
รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ครั้งท่ี 21/2560 

วันอังคารท่ี 24 ตุลาคม 2560 
ณ  ห้องประชุมสํานักงานอธิการบดี  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 

…………….……………….. 

ผู้มาประชุม 

1. ผศ.ดร.วันชัย สุทธะนันท ์ อธิการบดี ประธานกรรมการ 
2. รศ.ดร.ดวงเดือน  ไกรลาศ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา กรรมการ 
3. ผศ.ดร.ไธพัตย์  ภูชิสส์ชวกรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและกิจการพิเศษ กรรมการ 
4. ผศ.ดร.ปาเจรา    พัฒนถาบุตร รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร ์ 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.ดําริห์   บรรณวิทยกิจ คณบดีคณะดุริยางคศาสตร์ กรรมการ 
18. ผศ.สมศักด์ิ ชาตินํ้าเพ็ชร คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ 
19. อ.จอมภัค  คลังระหัด รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ กรรมการ 

  รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 
20. ผศ.ดร.ศักดิพันธ์ ตันวิมลรัตน์ ผู้อํานวยการสํานักหอสมุดกลาง กรรมการ 
21. ผศ.ฉัตรชัย  เผ่าทองจีน ผู้อํานวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ 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 
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ผู้มาประชุมผา่นระบบ VDO-Conference 

1. อ.ดร.ภวพล คงชุม คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการ 
2. ผศ.ดร.พีรพัฒน์ ยางกลาง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 

ผู้เขา้ร่วมประชุม 

1. ผศ.ดร.กําไลทิพย์  ปัตตะพงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 
2. อ.นภดล  วิรุฬห์ชาตะพันธ์ ผู้ช่วยอธิการบดี วังท่าพระ 
3. อ.ปวริส มินา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
4. ผศ.สยุมพร  กาษรสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม 
5. อ.ดร.สุภาพ  เกิดแสง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 
6. ผศ.ดร.อนิรุทธ์  สติมั่น ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
7. รศ.ดร.อวยพร อภิรักษ์อร่ามวง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ 
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.เชาวรีย์ อรรถลังรอง รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ติดราชการ 
2. รศ.ดร.ประสพชัย  พสุนนท ์ รองอธิการบดี เพชรบุรี ติดราชการ 
3. ผศ.ดร.สมพิศ   ขัตติยพิกุล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ติดราชการ 
4. อ.ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท ์ ผู้อํานวยการหอศิลป์ ติดราชการ 

เริ่มประชุมเวลา 09.50 น. 

เมื่อกรรมการครบเป็นองค์ประชุมแล้ว ประธานกล่าวเปิดประชุมและขอให้ที่ประชุมพิจารณา
เรื่องต่างๆ ดังน้ี 
 
ระเบยีบวาระที่  1    เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี 1.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร           

ครั้งที่ 20/2560 เม่ือวันอังคารท่ี 10 ตุลาคม 2560  
 

สรุปเรื่อง 
 ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ครั้งที่ 20/2560 เมื่อวันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2560 
 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
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ระเบยีบวาระที่  2     เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
ระเบยีบวาระที่ 2.1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ 

ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี 2.2 มาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการอนุญาตให้คนต่างด้าวพํานักอยู่ใน

ราชอาณาจักรไทยเป็นการชั่วคราว 
 
สรุปเรื่อง 

ด้วยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ส่งสําเนาหนังสือสํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ที่ ศธ 0205/13225 ลงวันที่ 15 กันยายน 2560 แจ้งว่า สํานักงานตรวจคนเข้าเมืองได้มอบสําเนา
หนังสือจากสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรียน ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว(ล) 
26153 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2560 เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการอนุญาตให้คนต่างด้าวพํานัก
อยู่ในราชอาณาจักรไทยเป็นการช่ัวคราว โดยขอความร่วมมือมายังมหาวิทยาลัยให้พิจารณาดําเนินการตาม
ข้อเสนอเก่ียวกับมาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการอนุญาตให้คนต่างด้าวพํานักอยู่ในราชอาณาจักรไทย
เป็นการช่ัวคราว ในส่วนที่เก่ียวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ ดังน้ี 

1. เห็นควรให้มีการดําเนินการควบคุมและตรวจสอบสถานศึกษาหรือสถาบันการศึกษาที่มี
ลักษณะเข้าข่ายเป็นการเปิดขึ้นมาเพ่ือดําเนินการรองรับนักศึกษาต่างชาติโดยที่มิได้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการศึกษา
อย่างแท้จริง โดยหากพบว่าเป็นกรณีที่มีความผิดปกติหรือเป็นสถาบันการศึกษาที่มิได้จัดต้ังขึ้นเพ่ือการศึกษา
อย่างแท้จริง ให้มีการดําเนินการเพิกถอนใบอนุญาตของสถานศึกษาทันที 

2. เห็นควรให้มีการจัดทําฐานข้อมูลด้านการศึกษาของนักศึกษาต่างชาติที่เดินทางเข้ามาศึกษา
ในประเทศไทยทั้งระบบ เช่น ข้อมูลเก่ียวกับจํานวนนักศึกษาต่างชาติในแต่ละสถานศึกษา ระยะเวลาการเดิน
ทางเข้ามาศึกษาต่อในประเทศไทย ระยะเวลาการสิ้นสุดการศึกษา สถิติหรือจํานวนคร้ังในการขอเดินทางเข้ามา
เพ่ือการศึกษาในประเทศไทยของนักศึกษาต่างชาติ การสิ้นสภาพการเป็นนักศึกษาก่อนกําหนด เป็นต้น เพ่ือ
ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ 

3. เห็นควรให้มีการดําเนินการควบคุมตรวจสอบสถานะและข้อมูลของครู/อาจารย์ซึ่งเป็น
ชาวต่างชาติ ที่ทําหน้าที่เป็นครู อาจารย์ ผู้สอน ผู้เช่ียวชาญ หรือบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาของรัฐ
หรือเอกชน โดยเฉพาะอย่างย่ิงในสถานศึกษาของเอกชน โรงเรียนนานาชาติ โรงเรียนของเอกชน และสถาบัน
สอนภาษา โดยมอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับ สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง  
กระทรวงแรงงาน และหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง ร่วมกันกําหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในการป้องกันแก้ไข
ปัญหาคนต่างด้าวอาศัยช่องว่างของกฎหมาย เพ่ือเป็นช่องทางในการเข้ามาพํานักในประเทศไทยโดยมิชอบ 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบยีบวาระที่ 2.3 ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะอักษรศาสตร์กับ Yeungnam 
University สาธารณรัฐเกาหล ี

 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 20/2560 เมื่อวันอังคารที่ 
10 ตุลาคม 2560 ได้ให้ความเห็นชอบข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ 
Yeungnam University สาธารณรัฐเกาหลี น้ัน 

ในการน้ี คณะอักษรศาสตร์ได้จัดทําข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ Yeungnam 
University สาธารณรัฐเกาหลี โครงการ 3+1 และ 7+1 โดยข้อตกลงดังกล่าวจํานวน 2 ฉบับ เป็นข้อตกลง
ระดับคณะวิชา ระดับของผู้ลงนามของทั้งสองฝ่าย คือ คณบดี และได้ลงนามแล้วเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 
และวันที่ 4 ตุลาคม 2560   

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบยีบวาระที่ 2.4 รายงานผลการจัดอันดับ QS World University Rankings : Asia 2018 
 
สรุปเรื่อง 

ด้วยบริษัท QS ได้ประกาศผลการจัดอันดับ QS World University Rankings : Asia 2018 
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 โดยมหาวิทยาลัยศิลปากรได้รับการจัดให้อยู่ในกลุ่มอันดับที่ 301-350 ซึ่งนับเป็น 
2.5% บนของมหาวิทยาลัยในทวีปเอเชีย และนับเป็นอันดับที่ 13 ของประเทศ จึงเสนอท่ีประชุมทราบรายงาน
ดังกล่าว เพ่ือให้คณะวิชาได้มีข้อมูลที่ครบถ้วนในการประชาสัมพันธ์ผลการจัดอันดับต่อไป  

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพ่ิมเติมว่า มหาวิทยาลัยศิลปากรได้รับการจัดจําแนก
ประเภท ในส่วนของ Research Intensity อยู่ในอันดับ Moderate (3 ดาว) โดยในปีงบประมาณ 2561 
มหาวิทยาลัยจะดําเนินกิจกรรม จํานวน 2 กิจกรรม คือ QS Star rating และ Citations ซึ่งจะมีผลต่อการจัด
อันดับต่อไป 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ และให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  2.5 การให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูง

ของตําแหน่งหรือระดับที่ดํารงอยู่และการเลื่อนเงินเดือน  
 

สรุปเรื่อง 
เน่ืองจาก ได้มีการประกาศใช้ กฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

ได้รับเงินเดือน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2560 และกฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการกําหนดบัญชีเงินเดือนขั้นตํ่าขั้นสูงของ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนที่ 
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100 ก วันที่ 29 กันยายน 2560 แล้ว โดยมีผลใช้บังคับต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป โดยมีสาระสําคัญ 
กําหนดให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผู้ดํารงตําแหน่ง ประเภท สายงาน และระดับใดที่ได้รับ
เงินเดือนถึงอัตราเงินเดือนขั้นสูงหรืออัตราเงินเดือนสูงสุด ให้ผู้น้ันได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตําแหน่ง     
หรือระดับที่ดํารงอยู่ โดยให้ไปอาศัยรับเงินเดือนในตําแหน่งหรือระดับถัดไปอีกตําแหน่งหน่ึงหรือระดับหน่ึง   
ของแต่ละประเภทตําแหน่ง พร้อมน้ี ก.พ.อ. ได้มีมติปรับปรุงฐานในการคํานวณและช่วงเงินเดือนสําหรับการ
เลื่อนเงินเดือนในแต่ละประเภท และระดับตําแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา โดยให้ยกเลิกฐาน
ในการคํานวณและช่วงเงินเดือนเงินเดือนสําหรับการเลื่อนเงินเดือนวันที่ 1 ตุลาคม 2560 และให้ใช้ฐานในการ
คํานวณและช่วงเงินเดือนสําหรับการเลื่อนเงินเดือนที่กําหนดใหม่ เพ่ือให้สอดคล้องกับโครงสร้างบัญชีเงินเดือน   
ที่ได้ปรับปรุงใหม่และเพ่ือแก้ไขปัญหากรณีผู้ดํารงตําแหน่งอาจารย์ได้รับผลกระทบจากการกําหนดช่วงเงินเดือน
ในรอบการเลื่อนเงินเดือนในวันที่ 1 ตุลาคม 2560 

ดังน้ัน เพ่ือให้การได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตําแหน่งหรือระดับที่ดํารงอยู่และการสั่งเลื่อน
เงินเดือนของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเป็นไปตามกฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยเรื่องดังกล่าวและเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้แจ้งแนวทางปฏิบัติดังต่อไปนี้  

1. การให้ได้รับเงินเดือน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559  
กรณีที่ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผู้ใดได้รับเงินเดือนในอัตราสูงสุดของตําแหน่ง

หรือระดับที่ดํารงอยู่หรือได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนในวันที่ 1 ตุลาคม 2559 แล้วมีผลให้ได้รับเงินเดือน
สูงสุดหรือใกล้ถึงเงินเดือนสูงสุดของตําแหน่งหรือระดับที่ดํารงอยู่ และได้รับค่าตอบแทนพิเศษตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจําผู้ได้รับเงินเดือนหรือ
ค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับหรือตําแหน่ง พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ให้สถาบันอุดมศึกษา 
ออกคําสั่งให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตําแหน่งหรือระดับที่ดํารงอยู่ โดยให้นําค่าตอบแทนพิเศษ
มารวมเป็นเงินเดือน ในกรณีที่มีเศษไม่ถึงสิบบาทให้ปัดขึ้นเป็นสิบบาท 

2. การให้ได้รับเงินเดือน ณ วันที่ 1 เมษายน 2560  
2.1 กรณีที่ สถาบันอุดมศึกษาออกคํ าสั่ ง เลื่ อนเ งินเ ดือนข้ าราชการพลเ รือนใน

สถาบันอุดมศึกษา ในวันที่ 1 เมษายน 2560 และคําสั่งให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับ
ค่าตอบแทนพิเศษไปแล้ว และปรากฏว่ามีข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่จะให้ได้รับเงินเดือนสูงกว่า
ขั้นสูงของตําแหน่งหรือระดับที่ดํารงอยู่ ให้สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการยกเลิกคําสั่งการให้ได้รับค่าตอบแทน
พิเศษในรายดังกล่าว และให้ยกเลิกหรือแก้ไขคําสั่งการเลื่อนเงินเดือนหรือออกคําสั่งเลื่อนเงินเดือนเพ่ิมเติม 
แล้วแต่กรณี โดยใช้ฐานในการคํานวณและอัตราร้อยละที่ได้รับการเลื่อนเดิม เว้นแต่กรณีผู้ดํารงตําแหน่ง
ศาสตราจารย์ซึ่งใช้ฐานในการคํานวณสําหรับการเลื่อนเงินเดือนในระดับบน 1 ที่ได้รับเงินเดือนสูงกว่า      
74,320 บาท และผู้ดํารงตําแหน่งประเภททั่วไประดับชํานาญงานพิเศษในสายงานท่ี ก.พ.อ. กําหนดให้ได้รับ
เงินเดือนไม่เกิน 41,620 บาท เมื่อได้รับเงินเดือนสูงกว่า 41,620 บาท ให้ใช้ฐานในการคํานวณสําหรับการเลื่อน
เงินเดือนของตําแหน่งน้ันๆ ในระดับบน 2 โดยใช้อัตราร้อยละที่ได้รับการเลื่อนเดิม  

2.2 กรณีผู้ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์ที่ได้รับเงินเดือนในอัตราสูงสุดแล้ว และได้รับ
ค่าตอบแทนพิเศษตามอัตราของผลการประเมินซึ่งใช้ฐานในการคํานวณสําหรับการเล่ือนเงินเดือนของตําแหน่ง
ศาสตราจารย์ ในระดับบน 1 ให้สถาบันอุดมศึกษาคิดคํานวณอัตราค่าตอบแทนพิเศษใหม่ โดยใช้ฐานในการ
คํานวณสําหรับการเลื่อนเงินเดือนของตําแหน่งศาสตราจารย์ ในระดับบน 2 ส่วนอัตราร้อยละที่ได้รับการเลื่อนให้
ใช้อัตราเดิม 
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3. การเลื่อนเงินเดือนต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป ให้ดําเนินการดังน้ี  
3.1 ให้สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการตามข้อ 1 และข้อ 2 ให้แล้วเสร็จก่อน จึงดําเนินการ

ออกคําสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาในวันที่ 1 ตุลาคม 2560 
3.2 การเลื่อนเงินเดือนในวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ให้ใช้ฐานในการคํานวณและช่วงเงินเดือน

สําหรับการเลื่อนเงินเดือน 
3.3 การเลื่อนเงินเดือนในวันที่ 1 เมษายน 2561 ให้ใช้ฐานในการคํานวณและช่วงเงินเดือน

สําหรับการเลื่อนเงินเดือน 
3.4 การเลื่อนเงินเดือนต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป ให้ใช้ฐานในการคํานวณและ

ช่วงเงินเดือนสําหรับการเลื่อนเงินเดือน 
4. ในกรณีที่ผู้มี อํานาจออกคําสั่งที่มีผลต่อการรับเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษาผู้ใด (ถ้ามี) เช่น คําสั่งเลื่อนระดับตําแหน่ง ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม หรือ 1 เมษายน ให้ผู้น้ันได้รับ
เงินเดือนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในเร่ืองน้ัน ๆ เมื่อดําเนินการแล้ว จึงให้มีคําสั่งแก้ไขการเลื่อน
เงินเดือน  

5. เมื่อข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตําแหน่งหรือ
ระดับที่ดํารงอยู่จนถึงอัตราเงินเดือนสูงสุดของตําแหน่งหรือระดับถัดไปตามกฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2560 แล้ว ให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจําผู้ได้รับเงินเดือนหรือ
ค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับหรือตําแหน่ง พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ตามท่ีกําหนดไว้ใน
ประกาศ ก.พ.อ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

6. ผู้ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์ให้ได้รับเงินเดือนจนถึงอัตราเงินเดือนขั้นสูงคือ 76,800 บาท 
โดยให้ได้รับเงินประจําตําแหน่งในอัตรา 13,000 บาท สําหรับการได้รับเงินประจําตําแหน่งของผู้ดํารงตําแหน่ง
ศาสตราจารย์ในอัตรา 15,600 บาท ให้ได้รับเมื่อผ่านการประเมินคุณสมบัติและผลงานตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการเพ่ือให้ผู้ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์ ได้รับ
เงินเดือนขั้นสูง พ.ศ. 2553 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
ทั้งน้ี สําหรับการดําเนินการเลื่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560 

เน่ืองจากมีพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งเปลี่ยนสถานภาพมาจากข้าราชการบางราย เป็นผู้มีสิทธิได้รับการปรับตาม
กฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยเร่ืองดังกล่าว ดังน้ัน มหาวิทยาลัยจะดําเนินการออกคําสั่งปรับเงินเดือนสําหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัยซึ่งเปลี่ยนสถานภาพมาจากข้าราชการบางรายดังกล่าวให้แล้วเสร็จก่อน เพ่ือให้เงินเดือนเป็นปัจจุบัน 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 ภายหลังจากน้ันจะดําเนินการแจ้งวงเงินเพ่ือการเล่ือนเงินเดือน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 
2560 โดยกองการเจ้าหน้าที่ได้จัดทําข้อมูล ณ วันที่ 1 กันยายน 2560 ใหม่ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันที่  
31 ตุลาคม 2560 เพ่ือให้คณะและหน่วยงานพิจารณานําเสนอการเล่ือนเงินเดือนสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย 
ตามผลการประเมินการปฏิบัติราชการในรอบครึ่งปีหลัง (วันที่ 1 เมษายน 2560 – 30 กันยายน 2560)          
เพ่ือเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี  2.6 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 9 เดือน) 

 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้ดําเนินการจัดทําแผนกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
พ.ศ. 2556-2563 (ฉบับปรับแผน) และรองรับการบริหารงานบุคคลที่เปลี่ยนไปเมื่อเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับ
ของรัฐ พร้อมทั้งได้มอบแผนดังกล่าวให้คณะวิชา/หน่วยงาน เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงานเก่ียวกับการ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยมหาวิทยาลัยได้ดําเนินการติดตามรายงานผลการดําเนินงานตามแผนฯ 
รอบ 9 เดือน จากคณะวิชา/หน่วยงาน น้ัน 

บัดน้ี สํานักงานอธิการบดีได้รวบรวมข้อมูลและจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแผน             
กลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 9 
เดือน) โดยมหาวิทยาลัยสามารถดําเนินการบรรลุเป้าหมายตามแผน จํานวน 11 ตัวช้ีวัด จากทั้งหมด 18 
ตัวช้ีวัด (ไม่รับการประเมิน 1 ตัว เน่ืองจากไม่มีการดําเนินการในกลยุทธ์ดังกล่าว) คิดเป็นร้อยละ 61.11  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบยีบวาระที่  2.7 กําหนดวันพระราชทานปรญิญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2559 
 
สรุปเรื่อง 

ด้วยกองกลางได้รับแจ้งจากสํานักพระราชวัง เรื่อง กําหนดวันพระราชทานปริญญาบัตร 
ประจําปีการศึกษา 2559 โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มาพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ในวันที่ 2 และวันที่ 9 ธันวาคม 2560 ภาคบ่าย ณ อาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรม           
เฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัด
นครปฐม 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ  
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ ทั้งน้ี เพ่ือให้การรับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย             
ที่ประชุมได้ร่วมกันกําหนดการในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรตามลําดับ ดังน้ี 

วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2560 ภาคบ่าย 
1. มหาวิทยาลัยทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชาการ

จัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
2. ปริญญากิตติมศักด์ิและเกียรติบัตรศาสตราจารย์เกียรติคุณ 
3. ผลงานวิจัยดีเด่น 
4. คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
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5. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
6. คณะโบราณคดี 
7. คณะมัณฑนศิลป์ 
8. คณะอักษรศาสตร์ 
9. คณะศึกษาศาสตร์ 

10. คณะวิทยาศาสตร์ 
11. คณะเภสัชศาสตร์ 
12. คณะดุริยางคศาสตร์ 
13. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
14. งานเลี้ยงรับรอง 
วันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2560 ภาคบ่าย 
1. บัณฑิตวิทยาลัย  
2. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
3. คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
4. คณะวิทยาการจัดการ 
5. วิทยาลัยนานาชาติ 
6. ทุนภูมิพล 
อน่ึง ขอให้คณะวิชาตรวจสอบการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาให้ครบถ้วน ถูกต้อง รวมถึง

ตรวจสอบการเปลี่ยนค่าระดับผลการศึกษา I ของนักศึกษาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2560 เพ่ือให้
ทันการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2559 
 
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 คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ขออนุมัติเปลี่ยนเง่ือนไข             

การบรรจุกรอบอัตราว่าง และขออนุมัติจ้าง นางสาวสวรรยา จันทรสมัย 
เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ซ่ึงจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน 
ตําแหน่งอาจารย์ 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์มีอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้าง
ด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-01-777 สังกัดภาควิชาประติมากรรม น้ัน 
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  เพ่ือให้การดําเนินงานภายในคณะฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะฯ จึงประสงค์ ดังน้ี 
1. ขออนุมัติเปลี่ยนเง่ือนไขบรรจุกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งเลขท่ี         

1-2-01-777 ตําแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาประติมากรรม คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์       
จากเง่ือนไขการบรรจุวุฒิปริญญาโท/เอก สาขาวิชาประติมากรรม หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง เป็น เง่ือนไข           
การบรรจุวุฒิปริญญาโท สาขาวิชาประติมากรรม หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 

2. ขออนุมัติจ้างบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ราย นางสาวสวรรยา จันทรสมัย        
วุฒิศิลปมหาบัณฑิต (ทัศนศิลป์) มหาวิทยาลัยศิลปากร ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-01-777 อัตรา
เงินเดือน เดือนละ 26,250 บาท สังกัดภาควิชาประติมากรรม คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
และมีผลการทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษ 68 คะแนน เป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบความสามารถ
ภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย  

พร้อมทั้งขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังน้ี 
1. คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ ประธานกรรมการ 
2. หัวหน้าภาควิชาประติมากรรม    กรรมการ 
 คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
3. อาจารย์มานะ  เอ่ียมวัฒนะ    กรรมการ 
4. รองศาสตราจารย์สุธี  คุณาวิชยานนท์   กรรมการ 
5. นายรัชภูมิ  ทรงสําราญ    เลขานุการ 
6. นางสาวจุรารัตน์  คนทน    ผู้ช่วยเลขานุการ 
ทั้งน้ี ที่ประชุม ก.บ.พ. ครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 ให้ดําเนินการตามมติของ

สภามหาวิทยาลัยศิลปากร คือ กลุ่มสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบให้ใช้วุฒิปริญญาไม่ตํ่ากว่าปริญญาโทหรือ
เทียบเท่า 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังน้ี 
 1. อนุมัติให้เปลี่ยนเง่ือนไขบรรจุกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งเลขที่         
1-2-01-777 ตําแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาประติมากรรม คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์       
จากเง่ือนไขการบรรจุวุฒิปริญญาโท/เอก สาขาวิชาประติมากรรม หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง เป็น เง่ือนไข           
การบรรจุวุฒิปริญญาโท สาขาวิชาประติมากรรม หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 
 2. อนุมัติให้จ้าง นางสาวสวรรยา จันทรสมัย เพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วย
เงินงบประมาณแผ่นดิน ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-01-777 อัตราเงินเดือน เดือนละ           
26,250 บาท สังกัดภาควิชาประติมากรรม คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ ต้ังแต่วันที่          
ก.บ.ม. อนุมัติ แต่ไม่ก่อนวันรายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน พร้อมทั้งอนุมัติให้แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผล            
การทดลองปฏิบัติงาน ในตําแหน่งดังกล่าวตามรายช่ือที่คณะฯ เสนอ ทั้งน้ี การจ้างคร้ังแรกให้จ้างเป็นพนักงาน
ประจําสถานภาพทดลองงาน มีระยะเวลาการจ้าง 1 ปี ต้ังแต่วันที่รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน 
 
  



 10

ระเบียบวาระท่ี  4.1.2.2 คณะมัณฑนศิลป์ขออนุมัติจ้าง นายศุภโชค ชุมสาย ณ อยุธยา เพื่อบรรจุเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย ซ่ึงจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน (เงินรายได้
สมทบ) ตําแหน่งอาจารย์ 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่คณะมัณฑนศิลป์มีอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน 
(เงินรายได้สมทบ) ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-3-04-247 สังกัดภาควิชาการออกแบบเคร่ืองแต่งกาย น้ัน  

คณะฯ ได้ดําเนินการตามขั้นตอนแล้ว ผู้ได้รับการคัดเลือกคือ นายศุภโชค ชุมสาย ณ อยุธยา              
วุฒิศิลปมหาบัณฑิต (ทฤษฎีศิลป์) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีผลการสอบคะแนนภาษาอังกฤษ TOEIC         
730 คะแนน (เป็นไปตามมติที่ประชุม ก.บ.พ. ครั้งที่ 25/2558 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558 กําหนดให้มีผลการสอบ
คะแนนภาษาอังกฤษ TOEIC ไม่ตํ่ากว่า 625 คะแนน) คณะฯ จึงประสงค์ขออนุมัติจ้าง นายศุภโชค ชุมสาย       
ณ อยุธยา เพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน (เงินรายได้สมทบ) ดํารง
ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-3-04-247 อัตราเงินเดือน เดือนละ 26,250 บาท สังกัดภาควิชาการออกแบบ
เครื่องแต่งกาย คณะมัณฑนศิลป์ พร้อมทั้งขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังน้ี 

1. คณบดีคณะมัณฑนศิลป์    ประธานกรรมการ 
2. อาจารย์ ดร.อนุกูล บูรณประพฤกษ์   กรรมการ 
3. อาจารย์ปิยะวัฒน์  พัฒนภักดี    กรรมการ 
4. อาจารย์วรุษา  อุตระ     กรรมการ 
5. นายศุภฤกษ์  ทับเสน     เลขานุการ 
ทั้งน้ี ที่ประชุม ก.บ.พ. ครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 ให้ดําเนินการตามมติของ

สภามหาวิทยาลัยศิลปากร คือ กลุ่มสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบให้ใช้วุฒิปริญญาไม่ตํ่ากว่าปริญญาโทหรือ
เทียบเท่า 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จ้าง นายศุภโชค ชุมสาย ณ อยุธยา เพ่ือบรรจุเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน (เงินรายได้สมทบ) ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่ง
เลขที่ 1-3-04-247 อัตราเงินเดือน เดือนละ 26,250 บาท สังกัดภาควิชาการออกแบบเคร่ืองแต่งกาย               
คณะมัณฑนศิลป์ ต้ังแต่วันที่  ก.บ.ม. อนุมัติ แต่ไม่ก่อนวันรายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน พร้อมทั้งอนุมัติให้แต่งต้ัง
คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าวตามรายช่ือที่คณะฯ เสนอ ทั้งน้ี การจ้าง
ครั้งแรกให้จ้างเป็นพนักงานประจําสถานภาพทดลองงาน มีระยะเวลาการจ้าง 1 ปี ต้ังแต่วันที่รายงานตัว            
เข้าปฏิบัติงาน 
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ระเบียบวาระท่ี  4.1.2.3 คณะดุริยางคศาสตร์ขออนุมัติเปลี่ยนเง่ือนไขการบรรจุกรอบอัตราว่างพนักงาน
มหาวิทยาลัย และขออนุมัติจ้างบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
จํานวน 2 ราย 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่คณะดุริยางคศาสตร์มีอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณ
แผ่นดิน (เงินรายได้สมทบ) ตําแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-27-396 เง่ือนไขการบรรจุ
วุฒิปริญญาโท และตําแหน่งเลขที่ 2-3-27-607 เง่ือนไขการบรรจุวุฒิปริญญาตรี น้ัน 
  เพ่ือให้การดําเนินงานภายในคณะฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะฯ จึงประสงค์ ดังน้ี 
 1. ขออนุมัติเปลี่ยนเง่ือนไขการบรรจุกรอบอัตราว่าง ตําแหน่งเลขที่ 2-3-27-607 จากเง่ือนไข
การบรรจุวุฒิปริญญาตรี เป็นเง่ือนไขการบรรจุวุฒิปริญญาโท 

2. ขออนุมัติจ้างบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ราย นายปุณยวีร์ ตันประเสริฐ          
วุฒิรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
ตําแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-27-396 อัตราเงินเดือน เดือนละ 22,750 บาท สังกัด
คณะดุริยางคศาสตร์ 

3. ขออนุมัติจ้างบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ราย นางสาวกนกพร  บุญแก้ว        
วุฒิวารสารศาสตรมหาบัณฑิต (สื่อสารมวลชน) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตําแหน่งนักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-27-607 อัตราเงินเดือน เดือนละ 22,750 บาท สังกัดคณะดุริยางคศาสตร์ 

พร้อมทั้งขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน จํานวน 2 ราย ดังน้ี 
1. คณบดีคณะดุริยางคศาสตร์     ประธานกรรมการ 
2. รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะดุริยางคศาสตร์   กรรมการ 
3. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะดุริยางคศาสตร์   กรรมการ 
4. รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ คณะดุริยางคศาสตร์   กรรมการ 
5. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ คณะดุริยางคศาสตร์  กรรมการ 
6. นางสาวลลวรรณ  เปรมประเสริฐ    กรรมการ 
7. นางสาวรุ้งนภา  ด้วงทอง     เลขานุการ 

 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังน้ี 
 1. อนุมัติให้เปลี่ยนเง่ือนไขการบรรจุกรอบอัตราว่าง ตําแหน่งเลขที่ 2-3-27-607 จากเง่ือนไข
การบรรจุวุฒิปริญญาตรี เป็นเง่ือนไขการบรรจุวุฒิปริญญาโท 
 2. อนุมัติให้จ้างบุคคล ทั้ง 2 ราย เพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต้ังแต่วันที่ ก.บ.ม. 
อนุมัติแต่ไม่ก่อนวันรายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน พร้อมทั้งขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลอง
ปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าว ตามรายช่ือที่คณะฯ ทั้งน้ี การจ้างคร้ังแรกให้จ้างเป็นพนักงานประจําสถานภาพ
ทดลองงาน มีระยะเวลาการจ้าง 1 ปี ต้ังแต่วันที่รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน 
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ระเบียบวาระที่  4.1.3 การประเมินการปฏิบัติงาน  
ระเบยีบวาระที่  4.1.3.1 รายงานผลการประเมินทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 

2 ราย 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรได้มีคําสั่งบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยให้ทดลอง

ปฏิบัติงานในตําแหน่งเป็นเวลา 6 เดือน จํานวน 2 ราย คือ 
1. นายประสพชัย ทองไหลรวม วุฒิ Doctor of Philosophy (Pharmaceutical 

Technology) มหาวิทยาลัยศิลปากร ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-3-08-5 อัตราเงินเดือน  เดือนละ 
31,500 บาท สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ 5 เมษายน 2560 

2. นางสาวภาวินี  ผิวอ่อน วุฒิศึกษาศาสตรบัณฑิต (การศึกษาตลอดชีวิต) เกียรตินิยมอันดับ 2 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ดํารงตําแหน่งนักวิชาการศึกษา ตําแหน่งเลขที่ 2-3-09-297 อัตราเงินเดือน เดือนละ 
19,500 บาท สังกัดงานบริการการศึกษา สํานักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ต้ังแต่วันที่ 22 มีนาคม 2560 

บัดน้ี คณะกรรมการประเมินฯ ได้ดําเนินการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาว ิทยาล ัยดังกล่าวแล้ว เห็นว่าพนักงานมหาว ิทยาล ัย  ทั้ง 2 ราย เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ             
ความรับผิดชอบและความประพฤติเหมาะสม เห็นควรให้ปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าวต่อไป 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบรายงานผลการประเมินทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัย จํานวน 2 ราย และให้ปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าวต่อไป  
 
ระเบยีบวาระที่  4.1.4 การขอเปลี่ยน / เพิ่มเง่ือนไขการบรรจุ 
  ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.5 การพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ ชํานาญงาน ชํานาญงานพิเศษ ชํานาญการ 

ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษฯ 
  ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6 เรื่องอ่ืนๆ  
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.1 การขอเพิ่มวุฒิการศึกษาไว้ในทะเบียนประวัติ จํานวน 4 ราย 

 
สรุปเรื่อง 

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

1. นายต่อศักด์ิ อินทรไพโรจน์ พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตําแหน่ง
เลขที่ 1-2-28-1118 สังกัดภาควิชาชีวเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ ได้รับอนุญาตให้ลาศึกษานอกเวลา
ราชการในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีกําหนด 3 เดือน 1 วัน 
ต้ังแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 15 กันยายน 2560 และได้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก        
วุฒิเภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิต (เภสัชศาสตร์ชีวภาพ) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ต้ังแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2560 
และยื่นเรื่องเสนอขอเพ่ิมวุฒิการศึกษาไว้ในทะเบียนประวัติให้หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ของคณะฯ รับเรื่อง         
เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 โดยให้มีผลต้ังแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2560 ซึ่งเป็นวันที่สําเร็จการศึกษา (เน่ืองจาก
อัตราเงินเดือน เดือนละ 51,550 บาท เกินกว่าอัตราการบรรจุคุณวุฒิปริญญาเอก) 

2. นายคมสัน คีรีวงศ์วัฒนา พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ (ปัจจุบันตําแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์) ตําแหน่งเลขที่ 1-2-06-307 สังกัดภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ ได้รับอนุญาตให้
ลาศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาปฐพีวิทยา ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีกําหนด 3 ปี ต้ังแต่วันที่         
1 มิถุนายน 2552 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2555 และคําสั่งที่ 835/2555 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2555            
สั่งอนุญาตให้ นายคมสัน คีรีวงศ์วัฒนา ซึ่งได้ศึกษาครบตามหลักสูตร โดยอยู่ระหว่างการเตรียมสอบหัวข้อ
วิทยานิพนธ์และรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงานที่คณะฯ ต้ังแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2555 ซึ่งได้สําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอก วุฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปฐพีวิทยา) จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ต้ังแต่วันที่            
18 สิ งหาคม  2560 และ ย่ืนเรื่ อง เสนอขอเพิ่ ม วุ ฒิการ ศึกษาไ ว้ ในทะเ บียนประวั ติ ให้หน่วยงาน                 
การเจ้าหน้าที่ของคณะฯ รับเร่ืองเม่ือวันที่ 11 กันยายน 2560 โดยให้มีผลต้ังแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2560           
ซึ่งเป็นวันที่สําเร็จการศึกษา (เน่ืองจากอัตราเงินเดือน เดือนละ 43,490 บาท เกินกว่าอัตราการบรรจุคุณวุฒิ
ปริญญาเอก) 

3. นางสาววันวิสาข์ ชนะประเสริฐ พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งนักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-2-02-628 สังกัดงานบริการการศึกษา สํานักงานคณบดี คณะโบราณคดี ได้รับ
อนุญาตให้ลาศึกษานอกเวลาราชการในระดับปริญญาโท สาขาวิชาสนเทศศาสตร์เพ่ือการศึกษา                 
ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีกําหนด 2 ปี ต้ังแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2557 ถึงวันที่ 17 สิงหาคม 2559 และ          
ได้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท วุฒิศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สนเทศศาสตร์เพ่ือการศึกษา) จาก
มหาวิทยาลัยศิลปากร ต้ังแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2560 และยื่นเร่ืองเสนอขอเพ่ิมวุฒิการศึกษาไว้ในทะเบียน
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ประวัติให้หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ของคณะฯ รับเร่ืองเม่ือวันที่ 28 กันยายน 2560 โดยให้มีผลต้ังแต่วันที่          
11 สิงหาคม 2560 ซึ่งเป็นวันที่สําเร็จการศึกษา (เน่ืองจากอัตราเงินเดือน เดือนละ 25,970 บาท เกินกว่า
อัตราการบรรจุคุณวุฒิปริญญาโท) 

4. นายสัมฤทธ์ิ เอกสินธ์ุ พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
ตําแหน่งเลขที่ 2-3-23-194 สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ได้รับอนุญาตให้ลาศึกษานอกเวลาราชการ ในระดับ
ปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีกําหนด 2 ปี ต้ังแต่วันที่     
22 สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2560 และได้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท วุฒิศิลปศาสตร 
มหาบัณฑิต (การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ต้ังแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2560       
และยื่นเรื่องเสนอขอเพ่ิมวุฒิการศึกษาไว้ในทะเบียนประวัติให้หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ของคณะฯ รับเรื่อง           
เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 โดยให้มีผลต้ังแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2560 ซึ่งเป็นวันที่สําเร็จการศึกษา (เน่ืองจาก
อัตราเงินเดือน เดือนละ 34,970 บาท เกินกว่าอัตราการบรรจุคุณวุฒิปริญญาโท) 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้เพ่ิมวุฒิการศึกษาไว้ในทะเบียนประวัติพนักงาน
มหาวิทยาลัย จํานวน 4 ราย ตามท่ีเสนอ  
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.2 การขอปรับเพิ่มเงินเดือนตามวุฒิการศึกษาที่ได้รับสูงขึ้น เฉพาะกรณี        

วุฒิการศึกษาท่ีตรงตามสายงาน 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือนตาม

คุณวุฒิ  และการเพ่ิมวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติ พ.ศ.2553 ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน 2553 ข้อ 4 
และข้อ 5 กําหนดว่าการปรับเงินเดือนตามคุณวุฒิหรือการเพ่ิมคุณวุฒิไว้ในทะเบียนประวัติน้ัน ข้าราชการและ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ที่ได้รับคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นน้ันจะต้องเป็นคุณวุฒิที่ตรงกับลักษณะ       
การสอนของภาควิชา หรือของคณะหรือหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 

และสําหรับข้าราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายบริหารและปฏิบัติงานทั่วไป         
ที่ได้รับคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นน้ันจะต้องเป็นคุณวุฒิที่ตรงกับมาตรฐานกําหนดตําแหน่งซึ่งบุคคลน้ันดํารงตําแหน่งอยู่ 
ในขณะนั้น ส่วนการกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ ให้คํานึงถึงความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบ           
ความประพฤติ และความเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างย่ิงต้องพิจารณาถึงลักษณะงานที่ปฏิบัติ ผลประโยชน์             
ที่หน่วยงานจะได้รับเป็นสําคัญ 

นอกจากน้ี ที่ประชุม ก.บ.พ. มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 10/2551 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 
2551 ได้วางแนวปฏิบัติว่า การเสนอขอกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิของผู้ได้รับอนุญาตให้ลาศึกษา หรือผู้
ที่ได้รับวุฒิก่อนบรรจุแต่งต้ัง จะต้องเสนอเร่ืองให้หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ของคณะหรือมหาวิทยาลัย ภายใน  
60 วัน นับแต่วันรายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการ (กรณีได้รับวุฒิเพ่ิมขึ้นก่อนวันรายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการ) หรือ 
ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่สําเร็จการศึกษา (กรณีรายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการก่อนวันที่มีหลักฐานว่าสําเร็จ
การศึกษา) หากเสนอเร่ืองขอกําหนดภายหลังเวลาดังกล่าวให้กําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิได้ไม่ก่อนวันที่
หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ของคณะหรือมหาวิทยาลัยได้รับเรื่อง 
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เน่ืองจาก มหาวิทยาลัยได้อนุญาตให้ นายกฤษณพงศ์ ทัศนบรรจง พนักงานมหาวิทยาลัย 
ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-06-738 สังกัดภาควิชานาฏยสังคีต คณะอักษรศาสตร์ ลาศึกษานอกเวลา
ราชการในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ไทย ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีกําหนด 5 เดือน ต้ังแต่
วันที่ 16 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2560 และนายกฤษณพงศ์ ทัศนบรรจง ได้สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก วุฒิศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต้ังแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2560  

คณะอักษรศาสตร์ประสงค์ขออนุมัติปรับเพ่ิมเงินเดือนตามวุฒิการศึกษาที่ได้รับสูงขึ้น        
เฉพาะกรณีวุฒิการศึกษาที่ตรงตามสายงาน แก่ นายกฤษณพงศ์ ทัศนบรรจง พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่ง
อาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-06-738 อัตราเงินเดือน เดือนละ 27,840 บาท สังกัดภาควิชานาฏยสังคีต         
คณะอักษรศาสตร์ ซึ่งสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก วุฒิศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ต้ังแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2560 และได้ย่ืนเรื่องเพ่ือขอปรับเพ่ิมเงินเดือนตามวุฒิการศึกษาที่ได้รับ
สูงขึ้นเฉพาะกรณีวุฒิการศึกษาที่ตรงตามสายงาน โดยงานการเจ้าหน้าที่ของคณะฯ รับเรื่อง เมื่อวันที่               
14 กันยายน 2560 สมควรได้รับการปรับวุฒิและอัตราเงินเดือน จากตําแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท          
อัตราเงินเดือน เดือนละ 27,840 บาท เป็นตําแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก อัตราเงินเดือน เดือนละ       
31,500 บาท ได้ต้ังแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2560 ซึ่งเป็นวันที่สําเร็จการศึกษา 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้ปรับเพ่ิมเงินเดือนตามวุฒิการศึกษาที่ได้รับสูงขึ้นเฉพาะ
กรณีวุฒิการศึกษาที่ตรงตามสายงาน ราย นายกฤษณพงศ์ ทัศนบรรจง พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ 
ตําแหน่งเลขที่ 1-2-06-738 อัตราเงินเดือน เดือนละ 27,840 บาท สังกัดภาควิชานาฏยสังคีต คณะอักษรศาสตร์ 
จาก วุฒิปริญญาโท อัตราเงินเดือน เดือนละ 27,840 บาท เป็น วุฒิปริญญาเอก อัตราเงินเดือน เดือนละ 
31,500 บาท ได้ต้ังแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2560 ซึ่งเป็นวันที่สําเร็จการศึกษา 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.3 ขอปรับวุฒิและอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีหนังสือมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ ศธ 6801/3815 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 
2560 ขอให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาคุณวุฒิของ นางสาวทรรศนีย์ โมรา วุฒิ Doctor 
of Arts (Linguistics and Applied Linguistics) จาก Minzu University of China สาธารณรัฐประชาชนจีน         
ว่าหากกรณีเป็นข้าราชการสมควรได้รับเงินเดือนในอันดับ และข้ันใด เพ่ือมหาวิทยาลัย จะได้นําไปใช้เป็นข้อมูล     
ในการเทียบเคียงเงินเดือนสําหรับการปรับวุฒิและอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย น้ัน  

บัดน้ี สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีหนังสือสํานักงานคณะกรรมการ          
การอุดมศึกษา ลับ ที่ ศธ 0506(2)/10871 ลงวันที่ 25 กันยายน 2560 แจ้งให้มหาวิทยาลัยศิลปากรทราบว่า 
ได้พิจารณาแล้วมีมติว่าคุณวุฒิของ อาจารย์ทรรศนีย์ โมรา  วุฒิ Doctor of Arts (Linguistics and Applied 
Linguistics) จาก Minzu University of China สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นคุณวุฒิของต่างประเทศที่เทียบ
ได้เท่ากับคุณวุฒิระดับปริญญาเอก  ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  พ .ศ .2548               
ของกระทรวงศึกษาธิการ  
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นอกจากน้ี ที่ประชุม ก.บ.พ. มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 10/2551 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 
2551 ได้วางแนวปฏิบัติว่า การเสนอขอกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิของผู้ได้รับอนุญาตให้ลาศึกษา หรือ 
ผู้ที่ได้รับวุฒิก่อนบรรจุแต่งต้ัง จะต้องเสนอเร่ืองให้หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ของคณะหรือมหาวิทยาลัย ภายใน    
60 วัน นับแต่วันรายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการ (กรณีได้รับวุฒิเพ่ิมขึ้นก่อนวันรายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการ) หรือ 
ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่สําเร็จการศึกษา (กรณีรายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการก่อนวันที่มีหลักฐานว่าสําเร็จ
การศึกษา) หากเสนอเร่ืองขอกําหนดภายหลังเวลาดังกล่าวให้กําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิได้ไม่ก่อนวันที่
หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ของคณะหรือมหาวิทยาลัยได้รับเรื่อง 

เน่ืองจาก มหาวิทยาลัยได้มีคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 2171/2557 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 
2557 ที่ 1230/2558 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2558 ที่ 941/2559 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2559 และที่ 370/2560        
ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 สั่งอนุญาตให้ นางสาวทรรศนีย์ โมรา พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ 
ตําแหน่งเลขที่ 1-2-05-548 สังกัดภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร์ ลาศึกษาในระดับปริญญาเอก 
สาขาวิชาภาษาศาสตร์และภาษาศาสตร์ประยุกต์ ณ Minzu University of China สาธารณรัฐประชาชนจีน          
มีกําหนด 2 ปี 11 เดือน 17 วัน ต้ังแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2557 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 และที่ 1485/2560 
ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 สั่งอนุญาตให้ นางสาวทรรศนีย์ โมรา ซึ่งได้สําเร็จการศึกษาก่อนกําหนดและรายงาน
ตัวกลับเข้าปฏิบัติงานที่คณะฯ ต้ังแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2560 และนางสาวทรรศนีย์ โมรา ได้สําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอก วุฒิ Doctor of Arts (Linguistics and Applied Linguistics) จาก Minzu University of 
China สาธารณรัฐประชาชนจีน ต้ังแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2560 

คณะศึกษาศาสตร์จึงประสงค์ขออนุมัติปรับวุฒิและอัตราเงินเดือน ราย นางสาวทรรศนีย์ โมรา 
พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-05-548 สังกัดภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน         
คณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งสําเร็จการศึกษา วุฒิ Doctor of Arts (Linguistics and Applied Linguistics) จาก Minzu 
University of China สาธารณรัฐประชาชนจีน เพ่ิมขึ้น ต้ังแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2560 โดยรายงานตัว            
เข้าปฏิบัติราชการท่ีคณะฯ ต้ังแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2560 ได้ย่ืนเรื่องเพ่ือขอปรับเพ่ิมเงินเดือนตามวุฒิการศึกษา 
ที่ได้รับสูงขึ้นเฉพาะกรณีวุฒิการศึกษาที่ตรงตามสายงาน โดยงานการเจ้าหน้าที่ของคณะฯ รับเรื่องเมื่อวันที่         
13 กรกฎาคม 2560 สมควรได้รับการปรับวุฒิและอัตราเงินเดือน จากตําแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท อัตรา
เงินเดือน เดือนละ 30,190 บาท เป็นตําแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท          
ได้ต้ังแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2560 ซึ่งเป็นวันที่สําเร็จการศึกษา 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้ปรับเพ่ิมเงินเดือนตามวุฒิการศึกษาที่ได้รับสูงขึ้นเฉพาะ
กรณีวุฒิการศึกษาที่ตรงตามสายงาน ราย นางสาวทรรศนีย์ โมรา พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ 
ตําแหน่งเลขที่ 1-2-05-548 สังกัดภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร์ จาก วุฒิปริญญาโท อัตรา
เงินเดือน เดือนละ 30,190 บาท เป็น วุฒิปริญญาเอก อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท ได้ต้ังแต่วันที่              
14 มิถุนายน 2560 ซึ่งเป็นวันที่สําเร็จการศึกษา 
 
  



 17

ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.4 ขออนุมัติต่อการจ้างผูมี้ความรู้ความสามารถพิเศษเปน็อาจารย์ในมหาวิทยาลัย 
จํานวน 5 ราย และขออนุมัติจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์
ในมหาวิทยาลัย จํานวน 1 ราย 

 
สรุปเรื่อง  
 ตามระเบียบทบวงมหาวิทยาลัยว่าด้วยการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ใน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2542 และหนังสือทบวงมหาวิทยาลัย ที่ ทม 0202/ว 11 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2542  
มอบอํานาจให้ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณาอนุมัติการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์       
ในมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นการจ้างต่อเน่ืองกันเกิน 5 ปี และหนังสือทบวงมหาวิทยาลัย ที่ ทม 0202.5/ว 743         
ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2543 มอบอํานาจให้ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณาอนุมัติการจ้างผู้มีความรู้
ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย สําหรับผู้มีอายุเกินกว่า 65 ปี น้ัน 
  คณะวิชาจึงประสงค์ขออนุมั ติต่อการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์             
ในมหาวิทยาลัย เป็นเวลา 1 ปี ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 จํานวน 5 ราย ดังน้ี  

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพมิพ์ จํานวน 4 ราย ได้แก่ 
 1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณอิทธิพล ต้ังโฉลก ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 29 อัตราเงินเดือน 
33,950 บาท เป็นการจ้างต่อเน่ืองกันเกิน 5 ปี และมีอายุเกินกว่า 65 ปี 
 2. ศาสตราจารย์เกียรติคุณวิชัย สิทธิรัตน์ ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 30 อัตราเงินเดือน 
33,950 บาท เป็นการจ้างผู้มีอายุเกินกว่า 65 ปี 
 3. ศาสตราจารย์เกียรติคุณพิษณุ ศุภนิมิตร ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 22 อัตราเงินเดือน 
33,950 บาท เป็นการจ้างต่อเน่ืองกันเกิน 5 ปี และมีอายุเกินกว่า 65 ปี 
 4. ศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา  เถาทอง ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 23 อัตราเงินเดือน 
33,950 บาท เป็นการจ้างต่อเน่ืองกันเกิน 5 ปี และมีอายุเกินกว่า 65 ปี 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จํานวน 1 ราย ได้แก่  
 1. อาจารย์ ดร. อํานาจ สิทธัตตระกูล ตําแหน่งอาจารย์ผู้เช่ียวชาญ ตําแหน่งเลขที่ 20       
อัตราเงินเดือน 47,720 บาท เป็นการจ้างต่อเน่ืองกันเกิน 5 ปี และมีอายุเกินกว่า 65 ปี 

คณะวิทยาศาสตร์ประสงค์ขออนุมัติจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ใน
มหาวิทยาลัย จํานวน 1 ราย ได้แก่ 
 1. ศาสตราจารย์ ดร. เสริม จันทร์ฉาย ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 19 อัตราเงินเดือน 
47,720 บาท เป็นการจ้างผู้มีอายุเกินกว่า 65 ปี ต้ังแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561  
 ทั้งน้ี จะได้แจ้งคณะวิชา กองคลัง งานคลังและกองนิติการเพ่ือทราบและทําสัญญาจ้างต่อไป
และจะดําเนินการออกคําสั่งได้ต่อเมื่อสํานักงบประมาณยืนยันยอดงบประมาณ พ.ศ. 2561 และบัญชีถือจ่าย
ประจําปี พ.ศ. 2561 ออกแล้ว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้ต่อการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ใน
มหาวิทยาลัย กรณีเป็นการจ้างต่อเน่ืองกันเกิน 5 ปี และมีอายุเกินกว่า 65 ปี จํานวน 5 ราย และอนุมัติให้จ้าง           
ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย กรณีมีอายุเกินกว่า 65 ปี จํานวน 1 ราย 
 



 18

ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.5 รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ         
เป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย จํานวน 8 ราย และขออนุมัติต่อการจ้างผู้มี
ความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย สังกัดคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ จํานวน 7 ราย 

 
สรุปเรื่อง  
 ตามมติ  ก .บ .ม. มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 16/2560 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 มีมติให้
แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัย  และตามระเบียบทบวงมหาวิทยาลัยว่าด้วยการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ใน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2542 และหนังสือทบวงมหาวิทยาลัย ที่ ทม 0202/ว 11 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2542  
มอบอํานาจให้ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณาอนุมัติการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์       
ในมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นการจ้างต่อเน่ืองกันเกิน 5 ปี และหนังสือทบวงมหาวิทยาลัย ที่ ทม 0202.5/ว 743         
ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2543 มอบอํานาจให้ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณาอนุมัติการจ้างผู้มีความรู้
ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย สําหรับผู้มีอายุเกินกว่า 65 ปี น้ัน 
 บัดน้ี คณะกรรมการประเมินฯ ได้ดําเนินการประเมินผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็น
อาจารย์ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว  มีผลการปฏิบัติงานและคุณลักษณะในการปฏิบัติงาน
เหมาะสม จํานวน 8 ราย ดังน้ี 

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

  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จึงประสงค์ขออนุมัติต่อการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็น
อาจารย์ในมหาวิทยาลัย เป็นเวลา 1 ปี ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 จํานวน            
7 ราย ดังน้ี  
 1. รองศาสตราจารย์เสนอ  นิลเดช ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 24 อัตราเงินเดือน    
30,000 บาท เป็นการจ้างต่อเน่ืองกันเกิน 5 ปี และมีอายุเกินกว่า 65 ปี 
 2. รองศาสตราจารย์ฤทัย  ใจจงรัก ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 31 อัตราเงินเดือน   
30,000 บาท เป็นการจ้างต่อเน่ืองกันเกิน 5 ปี และมีอายุเกินกว่า 65 ปี 
 3. อาจารย์วนิดา  พ่ึงสุนทร ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 33 อัตราเงินเดือน 30,000 บาท 
เป็นการจ้างต่อเน่ืองกันเกิน 5 ปี และมีอายุเกินกว่า 65 ปี 
 4. รองศาสตราจารย์อนุวิทย์  เจริญศุภกุล ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 34 อัตราเงินเดือน 
30,000 บาท เป็นการจ้างต่อเน่ืองกันเกิน 5 ปี และมีอายุเกินกว่า 65 ปี  
 5. ศาสตราจารย์กําธร  กุลชล ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 35 อัตราเงินเดือน 30,000 บาท 
เป็นการจ้างผู้มีอายุเกินกว่า 65 ปี 
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 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิบูลย์  จินาวัฒน์ ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 36 อัตรา
เงินเดือน 30,000 บาท เป็นการจ้างต่อเน่ืองกันเกิน 5 ปี และมีอายุเกินกว่า 65 ปี 
 7. รองศาสตราจารย์มาลินี  ศรีสุวรรณ ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 43 อัตราเงินเดือน 
30,000 บาท เป็นการจ้างผู้มีอายุเกินกว่า 65 ปี 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบรายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้มีความรู้
ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย จํานวน 8 ราย และอนุมัติให้ต่อการจ้างผู้มีความรู้
ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กรณีเป็นการจ้างต่อเน่ืองกัน
เกิน 5 ปี และมีอายุเกินกว่า 65 ปี จํานวน 7 ราย 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.6 การขอปรับเพิ่มเงินเดือนตามวุฒิการศึกษาท่ีได้รับสูงขึ้น 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        
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
วุฒิก่อนบรรจุแต่งต้ัง จะต้องเสนอเร่ืองให้หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ของคณะหรือมหาวิทยาลัย ภายใน 60 วัน         
นับแต่วันรายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการ (กรณีได้รับวุฒิเพ่ิมขึ้นก่อนวันรายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการ) หรือ ภายใน  
60 วัน นับแต่วันที่สําเร็จการศึกษา (กรณีรายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการก่อนวันที่มีหลักฐานว่าสําเร็จการศึกษา)                
หากเสนอเรื่องขอกําหนดภายหลังเวลาดังกล่าวให้กําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิได้ไม่ก่อนวันที่หน่วยงาน         
การเจ้าหน้าที่ของคณะหรือมหาวิทยาลัยได้รับเรื่อง) 

เน่ืองจาก มหาวิทยาลัยได้อนุญาตให้ นายกฤษณะ ลําทะแย พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่ง
อาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-6-05-53 สังกัดโรงเรียนสาธิต คณะศึกษาศาสตร์ ลาศึกษานอกเวลาราชการในระดับ  
ปริญญาโท สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีกําหนด 6 เดือน ต้ังแต่วันที่ 1 มีนาคม 2559           
ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 และนายกฤษณะ ลําทะแย ได้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท วุฒิศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต (การสอนภาษาไทย) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ต้ังแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2560  
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คณะศึกษาศาสตร์ประสงค์ขออนุมัติปรับเพ่ิมเงินเดือนตามวุฒิการศึกษาที่ได้รับสูงขึ้นเฉพาะ
กรณีวุฒิการศึกษาที่ตรงตามสายงาน แก่ นายกฤษณะ ลําทะแย พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์  
ตําแหน่งเลขที่  1-6-05-53 อัตราเงินเดือน เดือนละ 25,230 บาท สังกัดโรงเรียนสาธิต คณะศึกษาศาสตร์        
ซึ่งสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท วุฒิศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนภาษาไทย) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ต้ังแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2560 และได้ย่ืนเรื่องเพ่ือขอปรับเพ่ิมเงินเดือนตามวุฒิการศึกษาที่ได้รับสูงขึ้นเฉพาะ 
กรณีวุฒิการศึกษาท่ีตรงตามสายงาน โดยงานการเจ้าหน้าที่ของคณะฯ รับเรื่องเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 สมควร
ได้รับการปรับวุฒิและอัตราเงินเดือน จากตําแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาตรี 5 ปี อัตราเงินเดือน เดือนละ            
25,230 บาท เป็นตําแหน่งอาจารย์  วุฒิปริญญาโท อัตราเงินเดือน เดือนละ 27,770 บาท (อัตราเงินเดือน        
วุฒิปริญญาโทต่อจากวุฒิปริญญาตรี 5 ปี) ได้ต้ังแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2560 ซึ่งเป็นวันที่สําเร็จการศึกษา 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้ปรับเพ่ิมเงินเดือนตามวุฒิการศึกษาที่ได้รับสูงขึ้น          
เฉพาะกรณี วุฒิการศึกษาท่ีตรงตามสายงาน ราย นายกฤษณะ ลําทะแย พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ 
ตําแหน่งเลขที่ 1-6-05-53  อัตราเงินเดือน เดือนละ 25,230 บาท สังกัดโรงเรียนสาธิต คณะศึกษาศาสตร์ จาก  
วุฒิปริญญาตรี 5 ปี อัตราเงินเดือน เดือนละ 25,230 บาท เป็น วุฒิปริญญาโท อัตราเงินเดือน เดือนละ           
27,770 บาท (อัตราเงินเดือนวุฒิปริญญาโทต่อจากวุฒิปริญญาตรี 5 ปี) ได้ต้ังแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2560 ซึ่งเป็น
วันที่สําเร็จการศึกษา 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.7 กองคลังขออนุมัติแต่งต้ังกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานพนักงาน

มหาวิทยาลัย ราย นางสาวจิระประไพ พุทธมนต์ ตําแหน่งนักการเงินและ
บัญชีปฏิบัติการ เพิ่มเติม 

 
สรุปเรื่อง 

ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 1146/2560 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2560  สั่งจ้าง          
นางสาวจิระประไพ พุทธมนต์ เพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ดํารงตําแหน่งนักการเงินและบัญชี
ปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-2-16-1218 เงินเดือน 19,500 บาท สังกัดงานบัญชี กองคลัง สํานักงานอธิการบดี  
พร้อมทั้งอนุมัติให้แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังน้ี 

1. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร    ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลัง     กรรมการ 
3. ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี   กรรมการ 
4. หัวหน้างานพัสดุ กองคลัง    กรรมการ 
5. หัวหน้างานงบประมาณ กองคลัง   กรรมการ 
6. นางสาวกัลย์สุดา  เรืองจินดา    เลขานุการ 

 เพ่ือให้การบริหารจัดการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองคลังจึงประสงค์ขออนุมัติแต่งต้ัง        
ผู้อํานวยการกองคลัง และหัวหน้างานบัญชี กองคลัง เป็นกรรมการ เพ่ิมเติม 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้แต่งต้ัง ผู้อํานวยการกองคลัง และหัวหน้างานบัญชี           
กองคลัง เป็นกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ราย นางสาวจิระประไพ           
พุทธมนต์ เพ่ิมเติม 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.8 ขออนุมัติลาศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ราย นายวิญญู โชครุ่งกาญจน์ เป็น

กรณีพิเศษเฉพาะราย 
 

สรุปเรื่อง 
ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 114/2556 ลงวันที่ 21 มกราคม 2556 ที่ 1231/2557  

ลงวันที่ 28 กรกฏาคม 2557 ที่ 1000/2558 ลงวันที่ 21 กรกฏาคม 2558 และที่ 140/2559 ลงวันที่ 
3 กุมภาพันธ์ 2559 สั่งอนุญาตให้ นายวิญญู โชครุ่งกาญจน์ ลาศึกษาในระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยี
อาหาร ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้วยทุนส่วนตัว มีกําหนด 3 ปี 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฏาคม 2555 
ถึงวันที่ 1 มกราคม 2559 และ นายวิญญู โชครุ่งกาญจน์ ได้ขอยุติการศึกษาพร้อมรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติ
ราชการ ต้ังแต่วันที่ 8 มกราคม 2559 รวมลาศึกษาทั้งสิ้น 3 ปี 6 เดือน 6 วัน น้ัน 

ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีความประสงค์ขออนุญาตให้ นายวิญญู 
โชครุ่งกาญจน์ ลาศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้วยทุน
ส่วนตัว มีกําหนด 2 ปี ต้ังแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2562 

แต่เน่ืองจาก นายวิญญู โชครุ่งกาญจน์ มีอายุ 44 ปี ซึ่งไม่เป็นไปตามคุณสมบัติที่กําหนดไว้ใน
ระเบียบ มหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์การให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน 
พ.ศ.2560 ประกอบกับการลาศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ดังกล่าวข้างต้น เป็นการลาศึกษาต่อในระดับเดิม สาขาวิชาเดิม จากที่เคยได้รับอนุญาตให้ลาศึกษาใน            
ครั้งก่อนแล้ว จึงให้นับระยะเวลาการลาศึกษาโดยได้รับเงินเดือนต่อเน่ืองจากเดิม ซึ่งในกรณีน้ี นายวิญญู           
โชครุ่งกาญจน์ ได้ศึกษาในระดับปริญญาโท เป็นระยะเวลาเกิน 3 ปีแล้ว 

โดยระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์การให้พนักงานมหาวิทยาลัย         
ไปศึกษาฝึกอบรม และดูงาน พ.ศ. 2560 มีใจความสําคัญว่า “ผู้ไปศึกษาชั้นปริญญาตรีต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปี            
ผู้ไปศึกษาชั้นสูงกว่าปริญญาตรีต้องมีอายุไม่เกิน 40 ปี นับถึงวันสมัครเข้าศึกษาต่อ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติ
จาก ก.บ.ม.เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย โดยพนักงานมหาวิทยาลัยที่ไปศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัย        
จะพิจารณาเห็นชอบให้ไปศึกษาได้ตามระยะเวลาของหลักสูตรของวิชาที่ไปศึกษา แต่ไม่เกิน 2 ปี 6 เดือน         
เว้นแต่กรณีมีเหตุผลและความจําเป็นที่ไม่อาจศึกษาให้สําเร็จได้ภายในระยะเวลาที่กําหนด อาจพิจารณา
อนุมัติให้อยู่ศึกษาต่อได้ตามความจําเป็น ทั้งน้ีจะให้ได้รับเงินเดือนได้ในระหว่างที่ลาศึกษาในระยะเวลาไม่เกิน 
3 ปีและกรณีพนักงานมหาวิทยาลัยขออนุญาตลาศึกษาต่อในระดับเดิม สาขาวิชาเดิม ให้นับระยะเวลาการลา 
ศึกษาโดยได้รับเงินเดือนต่อเน่ืองจากเดิม ทั้งน้ี เพ่ือประโยชน์ของส่วนงานและมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย           
อาจอนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษาโดยให้ได้รับเงินเดือนบางส่วน หรือไม่ให้รับเงินเดือนก็ได้” 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจึงประสงค์ขออนุมัติให้ นายวิญญู             
โชครุ่งกาญจน์ ลาศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้วยทุน
ส่วนตัว มีกําหนด 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2562 เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย
โดยไม่ได้รับเงินเดือน 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้ นายวิญญู โชครุ่งกาญจน์ ลาศึกษาต่อระดับปริญญาโท 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้วยทุนส่วนตัว มีกําหนด 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 
2560 ถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2562 เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย โดยไม่ได้รับเงินเดือน 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.9 ขออนุมัติย้ายและเปลี่ยนเลขที่ตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย ราย นายเสรี 

เทียนเจลี้ 
 
สรุปเรื่อง  
 ตามที่คณะมัณฑนศิลป์มีอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน 
ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-24-1342 อัตราเงินเดือน เดือนละ 52,934 บาท สังกัดภาควิชาการออกแบบ
เครื่องแต่งกาย เน่ืองจากผู้ครองอัตราเดิมได้รับอนุญาตให้ลาออกจากงาน น้ัน 

ดังน้ัน เพ่ือให้การบริหารอัตรากําลังและบริหารงบบุคลากรเป็นไปอย่างคุ้มค่า คณะฯ จึงประสงค์         
ขออนุมัติย้ายและเปลีย่นเลขที่ตําแหน่ง นายเสรี เทียนเจลี้ ตําแหน่งอาจารย์ อัตราเงินเดือน เดือนละ 28,320 บาท 
สังกัดภาควิชาการออกแบบเคร่ืองแต่งกาย คณะมัณฑนศิลป์ จากตําแหน่งเลขที่ 1-3-04-571 เป็น ตําแหน่งเลขท่ี 
1-2-24-1342  โดยให้นับระยะเวลาการปฏิบัติงานต่อเน่ืองกัน 

ทั้งน้ี ที่ประชุม  ก .บ .พ  .มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 20/2555 เมื่อวันที่   30  ตุลาคม 2555          
มีมติเห็นชอบหลักการในการเปลี่ยนกรอบตําแหน่ง  เลขที่ตําแหน่ง  และงบประมาณเพ่ือการจ้างพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา  โดยให้คณะ /หน่วยงานต้นสังกัดรับผิดชอบเงินเดือนส่วนต่างพร้อมกับเงินสวัสดิการร้อยละ   18 
จากจํานวนเงินส่วนต่างดังกล่าวเพ่ือให้มหาวิทยาลัยนําเข้ากองทุนพนักงานและกองทุนสวัสดิการ  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังน้ี 
 1. อนุมัติให้เปลี่ยนเง่ือนไขการบรรจุกรอบอัตราว่าง ตําแหน่งเลขที่ 1-2-24-1342 จากเง่ือนไข
การบรรจุวุฒิปริญญาเอก เป็นเง่ือนไขการบรรจุวุฒิปริญญาโท 
 2. อนุมัติให้ย้ายและเปลี่ยนเลขที่ตําแหน่ง นายเสรี เทียนเจลี้ ตําแหน่งอาจารย์ อัตราเงินเดือน 
เดือนละ 28,320 บาท สังกัดภาควิชาการออกแบบเคร่ืองแต่งกาย คณะมัณฑนศิลป์ จากตําแหน่งเลขที่             
1-3-04-571 เป็น ตําแหน่งเลขที่ 1-2-24-1342 โดยให้นับระยะเวลาการปฏิบัติงานต่อเน่ืองกัน โดยให้คณะ/
หน่วยงานต้นสังกัดรับผิดชอบเงินเดือนส่วนต่างจากเงินเดือนอัตราแรกบรรจุวุฒิปริญญาโท จํานวนเงิน 26,250 
บาท พร้อมกับเงินสวัสดิการ ร้อยละ 18 จากจํานวนเงินส่วนต่างดังกล่าวเพ่ือให้มหาวิทยาลัยนําเข้ากองทุน
พนักงานและกองทุนสวัสดิการ 

 
ระเบยีบวาระที่  4.1.6.10 รายงานการสอบสวน 

(วาระลับ) 
 

ระเบยีบวาระที่  4.2 แผนและการติดตามผลการดําเนินงานตามแผน 
ไม่มี 
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ระเบียบวาระที่  4.3 ข้อบังคับ / ระเบียบ / ประกาศ 
ระเบียบวาระท่ี  4.3.1 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

นวัตกรรม และการสร้างสรรค์ พ.ศ. .... 
 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณานโยบายและการบริหารเพ่ือการปรับเปลี่ยนสถานะ
ของมหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ คร้ังที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 ได้ให้ความ
เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรม และการสร้างสรรค์ 
พ.ศ. .... ตามร่างที่ 1 และให้มหาวิทยาลัยดําเนินการต่อไป น้ัน 

ในการน้ี มหาวิทยาลัยจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วย
กองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรม และการสร้างสรรค์ พ.ศ. .... 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบในหลักการของ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ศิลปากรว่าด้วยกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรม และการสร้างสรรค์ พ.ศ. .... โดยให้ปรับแก้ไข (ร่าง) 
ข้อบังคับดังกล่าว ดังน้ี 
 ข้อ 9 วรรคท้าย ให้ปรับข้อความเป็น “คณะกรรมการอาจมอบหมายให้รองอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบการวิจัย นวัตกรรม และการสร้างสรรค์ หรือคณะกรรมการประจําคณะหรือคณะกรรมการประจํา
ส่วนงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติการแทนตาม (4) (6) และ (7) แล้ว
รายงานให้คณะกรรมการทราบ” 
 ข้อ 10 ให้ปรับแก้ไขข้อความจาก “ให้ประธานกรรมการบริหารกองทุนมีอํานาจอนุมัติ.......” 
เป็น “ให้อธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมายมีอํานาจอนุมัติ......”  
 และให้นําเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยศิลปากรพิจารณา 
ก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.3.2 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยแผนอัตรากําลังบุคลากร          

การกําหนดกรอบอัตรากําลังบุคลากร และการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. .... 
 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีได้มีการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยมหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงจาก
การเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่เป็นส่วนราชการไปเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการแต่อยู่ในกํากับ
ของรัฐ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 น้ัน 

ในการน้ี กองนิติการจึงเสนอที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วย
แผนอัตรากําลังบุคลากร การกําหนดกรอบอัตรากําลังบุคลากร และการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. ....  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบในหลักการของ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ศิลปากรว่าด้วยแผนอัตรากําลังบุคลากร การกําหนดกรอบอัตรากําลังบุคลากร และการบริหารทรัพยากรบุคคล 
พ.ศ. .... และให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 ทั้งน้ี ที่ประชุมมีข้อสังเกตดังน้ี 

1. การให้ส่วนงานต้นสังกัดรับภาระงบประมาณที่เกิดขึ้น โดยใช้เงินรายได้ของส่วนงานจนกว่า
จะได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้เพ่ือการบรรจุนักเรียนทุนเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
อาจทําให้เกิดปัญหาในภายหลัง 

2. เหตุผลในการจัดสรรกรอบอัตรากําลังกรณีเพ่ือทดแทนอัตราเกษียณอายุของบุคลากรสาย
สนับสนุนและสายวิชาการ ควรกําหนดเป็นเหตุผลและความจําเป็นอ่ืนๆ 

3. การต่ออายุงานของผู้ที่ดํารงตําแหน่ง รองศาสตราจารย์ ดร. และแหล่งงบประมาณสําหรับ
การต่ออายุงานและทดแทนผู้เกษียณอายุ 

4. การเกษียณอายุของสายวิชาการ สําหรับการสอนในวิชาชีพของแต่ละสาขาวิชา  
5. ความชัดเจนในการแบ่งโครงสร้างของมหาวิทยาลัย 

 
ระเบียบวาระท่ี  4.3.3 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการดําเนินงานของสภาคณาจารย์

และพนักงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. .... 
 
สรุปเรื่อง 

ด้วยสภาคณาจารย์และพนักงานได้เสนอ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการ
ดําเนินงานของสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. .... ซึ่งเป็นไปตามข้อ 12 วรรคสองแห่ง
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยสภาคณาจารย์และพนักงาน พ.ศ. 2560 โดยผ่านความเห็นชอบจาก             
ที่ประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 และผ่านการ
พิจารณาจากกองนิติการแล้ว  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วย        
การดําเนินงานของสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. .... และให้นําเสนออธิการบดี           
ลงนามประกาศใช้ต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.4 โครงสร้างส่วนงานและหน่วยงานภายใน 
  ไม่ม ี
   
ระเบยีบวาระที่  4.5 การบริหารการเงินและทรพัย์สิน 
ระเบยีบวาระที่  4.5.1 แนวทางการกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยได้ดําเนินการรวบรวมข้อมูลเพ่ือจัดทํา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย
ศิลปากร เรื่อง กําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ โครงการพิเศษ นานาชาติ
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ภาคปกติ และนานาชาติโครงการพิเศษ จํานวน 4 ฉบับ พบว่า แต่ละคณะวิชากําหนดอัตราค่าธรรมเนียม
ดังกล่าวในรูปแบบที่แตกต่างกัน ดังน้ี 

1. เรียกเก็บในอัตราเดียวจนกว่าจะสําเร็จการศึกษา 
2. เรียกเก็บในอัตราเดียว แต่จํากัดจํานวนภาคการศึกษา เช่น เรียกเก็บ 4 ภาคการศึกษา           

หากนักศึกษาสําเร็จการศึกษากอ่น 4 ภาคการศึกษา ต้องชําระค่าลงทะเบียนจนครบ 4 ภาคการศึกษา 
3. เรียกเก็บเป็นสองอัตรา เช่น ภาคการศึกษาที่ 1-4 เรียกเก็บอัตราหน่ึง และภาคการศึกษา

ที่ 5 จนสําเร็จการศึกษา เรียกเก็บอีกอัตราหน่ึง ซึ่งลดลงจากอัตราแรกประมาณครึ่งหน่ึง หรือหน่ึงในสาม          
ของอัตราแรก น้ัน 

เพ่ือให้เป็นแนวทางในการกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะวิชา  
และเพ่ือให้สามารถช้ีแจงที่มา เหตุผลของการจัดเก็บค่าธรรมเนียมต่อคณะกรรมการที่ปรึกษาเก่ียวกับการเงิน
และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีหน้าที่กลั่นกรองระเบียบที่เก่ียวข้องกับการเงินเพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณา มหาวิทยาลัยเห็นว่าควรมีแนวทางการกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ดังน้ี 

1. อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ควรสะท้อนต้นทุนการผลิต หรือสะท้อนสภาพการแข่งขัน          
ของหลักสูตรกับหลักสูตรประเภทเดียวกันของสถาบันอ่ืน เช่น ความโดดเด่นของหลักสูตร ความจําเป็นที่ต้อง    
มีหลักสูตรต่อประเทศหรือสังคม ดังน้ัน อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาของหลักสูตรต่างๆ จึงไม่จําเป็นต้องเท่ากัน  

2. วิธีการจัดเก็บค่าธรรมเนียม ควรเป็นแนวทางเดียวกันในกลุ่มสาขาประเภทเดียวกัน เพ่ือให้
สะท้อนลักษณะของนักศึกษา หรือการเรียนการสอนในกลุ่มสาขาแต่ละกลุ่มสาขา เช่น  

- หลักสูตรในกลุ่มสาขาศิลปะและการออกแบบ ซึ่งมักพบว่านักศึกษาใช้ระยะเวลาใน
การศึกษานาน มีการใช้เคร่ืองมือ หรือห้องปฏิบัติการในระยะยาว เพ่ือให้รองรับค่าใช้จ่ายของหลักสูตรจึงควร
เก็บค่าธรรมเนียมในอัตราเดียวจนกว่าจะสําเร็จการศึกษา  

- หลักสูตรในกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ หรือกลุ่มสังคมมนุษยศาสตร์ ที่มีการใช้เครื่องมือ 
หรือห้องปฏิบัติการ แต่ค่าใช้จ่ายไม่สูงอาจเก็บค่าธรรมเนียมเป็นสองอัตราจนกว่าจะสําเร็จการศึกษา ซึ่งวิธีการ
จัดเก็บดังกล่าวเป็นการเร่งให้นักศึกษาสําเร็จการศึกษา ทั้งน้ี อัตราที่สองควรเป็น 1/3 ของอัตราแรก  

สําหรับการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมแบบจํากัดภาคการศึกษานั้น เห็นควรพิจารณายกเลิก
เน่ืองจากมีความใกล้เคียงกับวิธีจัดเก็บแบบสองอัตรา  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบแนวทางการกําหนดอัตราค่าธรรมเนียม
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งน้ี มอบหมายให้บัณฑิตวิทยาลัยดําเนินการจัดกลุ่มสาขาของหลักสูตร เพ่ือ
จําแนกวิธีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
ต่อไป  
  
ระเบยีบวาระที่  4.6 เรื่องอ่ืนๆ ตามท่ีอธิการบดีปรึกษา 
ระเบยีบวาระที่  4.6.1 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจําปี พ.ศ. 2561 

 
สรุปเรื่อง 

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจําปี 
พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 ได้พิจารณาการขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์
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ให้แก่นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยที่
เปลี่ยนสถานภาพมาจากข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างประจํา โดยมีมติเห็นชอบให้เสนอขอ
พระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ ประจําปี พ.ศ. 2561 ในช้ันตราต่างๆ ของคณะวิชา/หน่วยงาน ดังน้ี 

1. เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ช้ันสายสะพายให้นายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 2 ราย 

2. เหรียญจักรพรรดิมาลาให้ข้าราชการ จํานวน 9 ราย 
3. เครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้ันสายสะพายกรณีปกติให้ข้าราชการ จํานวน 6 ราย  
4. เครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้ันสายสะพายกรณีพิเศษให้ข้าราชการ จํานวน 1 ราย 
5. เครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้ันสายสะพายกรณีปกติให้พนักงานมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนสถานภาพ

มาจากข้าราชการ จํานวน  13 ราย 
6. เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ช้ันตํ่ากว่าสายสะพายให้ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยน

สถานภาพมาจากข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างประจํา จํานวน 256 ราย 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
ประจําปี พ.ศ. 2561 ตามท่ีกองการเจ้าหน้าที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.6.2 ผลการสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับผลกระทบการเล่ือนเปิด-ปิดภาค

การศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

สรุปเรื่อง 
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 11/2560 เมื่อวัน

อังคารที่ 6 มิถุนายน 2560 และที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2560 ได้
มอบหมายให้คณะวิชาพิจารณาทบทวนการเปิดและปิดภาคการศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากรตามประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) พร้อมทั้งเสนอข้อคิดเห็นมายังมหาวิทยาลัย เพ่ือรวบรวมเสนอที่ประชุม ก.บ.ม. 
พิจารณาอีกคร้ัง ทั้งน้ี ขอให้คํานึงถึงผลกระทบเก่ียวกับช่วงเวลาของการแลกเปลี่ยนนักศึกษาชาวต่างชาติตาม
ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้วย และที่ประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 12/2560 เมื่อวันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2560 
ได้มอบหมายให้คณะวิชาพิจารณาทบทวนการเปิดและปิดภาคการศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากรตาม
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) พร้อมทั้งเสนอข้อมูลและข้อคิดเห็นตามที่ประธานสภาคณาจารย์และ
พนักงานเสนอ ดังน้ี 
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1. การไม่เปิดสอนรายวิชาในภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน ประจําปีการศึกษา 2560 เพ่ือให้
การเปิดและปิดภาคการศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากรต้ังแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นไปตามเดิม คือ           
ภาคการศึกษาต้นเปิดต้ังแต่เดือนมิถุนายน-ตุลาคม ภาคการศึกษาปลายเปิดต้ังแต่เดือนพฤศจิกายน-มีนาคม 
และภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อนเปิดต้ังแต่เดือนเมษายน-พฤษภาคม 

2. การเปลี่ยนแปลงช่วงระยะเวลาการเปิดและปิดของแต่ละภาคการศึกษา หากมีความ
จําเป็นต้องเปิดสอนรายวิชาในภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน ประจําปีการศึกษา 2560  

3. ผลกระทบเก่ียวกับช่วงเวลาของการแลกเปลี่ยนนักศึกษาชาวต่างชาติตามข้อตกลงความ
ร่วมมือทางวิชาการ หากเปิดและปิดภาคการศึกษาตามเดิม น้ัน 

ในการน้ี กองบริการการศึกษาได้ดําเนินการสอบถามความคิดเห็นจากคณะวิชาต่างๆ เก่ียวกับ
ผลกระทบการเลื่อนเปิด-ปิดภาคการศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร และจัดทํารายงานผลการสอบถามความ
คิดเห็น โดยผลสรุปความคิดเห็นจากทั้งหมด 14 คณะวิชา พบว่าคณะวิชาส่วนใหญ่เห็นชอบให้เลื่อนการเปิด-ปิด
ภาคการศึกษาให้เป็นไปตามเดิม คิดเป็นร้อยละ 57 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติดังน้ี 

1. ขอให้คณบดีคณะวิชาพิจารณาผลการสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับผลกระทบการเลื่อน
เปิด-ปิดภาคการศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร พร้อมทั้งศึกษาผลกระทบเกี่ยวกับการรับนักศึกษา/จํานวน
นักศึกษาให้ละเอียดถี่ถ้วน 

2. มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยนําผลการสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับ
ผลกระทบการเลื่อนเปิด-ปิดภาคการศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากรเสนอที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 
(ทปอ.) ในวันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2560 พร้อมทั้งพิจารณาจัดทําแนวทางการเลื่อนเปิด-ปิดภาคการศึกษา พร้อม
ผลกระทบ จํานวน 2 แนวทาง คือ การเปลี่ยนแปลงช่วงระยะเวลาการเปิด-ปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษาละ 20 
วัน ตามแนวทางของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และการเปลี่ยนแปลงช่วงระยะเวลาการเปิด-ปิดภาคการศึกษาให้
เป็นไปตามเดิมในทันที  

และให้นําความเห็น/ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม ทปอ. พร้อมทั้งแนวทางการเลื่อนเปิด-ปิดภาค
การศึกษา และผลกระทบดังกล่าวเสนอที่ประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 23/2560 วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2560 เพ่ือ
ใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจสําหรับการเลื่อนเปิด-ปิดภาคการศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยใช้
วิธีการลงคะแนนเสียงของที่ประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.6.3 การแต่งตั้งคณะกรรมการอํานวยการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อ

ระดับปริญญาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2561 
 

สรุปเรื่อง 
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 13/2560 เมื่อวันอังคารที่ 

4 กรกฎาคม 2560 ได้ให้ความเห็นชอบในหลักการของปฏิทินการดําเนินโครงการรับสมัคร SU-TCAS และ
เกณฑ์การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2561 โดย
ให้คณะวิชาตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียดใน (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การรับสมัคร
สอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับปริญญาบัณฑิต รอบที่ 1-5 (SU-TCAS) 
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ประจําปีการศึกษา 2561 โดยเฉพาะจํานวนรับเข้าศึกษา และคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร รวมทั้งตารางการรับ
บุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจําปีการศึกษา 2561 หากประสงค์แก้ไข/เพ่ิมเติมข้อมูล ขอให้ส่งไป
ยังกองบริการการศึกษาภายในวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 เพ่ือจะได้นําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใช้ต่อไป 
น้ัน 

เพ่ือให้การดําเนินงานการสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาบัณฑิตเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย กองบริการการศึกษาจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการอํานวยการสอบ
คัดเลือกบุคคลเพ่ือเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2561 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการแต่งต้ังคณะกรรมการอํานวยการสอบ
คัดเลือกบุคคลเพ่ือเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2561 และให้
นําเสนออธิการบดีลงนามในคําสั่งแต่งต้ังต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.6.4 (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะวิทยาการจัดการกับ          

Fo Guang University สาธารณรฐัจีน (ไต้หวัน) 
 
สรุปเรื่อง 

ด้วยคณะวิทยาการจัดการประสงค์จะทําข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ Fo Guang 
University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างเครือข่ายและความร่วมมือทางวิชาการต่างๆ 
และเป็นโอกาสในการขยายพ้ืนที่ทางการศึกษาสู่มาตรฐานสากลในอนาคต ซึ่งข้อตกลงดังกล่าวเป็นข้อตกลง
ระดับคณะวิชา ระดับของผู้ลงนามของทั้งสองฝ่าย คือ คณบดี ข้อตกลงมีระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันลงนาม โดย
คณะวิทยาการจัดการได้เสนอเอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณา ดังน้ี 

1. แบบเสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาการจัดทําข้อตกลงความร่วมมือกับต่างประเทศ 
(MOU และ MOA) โดยได้กรอกข้อมูลแผนการดําเนินงาน ระยะเวลา 5 ปี มาด้วยแล้ว 

2. (ร่าง) MOU ฉบับภาษาอังกฤษ และฉบับแปลเป็นภาษาไทย โดยมผีู้รับรองการแปล   
3. ประวัติของ Fo Guang University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างคณะวิทยาการจัดการกับ Fo Guang University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) และให้คณะวิทยาการ
จัดการดําเนินการต่อไป 
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เลิกประชุมเวลา 12.40 น. 
 
 
 

(นางสาวกันย์พินันท์  สิริปัญญาธร) 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 
 

(นางสาวสิริวัลลิ์  พฤกษาอุดมชัย) 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 
 

(นางสาวเอมอร  ชีราวุฒธิพันธ์) 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 

 
 
รายงานการประชุมฉบับน้ี 
ได้รับรองโดยไม่มีการแก้ไข 
 


