  

4.8 รายงานทางการเงินมีความสมบูรณ์ ถูกต้อง ครบถ้วน พร้อมรับการตรวจสอบจาก
หน่วยงานภายนอก เช่น สํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน กรมบัญชีกลาง ฯลฯ (External Audit) 

4.9 สามารถคํานวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตตามหลักเกณฑ์ภาครัฐตามแนวทางท่ี
กรมบัญชีกลางกําหนด เพ่ือเป็นข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการดําเนินการของมหาวิทยาลัย รวมถึง
สามารถนําไปใช้ในการวางแผนการจัดทํางบประมาณในปีต่อๆ ไป (Unit Costing/Performance 
Measurement) 

4.10 เป็นเครื่องมือสําคัญที่ช่วยให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
รวมท้ังยังช่วยในการประมวลผลรายงานการดําเนินการในแต่ละขั้นตอน อันจะนําไปใช้ในการตัดสินใจของ
ผู้บริหาร และเป็นพ้ืนฐานของการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย เพ่ือนําไปสู่เป้าหมาย (Good Governance)  
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จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี  5.2   การจัดทําคําของบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
สรุปเรื่อง 

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามท่ีกองแผนงานได้ให้   
คณะวิชา/หน่วยงานจัดทําข้อมูลรายละเอียดคําของบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พร้อม
ทั้งดําเนินการในระบบ MIS งบประมาณ ไปแล้วน้ัน 

ในการน้ี กองแผนงานจึงขอให้คณะวิชา/หน่วยงานพิจารณาทบทวนและตรวจสอบความ     
ถูกต้องของการจัดทําคําของบประมาณดังกล่าว แล้วส่งไปยังกองแผนงานภายในวันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2560 
เวลา 12.00 น. โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

1. ตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของการจัดทําคําของบประมาณในระบบ MIS 
งบประมาณ และเอกสารรายละเอียดประกอบคําของบประมาณ ทั้งน้ี สําหรับการจัดทําคําของบประมาณในปี
ถัดไป ขอให้คณะวิชา/หน่วยงานกรอกข้อมูลตามหมวดของงบประมาณให้ถูกต้อง 

2. จัดทําแบบรูปรายการสําหรับงบลงทุนในส่วนของรายการส่ิงก่อสร้างให้ครบถ้วน หากเป็น
รายการที่คณะวิชา/หน่วยงานไม่ดําเนินการจัดทําแบบรูปรายการ กองแผนงานจะไม่เสนอต่อสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสํานักงบประมาณ 

3. ตรวจสอบการจัดทําโครงการตามแผนบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ที่ดําเนินการทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร และจัดทําเอกสารแจ้งรายละเอียดของโครงการดังกล่าวไปยังกองแผนงาน 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี  5.3   งาน “คีตราชัน พระม่ิงขวัญศาสตร์ศิลป์ แผ่นดินสยาม” 
 
สรุปเรื่อง 

รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มหาวิทยาลัยศิลปากรได้
กําหนดจัดงาน “คีตราชัน พระมิ่งขวัญศาสตร์ศิลป์ แผ่นดินสยาม” ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560         
ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดนครปฐม โดยได้รับความร่วมมือจาก คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและ
ภาพพิมพ์ คณะอักษรศาสตร์  คณะศึกษาศาสตร์ คณะดุริยางคศาสตร์ และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร 
(ปฐมวัยและประถมศึกษา และมัธยมศึกษา) ซึ่งจะมีการแสดงมหรสพในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณพระเมรุมาศจําลอง       
จึงขอเชิญผู้บริหารและผู้สนใจเข้าร่วมงานตามวันและสถานที่ดังกล่าว 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ  
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เลิกประชุมเวลา 11.25 น.                                                                     
  
        
                                                                                                                              
 

                                                                                     
                      

(นางสาวกันย์พินันท์  สิริปัญญาธร) 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 

                                                                         
(นางสาวสิริวัลลิ์  พฤกษาอุดมชัย) 

ผู้จดรายงานการประชุม 
 

                                                           

                                                            
(นางสาวเอมอร  ชีราวุฒธิพันธ์) 

ผู้จดรายงานการประชุม 
 
 

รายงานการประชุมฉบับน้ี 
ได้รับรองโดยไม่มีการแก้ไข 
 

 
 
 
 
 
 
 


