
รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ครั้งท่ี 3/2560 

วันอังคารท่ี 7 กุมภาพันธ์ 2560 
ณ  ห้องประชุมสํานักงานอธิการบดี  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 

…………….……………….. 

ผู้มาประชุม 

1. ผศ.ชัยชาญ   ถาวรเวช อธิการบดี ประธานกรรมการ 
2. รศ.ดร.คณิต เขียววิชัย รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร ์ กรรมการ 
3. อ.ปัญจพล เหล่าพูนพัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา กรรมการ 

 และรักษาราชการแทนรองอธิการบดี 
 ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ 

4. รศ.ดร.วศิน อิงคพัฒนากุล รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการ 
5. รศ.วัฒนา เกาศัลย์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กรรมการ 
6. ผศ.สยุมพร กาษรสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม กรรมการ 

  และรักษาราชการแทนรองอธิการบดี 
  ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม 

7. อ.ดร.สุภาพ เกิดแสง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ 
  รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

8. รศ.ดร.ปานใจ   ธารทัศนวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ 
9. อ.โอชนา  พูลทองดีวัฒนา  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รักษาราชการแทน กรรมการ 

 คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
10. รศ.ดร.ชัยสิทธ์ิ  ด่านกิตติกุล คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กรรมการ 
11. ผศ.ชวลิต ขาวเขียว คณบดีคณะโบราณคดี กรรมการ 
12. อ.ดร.ธนาทร  เจียรกุล คณบดีคณะมณัฑนศิลป์ กรรมการ 
13. ผศ.ดร.วรางคณา นิพัทธ์สุขกิจ คณบดีคณะอักษรศาสตร ์ กรรมการ 
14. ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธ์ุ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กรรมการ 
15. รศ.ดร.สืบสกุล อยู่ยืนยง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 
16. รศ.ดร.ธนะเศรษฐ ์ ง้าวหิรัญพัฒน์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กรรมการ 
17. ผศ.ดร.ปาเจรา    พัฒนถาบุตร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ 

  และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
18. อ.ดําริห์   บรรณวิทยกิจ คณบดีคณะดุริยางคศาสตร์ กรรมการ 
19. ผศ.สมศักด์ิ ชาตินํ้าเพ็ชร คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ 
20. อ.จอมภัค  คลังระหัด รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติฝ่ายวิชาการ กรรมการ 

  รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 
21. ผศ.ดร.อริศร์   เทียนประเสริฐ ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  กรรมการ 
22. ผศ.ดร.ศักดิพันธ์ ตันวิมลรัตน์ ผู้อํานวยการสํานักหอสมุดกลาง กรรมการ 
23. ผศ.ฉัตรชัย  เผ่าทองจีน ผู้อํานวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ กรรมการ 
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24. อ.ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท ์ ผู้อํานวยการหอศิลป์ กรรมการ 
25. รศ.ดร.บุญศรี   จงเสรีจิตต์ ประธานสภาคณาจารย์ กรรมการ 
26. อ.ดร.คุณัตว์   พิธพรชัยกุล ผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ กรรมการ 
27. อ.ดร.นิรุทธ์  วัฒโนภาส ผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ กรรมการ 
28. นายกฤษดา   ไพรวรรณ์ ผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน กรรมการ 
29. ผศ.ดร.จรุงแสง   ลักษณบุญส่ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กรรมการและเลขานุการ 
30. นางสาวอัปสร กิจเจริญค้า ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้มาประชุมผา่นระบบ VDO-Conference 

1. ผศ.ดาวลอย กาญจนมณีเสถียร รองอธิการบดี เพชรบุรี  กรรมการ 
2. อ.ดร.ภวพล คงชุม คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการ 
3. ผศ.ดร.พีรพัฒน์ ยางกลาง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 

ผู้เขา้ร่วมประชุม 

1. นางอัจฉรา   ทองส่งโสม ผู้อํานวยการกองกลาง   
2. นางสุกัญญา   ต่อทรัพย์สิน ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่  
3. นายสหรัฐ   มณีจันทร ์ ผู้อํานวยการกองนิติการ 

ผู้ไม่มาประชุม 

1. ผศ.ดร.เชาวรีย์ อรรถลังรอง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ไปราชการต่างประเทศ 
2. อ.อํามฤทธ์ิ   ชูสุวรรณ  คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรม  ติดราชการ 

 และภาพพิมพ์ 
3. ผศ.ดร.สมพิศ   ขัตติยพิกุล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ติดราชการ 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 

เมื่อกรรมการครบเป็นองค์ประชุมแล้ว ประธานกล่าวเปิดประชุมและขอให้ที่ประชุมพิจารณา
เรื่องต่างๆ ดังน้ี 
 
ระเบยีบวาระที่  1    เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี 1.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร           

ครั้งที่ 2/2560 เม่ือวันอังคารท่ี 24 มกราคม 2560  
 

สรุปเรื่อง 
 ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันอังคารที่ 24 มกราคม 2560 
 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
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ระเบยีบวาระที่  2     เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
ระเบยีบวาระที่ 2.1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2.1.1 แจ้งการดําเนินการจัดทําระบบพิมพ์บัตรประจําตัวบุคลากร 

 
สรุปเรื่อง 

ตามพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2542 มาตรา 5 และกฎกระทรวง 
(พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2542 ข้อ 4 (2)                 
ได้กําหนดให้หน่วยงานเจ้าสังกัดของเจ้าหน้าที่ของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบําเหน็จบํานาญออกบัตร
ประจําตัวที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์ได้ และตามบันทึก ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 มหาวิทยาลัยได้
อนุมัติให้จัดจ้างทําระบบพิมพ์บัตรประจําตัวบุคลากรของมหาวิทยาลัยด้วยระบบคอมพิวเตอร์แล้วน้ัน  

ในการน้ีกองการเจ้าหน้าที่ประสงค์ขอแจ้งการดําเนินการจัดทําระบบพิมพ์บัตรประจําตัว
บุคลากร จากบัตรประจําตัวที่ไม่ได้ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ทําด้วยกระดาษแข็ง สีขาว เป็นบัตรประจําตัว 
ที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ทําด้วยพลาสติกสีเทาเงิน ซึ่งคาดว่าจะสามารถเร่ิมใช้ได้ในเดือนมีนาคม       
พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ          
 
ระเบียบวาระท่ี 2.1.2 ส่วนลดพิเศษโครงการดับเบิ้ลเลค คอนโดมิเนียม เมืองทองธานี สําหรับ

อาจารย์ บุคลากร นักศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
สรุปเรื่อง 

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เน่ืองด้วยงานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ในพ้ืนที่ส่วน
ขยายการจัดการศึกษา City Campus ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร ตําบลบ้านใหม่ อําเภอปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี (เมืองทองธานี) จะแล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ดังน้ัน บริษัท บางกอกแลนด์ จํากัด (มหาชน) 
จึงได้เสนอส่วนลดพิเศษโครงการดับเบ้ิลเลค คอนโดมิเนียม เมืองทองธานี สําหรับอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ตัดสินใจจองซื้อห้องชุดโครงการ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2560 ซึ่งโครงการ
ดังกล่าวเหมาะกับผู้ที่ซื้อห้องชุดเพ่ือพักอาศัยและการลงทุน โดยมีมูลค่าส่วนลดพิเศษโดยประมาณขึ้นอยู่กับ
ขนาดและตําแหน่งห้องชุด ดังน้ี 

1. ขนาดห้องสตูดิโอ จํานวน 142,000 บาท 
2. ขนาด 1 ห้องนอน จํานวน 210,000 บาท 
3. ขนาด 2 ห้องนอน จํานวน 310,000 บาท 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ และให้ประชาสัมพันธ์ไปยังคณะวิชา/หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี 2.1.3 การประชุมเพื่อรายงานโครงการวิจัยและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมใน
พื้นที่จังหวัดเพชรบุรี 

 
สรุปเรื่อง 

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้เรียนเชิญผู้ว่าราชการจังหวัด
เพชรบุรีและคณะเข้าเย่ียมชมวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เพ่ือรับฟังการบรรยายสรุปโครงการวิจัยและ
โครงการบริการวิชาการแก่สังคมที่คณะวิชาต่างๆ ได้ดําเนินการในพ้ืนที่จังหวัดเพชรบุรีทั้งในอดีต ปัจจุบัน และ
อนาคต ในวันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00-13.00 น. ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี และจะร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร
โรงแรมเวอริเดียน ลอดจ์ (Viridian Lodge & Restaurant) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร น้ัน  

เพ่ือให้การดําเนินงานครั้งน้ีเป็นไปด้วยดีและเกิดประโยชน์ต่อคณะวิชา/หน่วยงานในการขอ
งบประมาณแผ่นดินที่จะมีขึ้นในอนาคต จึงขอเรียนเชิญผู้บริหารหรือผู้แทนเข้าร่วมประชุมเพ่ือรายงาน
โครงการวิจัยและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมที่คณะวิชาได้ดําเนินการในพ้ืนที่จังหวัดเพชรบุรี ในอดีต 
ปัจจุบัน หรืออนาคต ซึ่งคาดว่าจะเป็นประโยชน์กับทางจังหวัดต่อไป โดยใช้เวลาในการรายงานคณะวิชา/
หน่วยงานละ 15 นาที  

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบยีบวาระที่ 2.2 การหารืออํานาจในการเพิกถอนปริญญาของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
สรุปเรื่อง 
   ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีหนังสือที่ ศธ 6801/8798 ลงวันที่ 28 กันยายน 2559 ขอหารือ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเก่ียวกับอํานาจของสภามหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ศิลปากร พ.ศ. 2559 ว่า ในกรณีที่สภามหาวิทยาลัยศิลปากรตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 
2530 ได้มีการอนุมัติการให้ปริญญาแก่บุคคลที่สําเร็จการศึกษาตามข้อบังคับและระเบียบของมหาวิทยาลัย
เก่ียวกับการศึกษาทั้งระดับปริญญาบัณฑิตและระดับบัณฑิตศึกษา และบุคคลดังกล่าวได้เข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หากต่อมาภายหลังข้อเท็จจริงได้ปรากฏว่า บุคคลดังกล่าวได้มีการคัดลอกงาน
วิทยานิพนธ์ของผู้อ่ืนโดยมิชอบ ในกรณีเช่นน้ี สภามหาวิทยาลัยศิลปากรตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ศิลปากร พ.ศ. 2559 จะมีอํานาจในการเพิกถอนปริญญาบัตรที่สภามหาวิทยาลัยศิลปากรตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2530 เคยอนุมัติให้แก่บุคคลดังกล่าวได้หรือไม่ และจะต้องดําเนินการอย่างไร น้ัน 
  บัดน้ี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้แจ้งผลการพิจารณาข้อหารือดังกล่าวของ
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 8) แล้ว โดยมีความเห็นว่า 
  1. โดยที่มาตรา 22 (9) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 กําหนดให้เป็น
อํานาจของสภามหาวิทยาลัยในการอนุมัติการให้ปริญญาแก่บุคคล การอนุมัติการให้ปริญญาดังกล่าว            
สภามหาวิทยาลัยจะต้องพิจารณาให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัยซึ่งมีผล 
ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น และเมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่า บุคคลใดมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะสําเร็จการศึกษาได้    
สภามหาวิทยาลัยย่อมมีมติอนุมัติการให้ปริญญาแก่บุคคลน้ัน ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยเก่ียวกับการ
อนุมัติการให้ปริญญามีลักษณะเป็นคําสั่งทางปกครอง ตามบทนิยามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
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ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ดังน้ัน หากต่อมาปรากฏว่า บุคคลที่สภามหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 ได้มีมติอนุมัติการให้ปริญญาไปแล้วน้ันขาดคุณสมบัติ หรือมีคุณสมบัติ        
ไม่ครบถ้วนที่จะสําเร็จการศึกษาตามที่กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยกําหนดไว้ ซึ่งมีผลให้
มติสภามหาวิทยาลัยเก่ียวกับการอนุมัติการให้ปริญญาแก่บุคคลดังกล่าวเป็นไปโดยไม่ชอบ สภามหาวิทยาลัย
ศิลปากรตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 ซึ่งเป็นผู้มีอํานาจอนุมัติการให้ปริญญาย่อมมี
อํานาจที่จะเพิกถอนมติสภามหาวิทยาลัยที่ ไ ด้อนุมั ติการให้ปริญญานั้นได้ตาม มาตรา 22 (9) แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 ประกอบกับหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในมาตรา 52 แห่ง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ทั้งน้ี เป็นไปตามแนวคําวินิจฉัยที่คณะกรรมการ
กฤษฎีกา (คณะที่ 8) ได้เคยวินิจฉัยไว้ในปัญหาทํานองเดียวกันน้ีไว้แล้วในเรื่องเสร็จที่ 34/2554 (กรณีอํานาจใน
การเพิกถอนปริญญาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
 2. การปรับปรุงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2530 เป็นพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 มีความมุ่งหมายเพ่ือใช้บังคับสําหรับการเปลี่ยนรูปแบบการกํากับดูแล
มหาวิทยาลัย จากเดิมที่มีฐานะเป็นส่วนราชการมาเป็นมหาวิทยาลัยที่มีฐานะเป็นหน่วยงานในกํากับของรัฐที่ไม่
เป็นส่วนราชการ การเปล่ียนแปลงดังกล่าวจึงเป็นเพียงการเปลี่ยนโครงสร้างและรูปแบบการบริหาร และโดยที่
กฎหมายมีความมุ่งหมายให้การดําเนินกิจการของมหาวิทยาลัยศิลปากรน้ันดําเนินไปอย่างต่อเน่ืองไม่มีการชะงัก 
จึงมีการบัญญัติถึงการสืบสิทธ์ิและหน้าที่ที่จะดําเนินต่อเน่ืองกันไปเป็นการเฉพาะไว้ในมาตรา 5 แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 โดยกําหนดให้มหาวิทยาลัยศิลปากรตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2530 เป็นมหาวิทยาลัยศิลปากรพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 
จึงทําให้บรรดาสิทธ์ิและหน้าที่ของมหาวิทยาลัยศิลปากรที่มีอยู่เดิมอย่างไรก็จะโอนมาเป็นของมหาวิทยาลัย
ศิลปากรตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 ทั้งหมดเสมือนเป็นองค์กรเดิมที่จะดําเนินกิจการ
ต่างๆ ต่อไป  
 ดังน้ัน กรณีที่มหาวิทยาลัยขอหารือว่า สภามหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ศิลปากร พ.ศ. 2559 มีอํานาจในการเพิกถอนมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ศิลปากร พ.ศ. 2530 ที่ได้อนุมัติการให้ปริญญาแก่บุคคลใด ซึ่งปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลังว่าบุคคลนั้นขาด
คุณสมบัติของผู้มีสิทธ์ิรับปริญญาได้หรือไม่น้ัน จึงเห็นว่า สภามหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ศิลปากร พ.ศ. 2559 มีอํานาจในการพิจารณาแก้ไข ทบทวน หรือเพิกถอนมติสภามหาวิทยาลัยในเรื่องหน่ึง   
เรื่องใดก่อนการใช้บังคับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 ได้ ซึ่งรวมถึงการเพิกถอนมติสภา
มหาวิทยาลัยที่ได้อนุมัติการให้ปริญญาแก่บุคคลใด หากปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลังว่าบุคคลน้ันขาดคุณสมบัติ
ของผู้มีสิทธ์ิรับปริญญาตามที่มหาวิทยาลัยได้ขอหารือมาด้วย 
 ในส่วนของการดําเนินการเพิกถอนมติสภามหาวิทยาลัยศิลปากรดังกล่าวนั้น คณะกรรมการ
กฤษฎีกา (คณะที่ 8) ได้ให้ข้อเสนอแนะไว้ว่า โดยท่ีการเพิกถอนมติสภามหาวิทยาลัยที่ได้อนุมัติการให้ปริญญา
น้ัน เป็นคําสั่งทางปกครองอย่างหน่ึงที่กระทบสิทธ์ิของคู่กรณี การดําเนินการเพิกถอนมติสภามหาวิทยาลัย
ดังกล่าวจึงต้องดําเนินการตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ในส่วนที่เก่ียวข้องด้วย เช่น การ
ให้สิทธ์ิคู่กรณีได้รับทราบข้อเท็จจริง มีโอกาสโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐาน การระบุเหตุผลในการเพิกถอน 
รวมถึงการแจ้งสิทธ์ิการอุทธรณ์หรือการโต้แย้งด้วย เป็นต้น 
 ทั้งน้ี ในประเด็นการขอหารือว่า การคัดลอกผลงานของบุคคลอ่ืนมาใช้ในวิทยานิพนธ์โดยไม่
ชอบจะเป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติของผู้มีสิทธ์ิรับปริญญาระดับบัณฑิตศึกษาที่กําหนดว่า มีความประพฤติดี 
หรือไม่ น้ัน คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 8) เห็นว่า การพิจารณาความประพฤติของผู้มีสิทธ์ิรับปริญญาตาม
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยน้ัน เป็นอํานาจของสภามหาวิทยาลัยศิลปากรที่จะใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาตาม
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ข้อเท็จจริงในแต่ละกรณี ประเด็นข้อหารือน้ีจึงเป็นปัญหาเก่ียวกับการใช้ดุลยพินิจของสภามหาวิทยาลัยศิลปากร 
มิใช่เป็นปัญหาข้อกฎหมาย คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 8) จึงมิได้พิจารณาประเด็นข้อหารือดังกล่าว   

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ  
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ ทั้งน้ี ที่ประชุมได้กําหนดขั้นตอนการดําเนินการเพ่ือขอเพิกถอนมติสภา
มหาวิทยาลัยที่ได้อนุมัติการให้ปริญญา โดยมอบหมายให้บัณฑิตวิทยาลัยนําเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการ 
มหาวิทยาลัยศิลปากรพิจารณา ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
ระเบยีบวาระที่ 2.3 สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจําปี พ.ศ. 2560 ณ สิ้นไตรมาสท่ี 1 
 
สรุปเรื่อง 

ด้วยงานงบประมาณได้สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจําปี พ.ศ. 2560 ของมหาวิทยาลัย
สะสม ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 ในช่วงระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2559 ดังน้ี  

1. งบประมาณประจําปี พ.ศ. 2560 ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 1,505,371,800 บาท และได้รับ
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากสํานักงบประมาณ ครั้งที่ 0001-0002 จํานวนเงิน 1,114,944,700 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 74.06 ของงบประมาณที่ได้รับ เมื่อสิ้นไตรมาสที่ 1 สามารถเบิกจ่ายได้ทั้งสิ้น 673,915,153.03 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 44.76 ของงบประมาณทั้งสิ้น   

2. งบลงทุนของมหาวิทยาลัย ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 319,985,500 บาท ซึ่งได้รับจัดสรร
งบประมาณจากสํานักงบประมาณ จํานวนเงิน 319,985,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของงบลงทุนทั้งหมด 
เมื่อสิ้นไตรมาสที่ 1 สามารถเบิกจ่ายได้ทั้งสิ้น 71,884,051 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.46 ของงบลงทุนทั้งหมด 
โดยมีความคืบหน้าของงบลงทุน (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ดังน้ี 

2.1 สิ่งก่อสร้าง / รายการปรับปรุง  1 ปี 
- กองงานวิทยาเขต  รายการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในมหาวิทยาลัย 

ตําบลพระปฐมเจดีย์ อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม จํานวนเงิน 4,179,000 บาท ลงนามในสัญญาแล้ว
เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559 ในวงเงินก่อสร้าง 3,300,000 บาท ระยะเวลาในการก่อสร้าง 150 วัน สัญญา
สิ้นสุดวันที่ 28 มิถุนายน 2560 มีทั้งหมด 3 งวดงาน และส่งมอบพ้ืนที่ให้ผู้รับจ้างเข้าดําเนินการในวันที่ 30 
มกราคม 2560 

- กองบริการการศึกษา นครปฐม รายการปรับปรุงอาคารอธิการ 2 สํานักงาน
อธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์ ตําบลพระปฐมเจดีย์ อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม จํานวนเงิน 
15,000,000 บาท ผลจากการพิจารณาผู้ เสนอราคาในวันที่ 30 มกราคม 2560 ได้ผู้รับจ้าง คือ บริษัท           
กันต์กนิษฐ์ ก่อสร้าง จํากัด ในวงเงินก่อสร้าง 13,600,000 บาท  

- คณะวิทยาศาสตร์ รายการอาคารนิทรรศการธรรมชาติวิทยา ตําบลพระปฐมเจดีย์ 
อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม จํานวนเงิน 28,198,000 บาท ดําเนินการขายเอกสารประกวดราคา 
ระหว่างวันที่ 27 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2560 โดยเสนอราคาในระบบ e-bidding ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 
2560 และที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเสนอราคาในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560    
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2.2 สิ่งก่อสร้างผูกพันเดิม 
- ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรวมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี 60 พรรษา จํานวนเงิน 55,541,700 บาท มีการก่อสร้างอย่างต่อเน่ือง โดยมีงวดงาน
ทั้งหมด 25 งวดงาน เบิกจ่ายถึงงวดงานที่ 12 

- โครงการปรับปรุงมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ แขวงพระบรมมหาราชวัง       
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร จํานวนเงิน 124,311,500 บาท เบิกจ่ายถึงงวดงานที่ 1 (เบิกจ่ายงบประมาณปี 
พ.ศ. 2559) และคาดว่าเดือนเมษายน 2560 ผู้รับจ้างจะส่งงานงวดที่ 2  

- อาคารอเนกประสงค์ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัด
นครปฐม จํานวนเงิน 49,629,200 บาท มีการก่อสร้างอย่างต่อเน่ือง โดยมีงวดงานทั้งหมด 20 งวดงาน เบิกจ่าย
ถึงงวดงานที่ 5 

3. รัฐบาลกําหนดแผนการเบิกจ่ายงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ สิ้น         
ไตรมาสที่ 1 ดังน้ี 

3.1 รายจ่ายลงทุน รัฐบาลกําหนดแผนการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 19 
มหาวิทยาลัยศิลปากรสามารถเบิกจ่ายได้ ร้อยละ 22.46 ซึ่งสูงกว่าแผนการเบิกจ่ายที่รัฐบาลกําหนด ร้อยละ 3.46 

3.2 รายจ่ายประจํา รัฐบาลกําหนดแผนการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 33 
มหาวิทยาลัยศิลปากรสามารถเบิกจ่ายได้ ร้อยละ 50.78 ซึ่งสูงกว่าแผนการเบิกจ่ายที่รัฐบาลกําหนด ร้อยละ 17.78 

3.3 รายจ่ายภาพรวม รัฐบาลกําหนดแผนการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 30   
มหาวิทยาลัยศิลปากรสามารถเบิกจ่ายได้ ร้อยละ 44.76 ซึ่งสูงกว่าแผนการเบิกจ่ายที่รัฐบาลกําหนด ร้อยละ 
14.76 และสูงกว่าแผนการเบิกจ่ายของมหาวิทยาลัยศิลปากร ร้อยละ 9.70 (แผนการเบิกจ่ายมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ร้อยละ 35.06) 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ และให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบต่อไป 
 
ระเบยีบวาระที่  3    เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน  
 ไม่ม ี
 
ระเบยีบวาระที่  4     เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
ระเบยีบวาระที่  4.1 การบริหารงานบุคคล 
ระเบยีบวาระที่  4.1.1 การสอบแข่งขนั / คัดเลือก 
 ไม่ม ี
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ระเบยีบวาระที่  4.1.2 การขออนุมัติบรรจุบคุคล / การโอนย้าย 
ระเบียบวาระท่ี 4.1.2.1 คณะอักษรศาสตร์ขออนุมัติจ้าง นางสาวณัฐภรณ์ สถิตวราทร เพื่อบรรจุเป็น

พนักงานมหาวิทยาลัย ซ่ึงจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตําแหน่งอาจารย์ 
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่คณะอักษรศาสตร์มีอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน 
ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-06-237 สังกัดภาควิชานาฏยสังคีต น้ัน  

คณะฯ ได้ดําเนินการตามข้ันตอนแล้ว ผู้ได้รับการคัดเลือกคือ นางสาวณัฐภรณ์ สถิตวราทร              
วุฒิ Master of Arts in Drama: Theatre & Young People จาก The University of Worcester 
ประเทศสหราชอาณาจักร โดยมีผลการสอบคะแนนภาษาอังกฤษ SEPT 84 คะแนน (เป็นไปตามมติที่ประชุม 
ก.บ.พ. ครั้งที่ 25/2558 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558 กําหนดให้มีผลการสอบคะแนนภาษาอังกฤษ SEPT          
ไม่ตํ่ากว่า 60 คะแนน) คณะฯ จึงประสงค์ขออนุมัติจ้าง นางสาวณัฐภรณ์ สถิตวราทร เพ่ือบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-06-237 อัตรา
เงินเดือน เดือนละ 26,250 บาท สังกัดภาควิชานาฏยสังคีต คณะอักษรศาสตร์ พร้อมทั้งขออนุมัติแต่งต้ัง
คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังน้ี 

1. คณบดีคณะอักษรศาสตร์    ประธานกรรมการ 
2. หัวหน้าภาควิชานาฏยสงัคีต     กรรมการ 
    คณะอักษรศาสตร์ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทธรา โต๊ะบุรินทร์   กรรมการ 
4. อาจารย์ ดร.ชลลดา  ทองทวี    กรรมการ 
5. นางสาวประภาพร  ถึกกวย    เลขานุการ 
โดยที ่ประชุม ก.บ.พ. ครั ้งที ่ 12/2559 เมื ่อวันที ่ 20 ธันวาคม 2559 มีมติอนุมัติให้

เปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุกรอบอัตราว่าง เพื่อใช้ในการดําเนินการเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-06-237 สังกัดคณะอักษรศาสตร์ จาก
เง่ือนไขการบรรจุคุณวุฒิปริญญาเอก เป็นเง่ือนไขการบรรจุคุณวุฒิปริญญาโท 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จ้าง นางสาวณัฐภรณ์ สถิตวราทร เพ่ือบรรจุเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-06-237 
อัตราเงินเดือน เดือนละ 26,250 บาท สังกัดภาควิชานาฏยสังคีต คณะอักษรศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ ก.บ.ม. อนุมัติ 
แต่ไม่ก่อนวันรายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน พร้อมทั้งอนุมัติให้แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลอง
ปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าวตามรายช่ือที่คณะฯ เสนอ ทั้งน้ี การจ้างคร้ังแรกให้จ้างเป็นพนักงานประจํา
สถานภาพทดลองงาน มีระยะเวลาการจ้าง 1 ปี ต้ังแต่วันที่รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน 
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ระเบียบวาระท่ี 4.1.2.2 กองบริการการศึกษาขออนุมัติจ้าง นางสาวแสงระวี ชุนถนอม เพื่อบรรจุเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย ซ่ึงจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตําแหน่ง
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่กองบริการการศึกษามีอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณ
แผ่นดิน ตําแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-2-19-819 สังกัดงานบริการการสอน วิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร์ กองบริการการศึกษา สํานักงานอธิการบดี น้ัน  

กองบริการการศึกษาได้ดําเนินการตามข้ันตอนแล้ว ผู้ได้รับการคัดเลือกคือ นางสาวแสงระวี           
ชุนถนอม วุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิต (จุลชีววิทยา) เกียรตินิยมอันดับสอง จากมหาวิทยาลัยศิลปากร                 
กองบริการการศึกษาจึงประสงค์ขออนุมัติจ้าง นางสาวแสงระวี ชุนถนอม เพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน ดํารงตําแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-2-19-819   
อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท สังกัดงานบริการการสอน วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์                 
กองบริการการศึกษา สํานักงานอธิการบดี พร้อมทั้งขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลอง
ปฏิบัติงาน ดังน้ี 

1. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ   ประธานกรรมการ 
2. ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา  กรรมการ 
3. นางสาวชิดชนก  อินทร์ปัญญา   กรรมการ 
4. นายสรกิจ  โศภิตกุล    กรรมการและเลขานุการ 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จ้าง นางสาวแสงระวี ชุนถนอม เพ่ือบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน ดํารงตําแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่              
2-2-19-819 อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท สังกัดงานบริการการสอน วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์                 
กองบริการการศึกษา สํานักงานอธิการบดี ต้ังแต่วันที่ ก.บ.ม. อนุมัติ แต่ไม่ก่อนวันรายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน 
พร้อมทั้งอนุมัติให้แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าวตามรายช่ือ               
ที่หน่วยงานเสนอ ทั้งน้ี การจ้างคร้ังแรกให้จ้างเป็นพนักงานประจําสถานภาพทดลองงาน มีระยะเวลาการจ้าง    
1 ปี ต้ังแต่วันที่รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน 
 
ระเบียบวาระท่ี 4.1.2.3 กองแผนงานขออนุมัติจ้าง นางสาววราภรณ์ แซ่ลิ้ม เพื่อบรรจุเป็นพนักงาน

มหาวิทยาลัย ซ่ึงจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน (เงินรายได้สมทบ) 
ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาขอถอนเรื่อง 
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ระเบียบวาระที่  4.1.3 การประเมินการปฏิบัติงาน  
ระเบียบวาระท่ี 4.1.3.1 รายงานผลการประเมินทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 

10 ราย 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรได้มีคําสั่งบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยให้ทดลอง

ปฏิบัติงานในตําแหน่งเป็นเวลา 6 เดือน จํานวน 10 ราย คือ 
1. นายภีร์ เวณุนันทน์ วุฒิ Doctor of Philosophy สาขาวิชา Institute of Archaeology 

จาก University College London ประเทศสหราชอาณาจักร ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-02-701 
อัตราเงินเดือน เดือนละ 30,450 บาท สังกัดภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี ต้ังแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 
2559 

2. นางสาวทิพย์วรรณ สุขใจรุ่งวัฒนา วุฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (พัฒนศึกษา) จากมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-05-149 อัตราเงินเดือน เดือนละ 30,450 บาท สังกัดภาควิชา
พ้ืนฐานทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 

3. นายณัชพล โชติกไกร วุฒิวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต  (วิศวกรรมเคมี) จากจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-09-454 อัตราเงินเดือน เดือนละ 30,450 บาท สังกัด
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ต้ังแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2559 

4. นายชัชธานนท์ โพธิคุณ วุฒิวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต  (วิศวกรรมเคร่ืองกล) จาก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-3-09-644 อัตราเงินเดือน เดือนละ 30,450 บาท 
สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ต้ังแต่วันที่  20 มิถุนายน 
2559 

5. นางภิญญาพัชญ์ มุณีแก้ว วุฒิศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการโรงแรมและ            
การท่องเท่ียว) จากมหาวิทยาลัยนเรศวร ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-3-23-709 อัตราเงินเดือน เดือน
ละ 25,380 บาท สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ต้ังแต่วันที่  1 กรกฎาคม 2559 

6. นายกฤษณะ มณีสอดแสง วุฒิศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ญี่ปุ่นศึกษา) จากมหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-3-23-745 อัตราเงินเดือน เดือนละ 25,380 บาท สังกัด      
คณะวิทยาการจัดการ ต้ังแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 

7. นายภพ สวัสดี วุฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ภาษาไทย) จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-3-23-752 อัตราเงินเดือน เดือนละ 30,450 บาท สังกัดคณะวิทยาการจัดการ 
ต้ังแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 

8. นางสาวนิพัทธา จํารัส วุฒิอักษรศาสตรบัณฑิต (ประวัติศาสตร์) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ตําแหน่งนักวิชาการศึกษา ตําแหน่งเลขที่ 2-3-08-295 อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท สังกัด               
งานการจัดการการศึกษา สํานักงานคณบดี คณะเภสัชศาสตร์  ต้ังแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2559 

9. นางสาวสินีนาฏ ทรัพย์แตง วุฒิอักษรศาสตรบัณฑิต (ภาษาฝร่ังเศส) เกียรตินิยมอันดับ 2 
จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ตําแหน่งนักบริหารงานทั่วไป ตําแหน่งเลขที่ 2-3-14-202 อัตราเงินเดือน เดือนละ 
19,500 บาท สังกัดงานบริหารและธุรการ สํานักงานสํานักหอสมุดกลาง สํานักหอสมุดกลาง ต้ังแต่วันที่               
16 มิถุนายน 2559 
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10. นายสุพีร์ ป้ันโต วุฒิบัญชีบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก             
(วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ) ตําแหน่งนักบริหารงานทั่วไป ตําแหน่งเลขที่ 2-3-19-37 อัตราเงินเดือน เดือนละ 
19,500 บาท สังกัดงานบริการการสอน วังท่าพระ กองบริการการศึกษา สํานักงานอธิการบดี ต้ังแต่วันที่                 
1 กรกฎาคม 2559 

บัดน้ี คณะกรรมการประเมินฯ ได้ดําเนินการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัยดังกล่าวแล้ว เห็นว่าพนักงานมหาวิทยาลัย ทั้ง 10 ราย เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ             
ความรับผิดชอบและความประพฤติเหมาะสม เห็นควรให้ปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าวต่อไป 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ     ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบรายงานผลการประเมินทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัย จํานวน 10 ราย และให้ปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าวต่อไป  
 
ระเบยีบวาระที่  4.1.4 การขอเปลี่ยน / เพิ่มเง่ือนไขการบรรจุ 

ไม่ม ี
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.5 การพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ ชํานาญงาน ชํานาญงานพิเศษ ชํานาญการ 

ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษฯ 
ระเบียบวาระท่ี 4.1.5.1 ผลการพิจารณาเทียบผลงานทางวิชาการของนางสาวอิสราภรณ์ ทนุผล           

ให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาการจัดการ 
 

สรุปเรื่อง 
ตามท่ีที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2558 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558 ที่ประชุม

คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 และที่ประชุม 
ก.บ.พ. มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 มีมติเรื่องเง่ือนไขของผู้มีตําแหน่ง
ทางวิชาการจากสถาบันอ่ืน โดยจะต้องให้คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัย
ศิลปากรพิจารณาเทียบผลงานก่อน และเมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่า ผลงานมีลักษณะเทียบเท่ากับตําแหน่ง          
ทางวิชาการของมหาวิทยาลัยศิลปากร จึงจะสามารถใช้ตําแหน่งทางวิชาการน้ันๆ ได้ น้ัน 

เน่ืองจากคณะวิทยาการจัดการ ได้ดําเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตามประกาศคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล              
เข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559 โดยนางสาวอิสราภรณ์ 
ทนุผล เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ ประกอบ
กับนางสาวอิสราภรณ์ ทนุผล ได้รับการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาบัญชีบริหาร 
คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา ต้ังแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2557 คณะวิทยาการจัดการ          
จึงประสงค์ขออนุมัติตําแหน่งทางวิชาการให้ นางสาวอิสราภรณ์ ทนุผล ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์           
ในสาขาวิชาบัญชีบริหาร พร้อมทั้งเสนอเอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณาเทียบตําแหน่ง ดังน้ี 
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1. แบบประวัติและผลงานทางวิชาการ  
2. แบบประเมินผลการสอนและเอกสารประกอบการสอน 
3. ผลงานทางวิชาการ ได้แก่ 

3.1 ผลงานวิจัย จํานวน 1 เรื่อง ได้แก่ Thanupon, I. (2014). Over (Under) payment 
of Cash Compensation Affecting Return and Firms’ Performance in Next Year. In Proceedings 
of San Francisco International Business and Education Conference (pp. 506-1 – 506-15). 
ปริมาณงานร้อยละ 100  

3.2 บทความทางวิชาการ จํานวน 1 เรื่อง ได้แก่ อิสราภรณ์ พลนารักษ์. (2555).                
การประยุกต์ใช้แนวคิดการบริหารฐานกิจกรรมในการบริหารจัดการการท่องเท่ียวบนฐานชุมชน. รมยสาร 10 
(1):54 – 67. ปริมาณงานร้อยละ 100 (วารสารอยู่ในฐานข้อมูล TCI สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์           
กลุ่มที่ 1) 

4. ผลการประเมินผลงานทางวิชาการ 
5. คําสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 1498/2559 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2559 เรื่อง การแต่งต้ัง

พนักงานมหาวิทยาลัยดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการในการประชุมครั้งที่ 10/2559 เมื่อวันที่              

8 ธันวาคม 2559 และครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2560  ได้พิจารณาเทียบผลงานทางวิชาการของ
นางสาวอิสราภรณ์ ทนุผล โดยมอบหมายให้กรรมการในคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการใน
สาขาวิชาที่เก่ียวข้องเป็นผู้พิจารณาผลงานทางวิชาการและผลการประเมินผลงานทางวิชาการของผู้ที่มีตําแหน่ง
ทางวิชาการจากสถาบันอ่ืน ซึ่งปรากฏจากผลการพิจารณาแล้ว เห็นว่า ผลงานทางวิชาการของนางสาวอิสราภรณ์ 
ทนุผล ได้มาตรฐานตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด จึงเห็นสมควรกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา
บัญชีบริหาร ให้แก่ นางสาวอิสราภรณ์ ทนุผล สังกัดคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรได้ 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติอนุมั ติ ให้  นางสาวอิสราภรณ์  ทนุผล  ดํา รงตําแหน ่ง          
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ในสาขาวิชาบัญชีบริหาร สังกัดคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ต้ังแต่วันที่                 
19 ธันวาคม 2559 ซึ่งเป็นวันที่รายงานตัวเข้าปฏิบัติงานในสังกัดคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6 เรื่องอ่ืนๆ 
ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.1 คณะวิทยาการจัดการขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการเพื่อเปลี่ยนชื่อตําแหน่ง

พนักงานมหาวิทยาลัย ราย นางสาววชิราภรณ์ ศรีมุลตรี 
 

สรุปเรื่อง 
ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 906/2551 ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2551 ได้บรรจุพนักงาน

มหาวิทยาลัย ราย นางสาววชิราภรณ์ ศรีมุลตรี ตําแหน่งผู้ช่วยสอนปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-23-620 
สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ต้ังแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2551 น้ัน 
  เน่ืองจาก หน้าที่ความรับผิดชอบหลักในปัจจุบันที่ได้รับมอบหมายของ นางสาววชิราภรณ์            
ศรีมุลตรี มีความเหมาะสมกับตําแหน่งนักคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ และเพ่ือให้การดําเนินงานภายในคณะฯ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะฯ จึงประสงค์ขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการเพ่ือเปลี่ยนช่ือตําแหน่งพนักงาน
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มหาวิทยาลัย ราย นางสาววชิราภรณ์ ศรีมุลตรี จากตําแหน่งผู้ช่วยสอนปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-23-620 
อัตราเงินเดือน 25,140 บาท ไปดํารงตําแหน่งนักคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-23-620               
อัตราเงินเดือน เดือนละ 25,140 บาท สังกัดคณะวิทยาการจัดการ โดยให้นับระยะเวลาปฏิบัติงานต่อเน่ืองกัน 
ซึ่งประกอบด้วยผู้มีตําแหน่งและนาม ดังน้ี 

1. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ประธานกรรมการ 
2. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
3. รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ กรรมการ 
    คณะวิทยาการจัดการ 
4. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคณุภาพ กรรมการ 
    คณะวิทยาการจัดการ 
5. รองศาสตราจารย์ ดร.ประสพชัย  พสุนนท์ กรรมการ 
6. นางสาววันเพ็ญ  แสงพูล เลขานุการ 

 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินเพ่ือเปลี่ยนช่ือตําแหน่ง
พนักงานมหาวิทยาลัย ราย นางสาววชิราภรณ์ ศรีมุลตรี จากตําแหน่งผู้ช่วยสอนปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่             
2-3-23-620 อัตราเงินเดือน 25,140 บาท ไปดํารงตําแหน่งนักคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่               
2-3-23-620 อัตราเงินเดือน เดือนละ 25,140 บาท สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ตามรายช่ือที่คณะฯ เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.2 การขอปรับเพิ่มเงินเดือนตามวุฒิการศึกษาที่ได้รับสูงขึ้น เฉพาะกรณีวุฒิ

การศึกษาท่ีตรงตามสายงาน 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือนตาม

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

และสําหรับข้าราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายบริหารและปฏิบัติงานทั่วไปท่ี
ได้รับคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นน้ันจะต้องเป็นคุณวุฒิที่ตรงกับมาตรฐานกําหนดตําแหน่งซึ่งบุคคลน้ันดํารงตําแหน่งอยู่ใน
ขณะน้ัน ส่วนการกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ ให้คํานึงถึงความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบ          
ความประพฤติ และความเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างย่ิงต้องพิจารณาถึงลักษณะงานที่ปฏิบัติ ผลประโยชน์ที่
หน่วยงานจะได้รับเป็นสําคัญ   

นอกจากน้ี ที่ประชุม ก.บ.พ. มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 10/2551 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 
2551 ได้วางแนวปฏิบัติว่า การเสนอขอกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิของผู้ได้รับอนุญาต ให้ลาศึกษา หรือ
ผู้ที่ได้รับวุฒิก่อนบรรจุแต่งต้ัง จะต้องเสนอเร่ืองให้หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ของคณะหรือมหาวิทยาลัย ภายใน 
60 วัน นับแต่วันรายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการ (กรณีได้รับวุฒิเพ่ิมขึ้นก่อนวันรายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการ) หรือ 
ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่สําเร็จการศึกษา (กรณีรายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการก่อนวันที่มีหลักฐานว่าสําเร็จ
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การศึกษา) หากเสนอเร่ืองขอกําหนดภายหลังเวลาดังกล่าวให้กําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิได้ไม่ก่อนวันที่
หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ของคณะหรือมหาวิทยาลัยได้รับเรื่อง 

เน่ืองจาก มหาวิทยาลัยได้มีคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 1615/2556 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 
2556 และที่ 1780/2559 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2559 สั่งอนุญาตให้ นายวิชญ  มุกดามณี พนักงานมหาวิทยาลัย 
ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-01-471 สังกัดภาควิชาจิตรกรรม คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและ  
ภาพพิมพ์ ลาศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาทัศนศิลป์ ณ University of Oxford ประเทศสหราช
อาณาจักร ด้วยทุนโครงการพัฒนากําลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ทุนประเภท 1 ก) มีกําหนด 3 
ปี 1 เดือน 16 วัน ต้ังแต่วันที่ 26 กันยายน 2556 ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 และที่ 1780/2559 ลงวันที่ 
7 ธันวาคม 2559 สั่งอนุญาตให้ นายวิชญ  มุกดามณี ซึ่งได้สําเร็จการศึกษา โดยได้เดินทางกลับถึงประเทศไทย
เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 และรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการที่คณะฯ ต้ังแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 
2559 และนายวิชญ มุกดามณี ได้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก วุฒิ Doctor of Philosophy สาขาวิชา 
Fine Art จาก University of Oxford ประเทศสหราชอาณาจักร ต้ังแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ซึ่ง
รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการที่คณะฯ ต้ังแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 
 คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ประสงค์ขออนุมัติปรับเพ่ิมเงินเดือนตามวุฒิ
การศึกษาที่ได้รับสูงขึ้น เฉพาะกรณีวุฒิการศึกษาที่ตรงตามสายงาน แก่ นายวิชญ มุกดามณี พนักงาน
มหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-01-471 อัตราเงินเดือน เดือนละ 30,320 บาท สังกัด         
ภาควิชาจิตรกรรม คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ ซึ่งสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก              
วุฒิ Doctor of Philosophy สาขาวิชา Fine Art จาก University of Oxford ประเทศสหราชอาณาจักร 
ต้ังแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ซึ่งรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการที่คณะฯ ต้ังแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 
2559 และได้ย่ืนเร่ืองเพ่ือขอปรับเพ่ิมเงินเดือนตามวุฒิการศึกษาที่ได้รับสูงขึ้นเฉพาะกรณีวุฒิการศึกษาที่ตรง
ตามสายงาน โดยงานการเจ้าหน้าที่ของคณะฯ รับเรื่อง เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560 สมควรได้รับการปรับวุฒิ
และอัตราเงินเดือน จากตําแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท อัตราเงินเดือน เดือนละ 30,320 บาท เป็นตําแหน่ง
อาจารย์ วุฒิปริญญาเอก อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท ได้ต้ังแต่วันที่ 18 มกราคม 2560 ซึ่งเป็นวันที่                 
งานการเจ้าหน้าที่ของคณะฯ รับเรื่อง (เน่ืองจากย่ืนเรื่องเกินกว่า 60 วัน นับแต่วันที่สําเร็จการศึกษา) 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้ปรับเพ่ิมเงินเดือนตามวุฒิการศึกษาที่ได้รับสูงขึ้น  
เฉพาะกรณีวุฒิการศึกษาที่ตรงตามสายงาน ราย นายวิชญ มุกดามณี พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ 
ตําแหน่งเลขที่ 1-2-01-471 อัตราเงินเดือน เดือนละ 30,320 บาท สังกัดภาควิชาจิตรกรรม คณะจิตรกรรม 
ประติมากรรมและภาพพิมพ์ จาก วุฒิปริญญาโท อัตราเงินเดือน เดือนละ 30,320 บาท เป็น วุฒิปริญญาเอก 
อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท ได้ต้ังแต่วันที่ 18 มกราคม 2560 ซึ่งเป็นวันที่งานการเจ้าหน้าที่ของ
คณะฯ รับเรื่อง (เน่ืองจากย่ืนเรื่องเกินกว่า 60 วัน นับแต่วันที่สําเร็จการศึกษา) 
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ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.3 กองบริการอาคาร สถานที่และยานพาหนะ พระราชวังสนามจันทร์ขออนุมัติ
ตัดโอนตําแหน่งและอัตราเงินเดือน เปลี่ยนชื่อตําแหน่งกรอบอัตราว่าง
พนักงานมหาวิทยาลัย 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่ที่ประชุมคณะทํางานบริหารจัดการกองงานวิทยาเขต และกองบริการอาคาร สถานที่
และยานพาหนะ พระราชวังสนามจันทร์ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2560 มีมติให้ตัดโอนกรอบ         
อัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดสรรของกองงานวิทยาเขต จํานวน 4 อัตรา ให้แก่ กองบริการ
อาคาร สถานที่และยานพาหนะ พระราชวังสนามจันทร์  จํานวน 1 อัตรา ได้แก่ อัตราเลขที่ 2-2-17-1222 และ
ขอเปลี่ยนช่ือตําแหน่งให้สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน น้ัน 

เพ่ือให้การบริหารจัดการภายในกองบริการอาคาร สถานที่และยานพาหนะ พระราชวัง           
สนามจันทร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองบริการอาคาร สถานที่และยานพาหนะ พระราชวังสนามจันทร์          
จึงประสงค์ขออนุมัติตัดโอนตําแหน่งและอัตราเงินเดือน และเปลี่ยนช่ือตําแหน่งกรอบอัตราว่างพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตําแหน่งเลขที่ 2-2-17-1222 จากตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สังกัด                
กองงานวิทยาเขต สํานักงานอธิการบดี เป็น ตําแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ไปต้ังจ่ายในสังกัด                
กองบริการอาคาร สถานที่และยานพาหนะ พระราชวังสนามจันทร์ สํานักงานอธิการบดี โดยมีเง่ือนไขการบรรจุ
วุฒิปริญญาตรี 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้ตัดโอนตําแหน่งและอัตราเงินเดือน และเปลี่ยนช่ือ
ตําแหน่งกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งเลขที่ 2-2-17-1222 จากตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนปฏิบัติการ สังกัดกองงานวิทยาเขต สํานักงานอธิการบดี เป็น ตําแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ            
ไปต้ังจ่ายในสังกัด กองบริการอาคาร สถานที่และยานพาหนะ พระราชวังสนามจันทร์ สํานักงานอธิการบดี            
โดยมีเง่ือนไขการบรรจุวุฒิปริญญาตรี 
 
ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.4 ขออนุมัติตัดโอนตําแหน่งและอัตราเงินเดือน และเปลี่ยนเง่ือนไขการบรรจุ

กรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดสํานักงานอธิการบดี 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559 มีมติ

อนุมัติจัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจําปีงบประมาณ    
พ.ศ. 2560 โดยสํานักงานอธิการบดี ได้รับอนุมัติจํานวน 1 อัตรา ตําแหน่งนักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ 
ตําแหน่งเลขที่ 2-2-30-1219 เง่ือนไขการบรรจุวุฒิปริญญาตรี น้ัน  

เน่ืองจาก อธิการบดีเห็นสมควรให้สํานักงานสภามหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานรับผิดชอบใน
ภาระงานซึ่ ง เ ก่ียวข้องกับสภามหาวิทยาลัยตามที่ กํ าหนดไว้ในมาตรา  22 (19)  และมาตรา  48                 
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 ซึ่งกําหนดให้สภามหาวิทยาลัยมีหน้าที่ติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี คณบดี และหัวหน้าส่วนงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่า
คณะ ประกอบกับ ตามมาตรา 9 ได้กําหนดการแบ่งส่วนงานโดยมีสํานักงานสภามหาวิทยาลัย เป็นหน่วยงาน
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สนับสนุนกิจการของสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการของสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจึงได้มอบหมาย
ให้สํานักงานสภามหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการทําหน้าที่การบริหารจัดการด้านธุรการในการ
ติดตามประเมินผลฯ ดังน้ัน สํานักงานอธิการบดี จึงประสงค์ขออนุมัติตัดโอนตําแหน่งและอัตราเงินเดือนและ
เปลี่ยนเง่ือนไขการบรรจุกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งนักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ 
ตําแหน่งเลขที่ 2-2-30-1219 จากสังกัดสํานักงานอธิการบดี เง่ือนไขการบรรจุคุณวุฒิปริญญาตรี เป็นตําแหน่ง
นักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-2-02-1219 ไปต้ังจ่ายในสังกัดสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
โดยมีเง่ือนไขการบรรจุคุณวุฒิปริญญาโท 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้ตัดโอนตําแหน่งและอัตราเงินเดือนและเปลี่ยนเง่ือนไข
การบรรจุกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งนักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่           
2-2-30-1219 จากสังกัดสํานักงานอธิการบดี เง่ือนไขการบรรจุคุณวุฒิปริญญาตรี เป็นตําแหน่งนักบริหารงาน
ทั่วไปปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-2-02-1219 ไปต้ังจ่ายในสังกัดสํานักงานสภามหาวิทยาลัย โดยมีเง่ือนไข         
การบรรจุคุณวุฒิปริญญาโท 
 
ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.5 ขออนุมัติตัดโอนตําแหน่งและอัตราเงินเดือน และเปลี่ยนชื่อตําแหน่งกรอบ

อัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ย้ายและเปลี่ยนเลขที่ตําแหน่งพนักงาน
มหาวิทยาลัย 

 

สรุปเรื่อง 
ตามที่ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559 มีมติ

อนุมัติจัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน แก่คณะวิชา/หน่วยงาน          
โดยกองกิจการนักศึกษา ได้รับอนุมัติจํานวน 1 อัตรา ตําแหน่งนักบริหารงานทั่วไป ตําแหน่งเลขที่ 2-2-20-1216  
เง่ือนไขการบรรจุวุฒิปริญญาตรี น้ัน  

เพ่ือให้การบริหารอัตรากําลังและบริหารงบบุคลากรเป็นไปอย่างคุ้มค่า กองกิจการนักศึกษาจึง
ประสงค์ขออนุมัติดังน้ี  

1. ขออนุมัติตัดโอนตําแหน่งและอัตราเงินเดือนและเปลี่ยนช่ือตําแหน่งกรอบอัตราว่าง
พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งเลขที่ 2-2-20-1216 จากตําแหน่งนักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ สังกัด        
กองกิจการนักศึกษา สํานักงานอธิการบดี เป็นตําแหน่งพยาบาลปฏิบัติการ สังกัดงานกิจการนักศึกษา         
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ กองกิจการนักศึกษา สํานักงานอธิการบดี 

2. ขออนุมัติย้ายและเปลี่ยนเลขที่ตําแหน่ง นางสาวกิจจารัตน์ เอกระ ตําแหน่งพยาบาล
ปฏิบัติการ จากตําแหน่งเลขที่ 2-3-20-464 อัตราเงินเดือน เดือนละ 24,780 บาท สังกัดงานกิจการนักศึกษา 
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ กองกิจการนักศึกษา สํานักงานอธิการบดี ไปดํารงตําแหน่งพยาบาล
ปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-2-20-1216 อัตราเงินเดือน เดือนละ 24,780 บาท สังกัดงานกิจการนักศึกษา 
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ กองกิจการนักศึกษา สํานักงานอธิการบดี โดยให้นับระยะเวลาการปฏิบัติงาน
ต่อเน่ืองกัน 



 17

3. ขออนุมัติให้เปลี่ยนช่ือตําแหน่งกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งเลขที่                
2-3-20-464 จากตําแหน่งพยาบาลปฏิบัติการ เป็นตําแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สังกัดงานกิจการ
นักศึกษา วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ กองกิจการนักศึกษา สํานักงานอธิการบดี 

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

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังน้ี 

1. อนุมัติให้ตัดโอนตําแหน่งและอัตราเงินเดือนและเปลี่ยนช่ือตําแหน่งกรอบอัตราว่าง
พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งเลขที่ 2-2-20-1216 จากตําแหน่งนักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ สังกัด       
กองกิจการนักศึกษา สํานักงานอธิการบดี เป็นตําแหน่งพยาบาลปฏิบัติการ สังกัดงานกิจการนักศึกษา          
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ กองกิจการนักศึกษา สํานักงานอธิการบดี 

2. อนุมัติให้ย้ายและเปลี่ยนเลขที่ตําแหน่ง นางสาวกิจจารัตน์ เอกระ ตําแหน่งพยาบาล
ปฏิบัติการ จากตําแหน่งเลขที่ 2-3-20-464  อัตราเงินเดือน เดือนละ 24,780 บาท สังกัดงานกิจการนักศึกษา 
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ กองกิจการนักศึกษา สํานักงานอธิการบดี ไปดํารงตําแหน่งพยาบาล
ปฏิบัติการ  ตําแหน่งเลขที่ 2-2-20-1216 อัตราเงินเดือน เดือนละ 24,780 บาท สังกัดงานกิจการนักศึกษา 
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ กองกิจการนักศึกษา สํานักงานอธิการบดี โดยให้นับระยะเวลาการปฏิบัติงาน
ต่อเน่ืองกัน ทั้งน้ี ให้กองกิจการนักศึกษารับผิดชอบเงินเดือนส่วนต่างพร้อมกับเงินสวัสดิการร้อยละ 18 จาก
จํานวนเงินส่วนต่างดังกล่าวเพ่ือให้มหาวิทยาลัยนําเข้ากองทุนพนักงานและกองทุนสวัสดิการ 

3. อนุมัติให้เปลี่ยนช่ือตําแหน่งกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งเลขที่ 2-3-20-464 
จากตําแหน่งพยาบาลปฏิบัติการ เป็นตําแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สังกัดงานกิจการนักศึกษา วิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร์ กองกิจการนักศึกษา สํานักงานอธิการบดี 
 
ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.6 ขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการเพื่อประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดํารง

ตําแหน่งหัวหน้างาน 
 

สรุปเรื่อง 
ด้วยกองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี ประสงค์ขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการประเมิน           

เพ่ือแต่งต้ัง นางสาวกฤติญา จันทพันธ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
(รักษาการในตําแหน่งหัวหน้างานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ) ตําแหน่งเลขที่ 2-2-18-760 อัตราเงินเดือน 
เดือนละ 34,970 บาท สังกัดงานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี ให้ดํารง
ตําแหน่งหัวหน้างานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี 

 โดยมาตรา 88 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 ประกอบกับประกาศ
มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพ่ือแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน 
ระดับงานและระดับฝ่ายหรือเทียบเท่า พ.ศ. 2555 ข้อ 5 กําหนดให้แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินบุคคล             
เพ่ือแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าหน่วยงานระดับงานและระดับฝ่ายหรือเทียบเท่าจํานวน 3 คน ดังต่อไปน้ี  
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1. ผู้แทน ก.บ.ม. ซึ่งอยู่ต่างสังกัดกับผู้รับการประเมิน จํานวนหน่ึงคน  เป็นประธานกรรมการ  
2. คณบดีหรือหัวหน้าหน่วยงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ซึ่ งเป็น

ผู้บังคับบัญชาของผู้รับการประเมิน เป็นกรรมการ  
3. ผู้ที่ดํารงตําแหน่งหัวหน้างานหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เทียบเท่าขึ้นไป ซึ่งมีระดับตําแหน่ง      

ไม่ตํ่ากว่าระดับตําแหน่งที่จะแต่งต้ังและอยู่ต่างสังกัดกับผู้รับการประเมิน จํานวนหน่ึงคน เป็นกรรมการ  
4. ผู้รับผิดชอบด้านบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของผู้รับการประเมิน เป็นเลขานุการ  
กองการเจ้าหน้าที่ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติ นางสาวกฤติญา จันทพันธ์ เรียบร้อยแล้ว ปรากฏ

ว่า มีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพ่ือแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งหัวหน้า
หน่วยงาน คือ “ต้องดํารงตําแหน่งในสายงานที่ใช้วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ตํ่ากว่าวุฒิปริญญาตรี และต้อง
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา” 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมั ติให้แต่งต้ังคณะกรรมการประเมิน เ พ่ือแต่งต้ังให้                 
นางสาวกฤติญา จันทพันธ์  ดํารงตําแหน่งหัวหน้างานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ กองแผนงาน สํานักงาน
อธิการบดี  โดยประกอบด้วยผู้มีตําแหน่งและนาม ดังต่อไปน้ี 

 1. อธิการบดี         ประธานกรรมการ 
 2. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา      กรรมการ 
 3. หัวหน้างานทะเบียนประวัติ        กรรมการ 

 กองการเจ้าหน้าที่ 
 4. ผู้อํานวยการกองแผนงาน       เลขานุการ 
 5. นางจุฑารัตน์  แก้วโหมดตาด ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
ระเบยีบวาระที่  4.2 แผนและการติดตามผลการดําเนินงานตามแผน 
 ไม่ม ี
 
ระเบยีบวาระที่  4.3 ข้อบังคับ / ระเบียบ / ประกาศ 
 ไม่ม ี
 
ระเบียบวาระท่ี  4.4 โครงสร้างส่วนงานและหน่วยงานภายใน 
 ไม่ม ี
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ระเบียบวาระที่  4.5 การบริหารการเงินและทรพัย์สิน 
ระเบียบวาระท่ี  4.5.1 การขอเปลี่ยนแปลงวงเงินยืมทดรองจ่ายหมุนเวียน ประจําปีงบประมาณ        

พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม) 
 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันอังคารที่ 6 
กันยายน 2559 ได้ให้ความเห็นชอบวงเงินยืมทดรองจ่ายหมุนเวียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของ    
คณะวิชา/หน่วยงาน น้ัน  

ในการน้ี กองคลังได้สรุปการขอเปลี่ยนแปลงวงเงินยืมทดรองจ่ายหมุนเวียน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพ่ิมเติม) ตามท่ีหน่วยงานเสนอมา ดังน้ี 

กรุงเทพมหานคร 

กองบริการการศึกษา  จากเดิม  จํานวน 150,000.00 บาท 
       เป็น จํานวน  300,000.00 บาท 
 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงวงเงินยืมทดรองจ่ายหมุนเวียน 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพ่ิมเติม) ของหน่วยงานตามที่กองคลังเสนอ 
  
ระเบยีบวาระที่  4.6 เรื่องอ่ืนๆ ตามท่ีอธิการบดีปรึกษา 
ระเบยีบวาระที่  4.6.1 โครงการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในบณัฑิตวิทยาลัย 

 
สรุปเรื่อง 

ด้วยบัณฑิตวิทยาลัยประสงค์ดําเนินโครงการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในบัณฑิต
วิทยาลัย โดยเปิดสอนทั้งหลักสูตรภาคปกติ หลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรโครงการพิเศษ และโครงการพิเศษ
ตามความร่วมมือ (รับสมัครเฉพาะบุคลากรจากหน่วยงานท่ีต้นสังกัดมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยศิลปากร) 
ในระดับปริญญาเอก ปริญญาโท และประกาศนียบัตรบัณฑิต  

ทั้งน้ี บัณฑิตวิทยาลัยได้กําหนดรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาไว้แล้วและ
ได้แจ้งว่า การสอบสัมภาษณ์ไม่สามารถกําหนดจํานวนผู้ที่จะเข้าสอบสัมภาษณ์ได้ เน่ืองจากต้องเป็นผู้ที่ผ่านการ
สอบคัดเลือกก่อน ซึ่งกองนิติการได้ตรวจสอบค่าใช้จ่ายแล้วมีความเห็นว่า ในส่วนของอัตราค่าตอบแทน
กรรมการฝ่ายสอบสัมภาษณ์ให้กําหนดเป็นรายช่ัวโมง ในอัตราคนละไม่เกิน 100 บาท ต่อผู้เข้าสอบ 1 คน ส่วน
อัตราค่าตอบแทนอ่ืน ไม่เกินอัตราที่กําหนดไว้ตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินรายได้
ของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2557 ข้อ 23 ซึ่งโครงการดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดีโดยความ
เห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบโครงการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อใน
บัณฑิตวิทยาลัย ตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยเสนอ และให้นําเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติโครงการต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.6.2 คณะวิทยาการจัดการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาให้แก่นักศึกษา

ชาวต่างชาติตามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ 
Chungnam National University สาธารณรัฐเกาหลี 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่มหาวิทยาลัยได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ 

Chungnam National University สาธารณรัฐเกาหลี เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2556 น้ัน 
ในการน้ี คณะวิทยาการจัดการประสงค์ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาในส่วนของคณะ

วิทยาการจัดการและมหาวิทยาลัย ให้แก่นักศึกษาชาวต่างชาติตามข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว ซึ่งจะ
ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2559 จํานวน 1 รายวิชา คือ รายวิชา 083 111 
ประสบการณ์นานาชาติ โดยวัดผลการศึกษาเป็นระดับ Grade ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 15/2559 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 จํานวน 9 ราย 
ดังน้ี 

1. Mr.Daeun Hwang 
2. Mr.Wonjae Lee 
3. Miss.Yukyuong Kim 
4. Miss.Gain Jeong 
5. Mr.Kyungwoo Kim 
6. Mr.Jinsu Park 
7. Miss.Yoonhwa Jang 
8. Miss.Jangmee Lee 
9. Miss.Yejin Kang 
ทั้งน้ี กองบริการการศึกษาได้เสนอพิจารณาการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาในส่วนของ

มหาวิทยาลัย ดังน้ี  
1. ค่าบํารุงมหาวิทยาลัย 4,000 บาท 

(ได้แก่ ค่าบํารงุส่วนกลางมหาวิทยาลัย ค่าบํารุงห้องสมุด  
ค่าบํารุงการให้บริการคอมพิวเตอร์ เป็นต้น) 

2. ค่าเบ้ียประกันอุบัติเหตุ  200 บาท 
3. ค่าธรรมเนียมในการทําบัตรประจําตัวนักศึกษา 50 บาท 
4. ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 1,000 บาท 
5. ค่าประกันของเสียหาย 1,500 บาท 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาในส่วนของ
คณะวิทยาการจัดการและมหาวิทยาลัย ให้แก่นักศึกษาชาวต่างชาติตามข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัยศิลปากรกับ Chungnam National University สาธารณรัฐเกาหลี จํานวน 9 ราย ตามท่ีคณะ
วิทยาการจัดการและกองบริการการศึกษาเสนอ 
 ทั้งน้ี เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติสําหรับการเสนอพิจารณาขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาให้แก่
นักศึกษาชาวต่างชาติตามข้อตกลงความร่วมมือของมหาวิทยาลัย ที่ประชุมได้มอบหมายให้กองบริการ
การศึกษาตรวจสอบให้มีการระบุยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาในส่วนของคณะวิชาให้ชัดเจน หากคณะวิชา
ประสงค์ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาในส่วนของมหาวิทยาลัย  
 
ระเบยีบวาระที่  4.6.3 การสรรหาคณะกรรมการประจําคณะ 

 
สรุปเรื่อง 

ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 มาตรา 42 กําหนดให้มีคณะกรรมการ
ประจําคณะ โดยสภามหาวิทยาลัยได้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยคณะกรรมการประจําคณะ 
พ.ศ. 2559 ซึ่งข้อ 4 กําหนดให้มีคณะกรรมการประจําคณะ ประกอบด้วย 

1. คณบดี ประธานกรรมการ 
2.  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยที่เสนอโดยคณะ กรรมการ 
 และอธิการบดีแต่งต้ังโดยความเห็นชอบของ ก.บ.ม. จํานวน 1-3 คน    
3. รองคณบดีที่คณบดีมอบหมาย จํานวนไม่เกิน 4 คน กรรมการ 
4. หัวหน้าสาขาวิชาและหัวหน้าภาควิชา กรรมการ 
5. ผู้แทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
6. ผู้แทนสายสนับสนุนที่ได้มาจากการเลือกต้ัง จํานวน 1 คน กรรมการ 
และมหาวิทยาลัยได้ออกประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การสรรหากรรมการ

ประจําคณะ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก พ.ศ. 2559 และประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง     
การสรรหากรรมการประจําคณะ ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจําและผู้แทนสายสนับสนุนในคณะ พ.ศ. 2559 น้ัน 

ในการน้ี กองการเจ้าหน้าที่ได้รายงานตามท่ีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
ดําเนินการเพ่ือให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการประจําคณะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดไว้ในข้อบังคับและ
ประกาศดังกล่าว  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้แต่งต้ังกรรมการในคณะกรรมการประจําคณะสัตวศาสตร์
และเทคโนโลยีการเกษตร ในส่วนที่เป็นอํานาจของ ก.บ.ม. และมีคณะกรรมการประจําคณะที่มีกรรมการ
ครบถ้วนแล้ว ดังน้ี 

1. คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ประธานกรรมการ 
2. นางสุนันทา สมพงษ์ กรรมการ 

(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)  
3. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ 
4. รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา กรรมการ 
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5. รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ กรรมการ 
6. หัวหน้าสาขาวิชาสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการ 
7. หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์นํ้า กรรมการ 
8. หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช กรรมการ 
9. หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการสัตวแพทย์ กรรมการ 

10. หัวหน้าสาขาวิชาพ้ืนฐานสัตวศาสตร์ กรรมการ 
11. หัวหน้าฟาร์มสาธิต กรรมการ 
12. อาจารย์พิเชษฐ ศรีบุญยงค์ กรรมการ 

(ผู้แทนคณาจารย์ประจํา สาขาวิชาสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 
13. อาจารย์สาธิต บุญน้อม กรรมการ 

(ผู้แทนคณาจารย์ประจํา สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์นํ้า) 
14. อาจารย์ ดร.กฤษณะ เรืองฤทธ์ิ กรรมการ 

(ผู้แทนคณาจารย์ประจํา สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช) 
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรวัฒน์ ชลอสันติสกุล กรรมการ 

(ผู้แทนคณาจารย์ประจํา สาขาวิชาเทคโนโลยีการสัตวแพทย์) 
16. อาจารย์ ดร.พิสิษฐ์ สุวรรณแพทย์ กรรมการ 

(ผู้แทนคณาจารย์ประจํา สาขาวิชาพ้ืนฐานสัตวศาสตร์) 
17. นางสาวทัศนวรรณ พลวิรัตน์ กรรมการ 

(ผู้แทนสายสนับสนุน) 
และให้นําเสนออธิการบดีลงนามในคําสั่งแต่งต้ังต่อไป 

 
ระเบยีบวาระที่  5 เรื่องอ่ืนๆ 
ระเบียบวาระท่ี  5.1   โครงการทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา 2560 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย

ศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 
 
สรุปเรื่อง 

รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) กําหนดจัดโครงการทอดผ้าป่าเพ่ือการศึกษา 2560 ในวันที่ 13 มีนาคม 
2560 โดยพระพรหมเวที (สุเทพ ผุสฺสธมฺโม) เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ 
ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพ่ือนําเงินบริจาคไปใช้ในการจัดต้ังกองทุนเก่ียวกับวงดนตรีไทยและกองทุน
ในการพัฒนาส่ือการเรียนการสอน ระดับประถมศึกษา จึงขอให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากรให้
เกียรติร่วมเป็นประธานที่ปรึกษากิตติมศักด์ิ และสามารถร่วมบริจาคตามกําลังศรัทธา  

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ  
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ระเบียบวาระท่ี  5.2   โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาท       
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 
(สามเณร 4.0) 

 
สรุปเรื่อง 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับวัดมหาธาตุยุวราช
รังสฤษฎ์ิราชวรมหาวิหาร กําหนดจัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี เน่ืองในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ (สามเณร 4.0) ระหว่างวันที่ 15-21 มีนาคม 2560 ณ       
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์ิราชวรมหาวิหาร กรุงเทพฯ กําหนดรับสมัครเยาวชนจํานวน 199 คน ระหว่างวันที่ 
16 มกราคม - 3 มีนาคม 2560 โดยไม่เสียค่าสมัคร ทั้งน้ี สามเณรที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับประกาศนียบัตร
จากบัณฑิตวิทยาลัย (ในหลักสูตรการอบรมภาควิชาการ) 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี  5.3   การขอรับเอกสารการแจ้งรายการการจ่ายเงินเดือน (สลิปเงินเดือน) แบบ

กระดาษคาร์บอนเช่นเดิม 
 
สรุปเรื่อง 

ประธานสภาคณาจารย์ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เน่ืองจากได้รับแจ้งจากผู้แทนชมรม
ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยศิลปากรเก่ียวกับการนําส่งเอกสารการแจ้งรายการการจ่ายเงินเดือน (สลิป
เงินเดือน) ของข้าราชการ ลูกจ้างประจํา พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ผ่านเว็บไซต์ https://portal.su.ac.th (Silpakorn Web Portal) โดยมหาวิทยาลัยได้ยกเลิกการ
นําส่งสลิปเงินเดือนแบบกระดาษคาร์บอนต้ังแต่เดือนมกราคม 2560 เป็นต้นมา และกําหนดให้เจ้าหน้าที่ของ
คณะวิชา/หน่วยงาน ดาวน์โหลดสลิปเงินเดือน ประจําเดือนจากระบบบุคลากรให้แก่ลูกจ้างประจําและลูกจ้าง
มหาวิทยาลัยบางส่วนที่ไม่สามารถใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้ ซึ่งลูกจ้างประจําและลูกจ้างมหาวิทยาลัย
เห็นว่า ระบบบุคลากรดังกล่าวเป็นข้อมูลเฉพาะบุคคล จึงประสงค์ขอรับสลิปเงินเดือนแบบกระดาษคาร์บอน
เช่นเดิม  

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ  
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เลิกประชุมเวลา 10.45 น. 
 
 
 
 

(นางสาวกันย์พินันท์  สิริปัญญาธร) 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 
 

(นางสาวสิริวัลลิ์  พฤกษาอุดมชัย) 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 
 

(นางสาวเอมอร  ชีราวุฒธิพันธ์) 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 

รายงานการประชุมฉบับน้ี 
ได้รับรองโดยไม่มีการแก้ไข 
 


