
รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ครั้งท่ี 5/2560 

วันอังคารท่ี 7 มีนาคม 2560 
ณ  ห้องประชุมสํานักงานอธิการบดี  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 

…………….……………….. 

ผู้มาประชุม 

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

 และรักษาราชการแทนรองอธิการบดี 
 ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ 

5. รศ.วัฒนา เกาศัลย์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กรรมการ 
6. อ.อํามฤทธ์ิ   ชูสุวรรณ  คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ กรรมการ 
7. รศ.ดร.ชัยสิทธ์ิ  ด่านกิตติกุล คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กรรมการ 
8. ผศ.ชวลิต ขาวเขียว คณบดีคณะโบราณคดี กรรมการ 
9. อ.ดร.ธนาทร  เจียรกุล คณบดีคณะมณัฑนศิลป์ กรรมการ 

10. ผศ.ดร.วรางคณา นิพัทธ์สุขกิจ คณบดีคณะอักษรศาสตร ์ กรรมการ 
11. ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธ์ุ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กรรมการ 
12. รศ.ดร.สืบสกุล อยู่ยืนยง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 
13. รศ.ดร.ธนะเศรษฐ ์ ง้าวหิรัญพัฒน์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กรรมการ 
14. ผศ.ดร.ปาเจรา    พัฒนถาบุตร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ 

  และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
15. อ.ดําริห์   บรรณวิทยกิจ คณบดีคณะดุริยางคศาสตร์ กรรมการ 
16. ผศ.ดร.พีรพัฒน์ ยางกลาง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
17. ผศ.สมศักด์ิ ชาตินํ้าเพ็ชร คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ 
18. อ.จอมภัค  คลังระหัด รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติฝ่ายวิชาการ กรรมการ 

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

ผู้มาประชุมผา่นระบบ VDO-Conference 

1. ผศ.ดาวลอย กาญจนมณีเสถียร รองอธิการบดี เพชรบุรี  กรรมการ 
2. ผศ.ดร.อมรินทร์ เทวตา รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย (เพชรบุรี)  กรรมการ 

 รักษาราชการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
3. อ.ดร.ภวพล คงชุม คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการ 

ผู้เขา้ร่วมประชุม 

1. อ.นภดล วิรุฬห์ชาตะพันธ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  วังท่าพระ 
2. อ.ดร.ประไพพิมพ์  สุธีวสินนนท ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลัง 
3. อ.ดร.สุภาพ เกิดแสง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
4. นางอัจฉรา   ทองส่งโสม ผู้อํานวยการกองกลาง   
5. นางสุกัญญา   ต่อทรัพย์สิน ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่  
6. นายสหรัฐ   มณีจันทร ์ ผู้อํานวยการกองนิติการ 

ผู้ไม่มาประชุม 

1. รศ.ดร.วศิน อิงคพัฒนากุล รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ติดราชการ 
2. ผศ.สยุมพร กาษรสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม ติดราชการ 

 และรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม 
3. รศ.ดร.ปานใจ   ธารทัศนวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ติดราชการ 
4. ผศ.ดร.สมพิศ   ขัตติยพิกุล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ติดราชการ 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 

เมื่อกรรมการครบเป็นองค์ประชุมแล้ว ประธานกล่าวเปิดประชุมและขอให้ที่ประชุมพิจารณา
เรื่องต่างๆ ดังน้ี 
 
ระเบยีบวาระที่  1    เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี 1.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร           

ครั้งที่ 4/2560 เม่ือวันอังคารท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2560  
 

สรุปเรื่อง 
 ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 
 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
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ระเบียบวาระท่ี 1.2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร           
ครั้งที่ 4/2560 เม่ือวันอังคารท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2560 (วาระลับ) 

 
สรุปเรื่อง 
 ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 (วาระลับ) 
 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบยีบวาระที่  2     เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
ระเบยีบวาระที่ 2.1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2.1.1 การบรรยายพิเศษในหัวข้อ ธุรกิจและนวัตกรรมการดูแลสุขภาพและ            

การออกแบบ 
 
สรุปเรื่อง 

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วิทยาลัยนานาชาติกําหนดจัดการบรรยายพิเศษในหัวข้อ 
ธุรกิจและนวัตกรรมการดูแลสุขภาพและการออกแบบ ในวันที่ 15 มีนาคม 2560 เวลา 10.00-12.00 น.              
ณ ห้องเรียน AB สถาบันวาแตล (ประเทศไทย) อาคาร กสท. บางรัก บรรยายโดย Mrs.Susie Ruff                 
อดีตผู้อํานวยการ Health Care Innovation Center ราชอาณาจักรเดนมาร์ก โดยการบรรยายดังกล่าวมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เข้ารับฟังการบรรยายได้รับความรู้ด้านการรองรับการเตรียมตัวประชากรผู้สูงอายุ          
ให้สามารถนําไปประยุกต์และต่อยอดการทําธุรกิจด้านสุขภาพและการออกแบบได้ต่อไป  

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบยีบวาระที่ 2.2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มอบบ้านประหยัดพลังงานให้มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้รับทุนสนับสนุนจากสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
(สนพ .) ให้เป็นผู้ ดําเนินงานจัดการประกวดออกแบบบ้านประหยัดพลังงานบ้านเด่ียว กรณีศึกษา : 
กรุงเทพมหานคร หรือจังหวัดใกล้เคียง โดยให้นําแบบบ้านที่ชนะการประกวด จํานวน 3 แบบ มาก่อสร้างจริง
เป็นบ้านประหยัดพลังงานต้นแบบ จํานวน 3 หลัง ณ บริเวณด้านหน้าอาคารศิลป์ พีระศรี 1 คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม จากนั้นให้ทําการ
วิจัยผลด้านการประหยัดพลังงานของบ้านแต่ละหลัง เพ่ือเผยแพร่ความรู้ด้านการประหยัดพลังงานเก่ียวกับที่อยู่
อาศัยแก่วงวิชาการและประชาชนทั่วไป น้ัน  

บัดน้ี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้ดําเนินโครงการดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว โดยที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ วาระพิเศษ ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มี
มติเห็นชอบให้มอบบ้านประหยัดพลังงานให้กับมหาวิทยาลัยศิลปากรเพ่ือใช้ประโยชน์ต่อไป 
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ ทั้งน้ี ประธานขอขอบคุณคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ที่ได้มอบบ้านประหยัด
พลังงานให้กับมหาวิทยาลัยศิลปากรเพ่ือใช้ประโยชน์ต่อไป 
 
ระเบยีบวาระที่ 2.3 ขออนุมัติปรญิญาให้แก่ผูส้าํเร็จการศึกษา 
 
สรุปเรื่อง 

ตามมาตรา 29(5) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 ได้กําหนดให้        
สภาวิชาการมีอํานาจหน้าที่ เสนอการให้ปริญญา อนุปริญญา และประกาศนียบัตรช้ันหน่ึงช้ันใดต่อ             
สภามหาวิทยาลัย น้ัน 

ในการน้ี กองบริการการศึกษาจึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบการขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สําเร็จ
การศึกษาตั้งแต่วันที่สําเร็จการศึกษาเป็นต้นไป ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในหลักสูตร
ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย โดยผ่านความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 แล้ว ดังน้ี 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
- ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559 จํานวน 99 ราย 
ระดับปริญญาบัณฑิต 
- ภาคการศึกษาต้น และภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2559 จํานวน 265 ราย 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบยีบวาระที่  2.4 รายงานผลการดําเนินงานการเปลี่ยนสถานภาพ  ภายในกําหนดเวลาหน่ึงปี 

ครั้งที่ 1 
 

สรุปเรื่อง 
ตามมาตรา 83 และมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 

ประกอบกับข้อ 16 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการเปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 และข้อ 11 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วย
การเปลี่ยนสถานภาพจากลูกจ้างประจําเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559  กําหนดให้อธิการบดีรายงานผล
การดําเนินงานการเปลี่ยนสถานภาพของข้าราชการและลูกจ้างประจําต่อสภามหาวิทยาลัยปีละสองคร้ัง             
จนครบกําหนดสามปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ .ศ .  2559 มีผลใช้บังคับ                
และมหาวิทยาลัยได้กําหนดวันเพ่ือเปลี่ยนสถานภาพของข้าราชการและลูกจ้างประจําไว้ภายในกําหนดเวลาหน่ึงปี 
นับแต่วันที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 มีผลใช้บังคับ ดังน้ี 
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 (1) วันที่ 1 กันยายน 2559 เป็นวันพ้นสภาพการเป็นข้าราชการและลูกจ้างประจํา และเป็น
วันเริ่มต้นของการบรรจุแต่งต้ังเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างมหาวิทยาลัย แล้วแต่กรณี 
 (2) วันที่ 3 ตุลาคม 2559 เป็นวันพ้นสภาพการเป็นข้าราชการและลูกจ้างประจํา และเป็นวัน
เริ่มต้นของการบรรจุแต่งต้ังเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างมหาวิทยาลัย แล้วแต่กรณี 
 (3) วันที่ 4 มกราคม 2560 เป็นวันพ้นสภาพการเป็นข้าราชการและลูกจ้างประจํา และเป็น
วันเริ่มต้นของการบรรจุแต่งต้ังเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างมหาวิทยาลัย แล้วแต่กรณี 
 (4) วันที่ 3 เมษายน 2560 เป็นวันพ้นสภาพการเป็นข้าราชการและลูกจ้างประจํา และเป็น
วันเริ่มต้นของการบรรจุแต่งต้ังเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างมหาวิทยาลัย แล้วแต่กรณี 
 (5) วันที่ 30 มิถุนายน 2560 เป็นวันพ้นสภาพการเป็นข้าราชการและลูกจ้างประจํา และ
เป็นวันเริ่มต้นของการบรรจุแต่งต้ังเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างมหาวิทยาลัย แล้วแต่กรณี 
 เน่ืองจาก มีข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างประจําเปลี่ยน
สถานภาพเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตามกําหนดวันดังกล่าว ดังน้ี วันที่ 1 กันยายน 2559 วันที่ 3 ตุลาคม 2559        
และวันที่ 4 มกราคม 2560  ในการน้ี มหาวิทยาลัยได้รายงานผลการดําเนินงานการเปลี่ยนสถานภาพของ
ข้าราชการและลูกจ้างประจํา ภายในกําหนดเวลาหน่ึงปี ครั้งที่ 1 ดังน้ี  

 

จํานวนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผูเ้ปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
วันที่เปลี่ยน
สถานภาพ 

จํานวน
ข้าราชการ 

จํานวนผูเ้ปลี่ยน
สถานภาพ 

คิดเปน็
ร้อยละ 

หมายเหตุ 

1 กันยายน 2559 679 86 12.67 1. เกษียณ 1 ตุลาคม 2559          
จํานวน 19 คน 

3 ตุลาคม 2559 574 260 45.30 2. ลาออกจากราชการ 3 คน 
4 มกราคม 2560 311 40 12.86 3. ข้าราชการ ณ 1 มีนาคม 2560   

มีจํานวน 271 คน 
   

จํานวนลูกจ้างประจําผูเ้ปลีย่นสถานภาพเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย 
วันที่เปลี่ยน
สถานภาพ 

จํานวน
ลูกจ้างประจํา 

จํานวนผูเ้ปลี่ยน
สถานภาพ 

คิดเปน็
ร้อยละ 

หมายเหตุ 

1 กันยายน 2559 185 1 0.54 1. เกษียณ 1 ตุลาคม 59             
จํานวน 13 คน 

3 ตุลาคม 2559 171 22 12.86 2. ลาออกจากราชการ 2 คน 
4 มกราคม 2560 147 1 0.68 3. ลูกจ้างประจํา ณ 1 มีนาคม 2560 

มีจํานวน 146 คน 
 
 ดังน้ัน ณ วันที่ 1 มีนาคม 2560  มีข้าราชการ จํานวน 271 คน มีข้าราชการและพนักงาน
มหาวิทยาลัย รวม 2,165 คน คิดเป็น ข้าราชการต่อจํานวนรวมข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย         
ร้อยละ 12.51 
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ          
 
ระเบยีบวาระที่ 2.5 การพัฒนาฐานข้อมูลของสาํนักหอสมุดกลาง 
 
สรุปเรื่อง 

ด้วยสํานักหอสมุดกลางได้พัฒนาฐานข้อมูลของสํานักหอสมุดกลางเพ่ือเป็นคลังข้อมูลสําหรับ
การศึกษาค้นคว้าของคณาจารย์และนักศึกษา ดังน้ี 

1. เว็บไซต์คลังสะสมศิลปกรรมของมหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นความร่วมมือระหว่างสํานัก
หอสมุดกลางและหอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยสํานักหอสมุดกลางได้พัฒนาโปรแกรมและนําข้อมูล
ผลงานศิลปกรรมต้นฉบับที่ได้รับรางวัลจากการประกวดศิลปกรรม เช่น การประกวดศิลปกรรมแห่งชาติ การ
ประกวดศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ การประกวดศิลปะเครื่องป้ันดินเผาแห่งชาติ มาจัดเก็บเป็น
ฐานข้อมูลและเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ http://www.resource.lib.su.ac.th/artsu/web/ ขณะนี้ได้ดําเนินการ
จัดเก็บผลงานศิลปกรรม จํานวน 1,127 รายการ 

2. e-book Collection เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมและจัดเก็บหนังสือ collection ต่างๆ 
วารสารของมหาวิทยาลัย จุลสาร สูจิบัตรนิทรรศการศิลปะ โดยเฉพาะ e-book ที่ซื้อจากต่างประเทศที่    
หอสมุดสาขาวังท่าพระเก็บรวบรวมและแปลงให้อยู่ในรูปของดิจิทัล และนําเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ 
http://www.thapra.lib.su.ac.th/resource/web/ 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ ทั้งน้ี ประธานขอขอบคุณและแสดงความช่ืนชมท่ีสํานักหอสมุดกลางได้นํา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับการดําเนินงาน 
 
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 คณะวิทยาศาสตร์ขออนุมัติจ้าง นางสาวปรีชญา สัญญฑิตย์ นักเรียนทุนฯ  

เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ซ่ึงจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน 
ตําแหน่งอาจารย์ 

 

สรุปเรื่อง 
ตามที่ นางสาวปรีชญา สัญญฑิตย์ นักเรียนทุนรัฐบาล (กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ) ตามความ

ต้องการของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาวิชา Mathematics              
ณ lowa State University ประเทศสหรัฐอเมริกา น้ัน 

บัดน้ี นางสาวปรีชญา สัญญฑิตย์ ได้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก ได้รับวุฒิ            
Doctor of Philosophy in Mathematics ณ lowa State University ประเทศสหรัฐอเมริกา และขอยกเว้น
เกณฑ์ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ เนื ่องจากได้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยของประเทศที่ใช้
ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ซึ่งตามมติ ก.บ.พ. ครั้งที่ 25/2558 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558 ได้พิจารณายกเว้น
เกณฑ์ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยของประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษใน
การส่ือสาร คณะฯ จึงประสงค์ขออนุมัติจ้าง นางสาวปรีชญา สัญญฑิตย์ ด้วยวุฒิ Doctor of Philosophy                
in Mathematics ณ lowa State University ประเทศสหรัฐอเมริกา ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่                
1-2-27-1186 อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ต้ังแต่วันที่           
16 มกราคม 2560 ซึ่งเป็นวันที่รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน พร้อมทั้งขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผล           
การทดลองปฏิบัติงาน ดังน้ี 
  1. หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์   ประธานกรรมการ 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณภา  พนิตสุภากมล   กรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล ชุมชอบ    กรรมการ 
4. อาจารย์ ดร.สวรรยา  ศกุนตะเสฐียร    กรรมการ 
5. นางสาวปริฉัตร  สระทองฮ่วม      เลขานุการ 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จ้าง นางสาวปรีชญา สัญญฑิตย์ เพ่ือบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-27-1186              
อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ 16 มกราคม 
2560 ซึ่งเป็นวันที่รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน พร้อมทั้งอนุมัติให้แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลอง
ปฏิบัติงาน ในตําแหน่งดังกล่าวตามรายช่ือที่คณะฯ เสนอ ทั้งน้ี การจ้างคร้ังแรกให้จ้างเป็นพนักงานประจํา
สถานภาพทดลองงาน มีระยะเวลาการจ้าง 1 ปี ต้ังแต่วันที่รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน 
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ระเบียบวาระท่ี  4.1.2.2 คณะวิทยาศาสตร์ขออนุมัติจ้างบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
จํานวน 2 ราย 

 

สรุปเรื่อง 
ตามที่คณะวิทยาศาสตร์มีอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน 

ตําแหน่งนักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขท่ี 2-2-07-751 สังกัดภาควิชาเคมี และตําแหน่งเลขที่            
2-2-07-858 สังกัดภาควิชาสถิติ น้ัน 
  เพ่ือให้การดําเนินงานภายในคณะฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะฯ จึงประสงค์ขออนุมัติ
จ้างบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 2 ราย ดังน้ี 

1. นางนงลักษณ์ เอ๊ียวเจริญ วุฒิบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  จาก
มหาวิทยาลัยสยาม ตําแหน่งนักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-2-07-858 อัตราเงินเดือน           
เดือนละ 19,500 บาท สังกัดภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์  

2. ว่าที่ ร.ต.หญิง ภัทราพร สระทองฮ่วม วุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)               
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตําแหน่งนักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-2-07-751 อัตราเงินเดือน 
เดือนละ 19,500 บาท สังกัดภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 

พร้อมทั้งขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ทั้ง 2 ราย ดังน้ี 
คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ราย นางนงลักษณ์ เอ๊ียวเจริญ 
1. หัวหน้าภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์        ประธานกรรมการ 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.สุดา  ตระการเถลงิศักด์ิ       กรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลชนก  พานิชการ       กรรมการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์  ขาวสิทธิวงษ์       กรรมการ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิประภา  หิริโอตป์       กรรมการ 
6. นางภัคจิรา  สุรนิคม          เลขานุการ 
คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ราย ว่าที่ ร.ต.หญิง ภัทราพร สระทองฮ่วม 
1. หัวหน้าภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์        ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทนิตย์  วานิชาชีวะ       กรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วยา  พุทธวงศ์        กรรมการ 
4. อาจารย์ ดร.ณิชนันทน์  เทพศุภรังษิกุล        กรรมการ 
5. นางพจนีย์  จันทรักษา          กรรมการ 
6. นางประยูร  สทิธิองค ์          เลขานกุาร 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมั ติให้จ้างบุคคล ทั้ง 2 ราย เพ่ือบรรจุเป็นพนักงาน                 
มหาวิทยาลัย ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ ก.บ.ม. อนุมัติแต่ไม่ก่อนวันรายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน พร้อมทั้งอนุมัติให้แต่งต้ัง
คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าวตามรายช่ือที่คณะฯ เสนอ ซึ่งสําหรับการ
จ้างคร้ังแรกให้จ้างเป็นพนักงานประจําสถานภาพทดลองงาน มีระยะเวลาการจ้าง 1 ปี ต้ังแต่วันที่รายงานตัวเข้า
ปฏิบัติงาน 
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ระเบียบวาระท่ี  4.1.2.3 คณะศึกษาศาสตร์ขออนุมัติจ้าง นางสาววรัชยา พูลสวัสด์ิ เพื่อบรรจุเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย ซ่ึงจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตําแหน่งนัก
บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ 

 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีคณะศึกษาศาสตร์มีอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน 
ตําแหน่งนักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-2-05-842 สังกัดงานบริหารและจัดการ สํานักงาน
คณบดี น้ัน 
  คณะศึกษาศาสตร์ได้ดําเนินการตามขั้นตอนแล้ว ผู้ได้รับการคัดเลือกคือ นางสาววรัชยา    
พูลสวัสด์ิ วุฒิบริหารธุรกิจบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต คณะฯ จึงประสงค์ขออนุมัติจ้าง นางสาววรัชยา    
พูลสวัสด์ิ เพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน ดํารงตําแหน่งนักบริหารงาน
ทั่วไปปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-2-05-842 อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท สังกัดงานบริหาร        
และจัดการ สํานักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร์ พร้อมทั้งขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผล          
การทดลองปฏิบัติงาน ดังน้ี 

1. รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะศึกษาศาสตร์        ประธานกรรมการ 
2. เลขานุการคณะศึกษาศาสตร์         กรรมการ 
3. หัวหน้างานบริหารและจัดการ คณะศึกษาศาสตร์       กรรมการ 
4. นางลลิตา รจุจนเวท          เลขานกุาร 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จ้างนางสาววรัชยา พูลสวัสด์ิ เพ่ือบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน ดํารงตําแหน่งนักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขท่ี             
2-2-05-842 อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท สังกัดงานบริหารและจัดการ สํานักงานคณบดี                
คณะศึกษาศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ ก.บ.ม. อนุมัติ แต่ไม่ก่อนวันรายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน พร้อมทั้งอนุมัติให้แต่งต้ัง
คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าวตามรายช่ือที่คณะฯ เสนอ ทั้งน้ี การจ้าง
ครั้งแรกให้จ้างเป็นพนักงานประจําสถานภาพทดลองงาน มีระยะเวลาการจ้าง 1 ปี ต้ังแต่วันที่รายงานตัว          
เข้าปฏิบัติงาน 
 
ระเบยีบวาระที่  4.1.3 การประเมินการปฏิบัติงาน  
ระเบียบวาระท่ี 4.1.3.1 รายงานผลการประเมินทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 

5 ราย 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรได้มีคําสั่งบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยให้ทดลอง

ปฏิบัติงานในตําแหน่งเป็นเวลา 6 เดือน จํานวน 5 ราย คือ 
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1. นายภาคย์ธิร์วัฒน์ บุญมี วุฒิศิลปมหาบัณฑิต (ทัศนศิลป์) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-04-721 อัตราเงินเดือน เดือนละ 26,840 บาท สังกัดภาควิชาออกแบบ
ตกแต่งภายใน คณะมัณฑนศิลป์ ต้ังแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 

2. นางสาวรัชพิมล รัตนภูมิ วุฒิศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยมอันดับสอง  
จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตําแหน่งนักวิชาการศึกษา ตําแหน่งเลขที่ 2-3-04-470 อัตราเงินเดือน เดือนละ 
20,260 บาท สังกัดงานบริการการศึกษา คณะมัณฑนศิลป์ ต้ังแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2559 

3. นางสาวไอลดา  น้อยมณี วุฒิบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน จากมหาวิทยาลัย
กรุงเทพ ตําแหน่งนักบริหารงานทั่วไป ตําแหน่งเลขที่ 2-3-04-176 อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท  
สังกัดงานคลังและพัสดุ คณะมัณฑนศิลป์ ต้ังแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2559 

4. นางสาวรางวัล สุขี วุฒิศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการจัดการทั่วไป (การเงินการธนาคาร) 
จากสถาบันราชภัฏนครปฐม ตําแหน่งนักบริหารงานทั่วไป ตําแหน่งเลขที่ 2-2-04-792 อัตราเงินเดือน เดือนละ 
19,500 บาท  สังกัดงานคลังและพัสดุ สํานักงานคณบดี คณะมัณฑนศิลป์ ต้ังแต่วันที่ 28 กันยายน 2559 

5. นางผกามาศ สมจิตต์ วุฒิศิลปศาสตรบัณฑิต โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป จากสถาบัน
ราชภัฏนครปฐม ตําแหน่งนักวิชาการศึกษา ตําแหน่งเลขที่ 2-3-09-724 อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท  
สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ต้ังแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 

บัดน้ี คณะกรรมการประเมินฯ ได้ดําเนินการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาว ิทยาล ัยดังกล่าวแล้ว เห็นว่าพนักงานมหาว ิทยาล ัย  ทั้ง 5 ราย เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ             
ความรับผิดชอบและความประพฤติเหมาะสม เห็นควรให้ปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าวต่อไป 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

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

ไม่ม ี
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.5 การพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ ชํานาญงาน ชํานาญงานพิเศษ ชํานาญการ 

ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษฯ 
ไม่ม ี

 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6 เรื่องอ่ืนๆ 
ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.1 ขออนุมัติลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ราย นางสาวนลินณัฐ ดีสวัสด์ิ 

เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย 
 

สรุปเรื่อง 
ด้วย นางสาวนลินณัฐ ดีสวัสด์ิ พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขท่ี          

1-3-26-229 สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ มีความประสงค์ขออนุญาตลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก สาขาวิชา
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ศิลปะการออกแบบ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้วยทุนวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร  มีกําหนด 3 ปี ต้ังแต่วันที่ 16 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2563 เป็นต้นไป น้ัน 

เ น่ืองจาก นางสาวนลินณัฐ ดีสวัสด์ิ มีอายุเกิน 40 ปี จึงขาดคุณสมบัติตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์การให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน และปฏิบัติการ
วิจัย พ.ศ. 2550 ข้อ 5 ผู้ไปศึกษาช้ันสูงกว่าปริญญาตรี ต้องมีอายุไม่เกิน 40 ปี นับถึงวันสมัครเข้าศึกษาต่อ  
เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจาก ก.บ.พ. เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย 

วิทยาลัยนานาชาติพิจารณาแล้วเห็นว่าการศึกษาในคร้ังน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อวิทยาลัย
นานาชาติ จึงเห็นสมควรสนับสนุนให้ นางสาวนลินณัฐ ดีสวัสด์ิ ลาศึกษาต่อได้ตามความประสงค์ โดยเสนอ           
ขออนุมัติจากที่ประชุม ก.บ.ม. เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้ นางสาวนลินณัฐ ดีสวัสด์ิ พนักงานมหาวิทยาลัย 
ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-3-26-229  สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ ลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก 
สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้วยทุนวิทยาลัยนานาชาติ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร มีกําหนด 3 ปี ต้ังแต่วันที่ 16 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2563 เป็นกรณีพิเศษ
เฉพาะราย 
 
ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.2 การขอเพิ่มวุฒิการศึกษาไว้ในทะเบียนประวัติ  

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือนตาม
คุณวุฒิและการเพ่ิมวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติ พ.ศ. 2553 ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน 2553 ข้อ 4 
และข้อ 5 กําหนดว่าการปรับเงินเดือนตามคุณวุฒิหรือการเพ่ิมคุณวุฒิไว้ในทะเบียนประวัติน้ัน ข้าราชการ และ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 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 (กรณีรายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการก่อนวันที่มีหลักฐานว่าสําเร็จ
การศึกษา) หากเสนอเร่ืองขอกําหนดภายหลังเวลาดังกล่าวให้กําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิได้ไม่ก่อนวันที่
หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ของคณะหรือมหาวิทยาลัยได้รับเรื่อง 
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เน่ืองจาก มหาวิทยาลัยได้อนุญาตให้ นางสาวกานต์มณี สาเพ่ิมทรัพย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
ตําแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-2-16-509 สังกัดงานนิติการ 3 กองนิติการ สํานักงานอธิการบดี    
ลาศึกษานอกเวลาราชการในระดับปริญญาโท สาขาวิชากฎหมายเอกชนและกฎหมายธุรกิจ ณ มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์ มีกําหนด 4 ปี ต้ังแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2553 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2557 และนางสาวกานต์มณี 
สาเพิ่มทรัพย์ ได้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท วุฒินิติศาสตรมหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
ต้ังแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2559 

กองนิติการประสงค์ขออนุมัติเพ่ิมวุฒิการศึกษาไว้ในทะเบียนประวัติ ราย นางสาวกานต์มณี      
สาเพ่ิมทรัพย์ พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-2-16-509 อัตราเงินเดือน 
เดือนละ 25,620 บาท สังกัดงานนิติการ 3 กองนิติการ สํานักงานอธิการบดี ซึ่งสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
วุฒินิติศาสตรมหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เพ่ิมขึ้น ต้ังแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2559 (เน่ืองจาก
อัตราเงินเดือน เดือนละ 25,620 บาท เกินกว่าอัตราการบรรจุคุณวุฒิปริญญาโท โดยให้มีผลต้ังแต่วันที่              
16 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งเป็นวันที่งานการเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรับเรื่อง (เน่ืองจากย่ืนเรื่องเกินกว่า 60 วัน 
นับแต่ที่สําเร็จการศึกษา) 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมั ติใ ห้ เ พ่ิมวุฒิการศึกษาไว้ในทะเบียนประวัติ ราย                
นางสาวกานต์มณี สาเพ่ิมทรัพย์ พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-2-16-509 
อัตราเงินเดือน เดือนละ 25,620 บาท สังกัดงานนิติการ 3 กองนิติการ สํานักงานอธิการบดี ซึ่งสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโท วุฒินิติศาสตรมหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เพ่ิมขึ้น (เน่ืองจากอัตราเงินเดือน 
เดือนละ 25,620 บาท เกินกว่าอัตราการบรรจุคุณวุฒิปริญญาโท โดยให้มีผลต้ังแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560   
ซึ่งเป็นวันที่งานการเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรับเรื่อง (เน่ืองจากย่ืนเรื่องเกินกว่า 60 วัน นับแต่ที่สําเร็จ
การศึกษา) 
 
ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.3 การขอปรับเพิ่มเงินเดือนตามวุฒิการศึกษาท่ีได้รับสูงขึ้น เฉพาะกรณีวุฒิ

การศึกษาท่ีตรงตามสายงาน 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือน         

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

และสําหรับข้าราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายบริหารและปฏิบัติงานทั่วไป             
ที่ได้รับคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นน้ันจะต้องเป็นคุณวุฒิที่ตรงกับมาตรฐานกําหนดตําแหน่งซึ่งบุคคลนั้นดํารงตําแหน่งอยู่ใน
ขณะน้ัน ส่วนการกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ ให้คํานึงถึงความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบ        
ความประพฤติและความเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างย่ิงต้องพิจารณาถึงลักษณะงานที่ปฏิบัติ ผลประโยชน์           
ที่หน่วยงานจะได้รับเป็นสําคัญ 
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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 มหาวิทยาลัยได้มีคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 940/2553 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 
2553 ที่ 958/2554 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2554 ที่ 1743/2554 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2554 ที่ 1057/2555               
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2555 ที่ 1871/2555 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2555 ที่ 1206/2556 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 
2556 และที่ 1884/2556 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 สั่งอนุญาตให้ นางสาวรินทร์ ชีพอารนัย พนักงาน
มหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-05-349 สังกัดภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร์
ลาศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาวิชา English as an International Language (International Program) 
ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีกําหนด 4 ปี ต้ังแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2553 ถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2557 
และที่ 725/2557 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2557 สั่งอนุญาตให้ นางสาวรินทร์ ชีพอารนัย ซึ่งได้ศึกษาครบตาม
หลักสูตรและอยู่ระหว่างการทําวิทยานิพนธ์ และรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการท่ีคณะฯ ต้ังแต่วันที่ 1 
พฤษภาคม 2557 และนางสาวรินทร์ ชีพอารนัย ได้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก วุฒิ Doctor of 
Philosophy สาขาวิชา English as an International Language (International Program) จากจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ต้ังแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2559 ซึ่งรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการท่ีคณะฯ ต้ังแต่วันที่ 1 
พฤษภาคม 2557 

คณะศึกษาศาสตร์ประสงค์ขออนุมัติปรับเพ่ิมเงินเดือนตามวุฒิการศึกษาที่ได้รับสูงขึ้น          
เฉพาะกรณีวุฒิการศึกษาที่ตรงตามสายงาน แก่ นางสาวรินทร์ ชีพอารนัย พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่ง
อาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-05-349 อัตราเงินเดือน เดือนละ 30,170 บาท สังกัดภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน 
คณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก วุฒิ Doctor of Philosophy สาขาวิชา English as 
an International Language (International Program) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยต้ังแต่วันที่ 26 
ธันวาคม 2559 ซึ่งรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการที่คณะฯ ต้ังแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2557 และได้              
ย่ืนเรื่องเพ่ือขอปรับเพ่ิมเงินเดือนตามวุฒิการศึกษาที่ได้รับสูงขึ้นเฉพาะกรณีวุฒิการศึกษาที่ตรงตามสายงาน 
โดยงานการเจ้าหน้าที่ของคณะฯ รับเรื่อง เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 สมควรได้รับการปรับวุฒิและอัตรา
เงินเดือน จากตําแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท อัตราเงินเดือน เดือนละ 30,170 บาท เป็นตําแหน่งอาจารย์               
วุฒิปริญญาเอก อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท ได้ต้ังแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2559 ซึ่งเป็นวันที่สําเร็จ
การศึกษา 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้ปรับเพ่ิมเงินเดือนตามวุฒิการศึกษาที่ได้รับสูงขึ้นเฉพาะ
กรณีวุฒิการศึกษาที่ตรงตามสายงาน ราย นางสาวรินทร์  ชีพอารนัย พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ 
ตําแหน่งเลขที่ 1-2-05-349 อัตราเงินเดือน เดือนละ 30,170 บาท สังกัดภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน                 
คณะศึกษาศาสตร์ จาก วุฒิปริญญาโท อัตราเงินเดือน เดือนละ 30,170 บาท เป็น วุฒิปริญญาเอก อัตรา
เงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท ได้ต้ังแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2559 ซึ่งเป็นวันที่สําเร็จการศึกษา 
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ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.4 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมขออนุมัติจ่ายค่าประสบการณ์
โดยไม่รวมเข้าในฐานเงินเดือนแก่พนักงานมหาวิทยาลัย ราย นางผกามาศ      
สมจิตต์ 

 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้มีคําสั่งบรรจุแต่งต้ัง นางผกามาศ สมจิตต์ ตําแหน่งนักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-09-724 อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า              
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ต้ังแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 น้ัน  

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมพิจารณาแล้วเห็นว่า นางผกามาศ สมจิตต์ 
เป็นผู้มีประสบการณ์การทํางานซึ่งเป็นประโยชน์และตรงกับความต้องการของคณะฯ โดยเคยมีประสบการณ์
การทํางาน ดังน้ี 

- เคยปฏิบัติงานในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเอกสาร ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ต้ังแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2555 – 
19 มีนาคม 2556 

- เคยปฏิบัติงานในตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ต้ังแต่วันที่ 20 มีนาคม 2556 – 30 กันยายน 2556   

- เคยปฏิบัติงานในตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะ
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 - 31 
กรกฎาคม 2559  

รวมเป็นระยะเวลา 4 ปี 2 เดือนเศษ 
คณะฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ได้รับค่าประสบการณ์โดยไม่รวมเข้าในฐานเงินเดือน        

เดือนละ 975 บาท ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559  ซึ่งเป็นวันที่รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน 
โดยท่ีประชุม ก.บ.พ. มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 5/2548 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2548           

ครั้งที่ 9/2551 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2551 ครั้งที่ 10/2551 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2551 และครั้งที่ 
15/2558 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558 มีมติอนุมัติหลักเกณฑ์การบรรจุพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา                 
ผู้มีประสบการณ์การทํางาน  โดยให้คณะ/หน่วยงานหรือเทียบเท่า เป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบใน          
การกําหนดเงินค่าประสบการณ์  ส่วนจํานวนเงินที่ใช้ในการจ่ายเป็นเงินค่าประสบการณ์ให้ใช้จากเงินรายได้
และหรือเงินโครงการพิเศษของคณะ/หน่วยงานหรือเทียบเท่า ทั้งน้ี ที่ประชุมวางแนวปฏิบัติว่าหากคณะวิชา/
หน่วยงานประสงค์ให้จ่ายค่าประสบการณ์ ให้ดําเนินการเสนอขออนุมัติต่อ ก.บ.พ. อย่างช้าไม่เกิน 30 วัน 
หลังจากวันที่ ก.บ.พ. มีมติอนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยผู้ น้ันผ่านการประเมินทดลองปฏิบัติงานแล้ว          
และนําเสนอที่ประชุม ก.บ.พ. พิจารณา 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จ่ายค่าประสบการณ์แก่พนักงานมหาวิทยาลัย ราย              
นางผกามาศ สมจิตต์  โดยไม่รวมเข้าในฐานเงินเดือน เดือนละ 975 บาท ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559                 
ซึ่งเป็นวันที่รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน 
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ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.5 ขออนุมัติลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ราย นายอุปถัมภ์ รัตนสุภา เป็นกรณี
พิเศษเฉพาะราย 

 
สรุปเรื่อง 

ด้วย นายอุปถัมภ์ รัตนสุภา พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่          
1-2-03-107  สังกัดภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีความประสงค์ขออนุญาตลาศึกษาต่อ
ในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด้วยทุนส่วนตัว มีกําหนด         
3 ปี ต้ังแต่วันที่ 16 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2563 โดยใช้เวลาราชการบางส่วน ภาคการศึกษาหน่ึง
ไม่เกิน 7 ช่ัวโมง/สัปดาห์ น้ัน 

เน่ืองจาก นายอุปถัมภ์ รัตนสุภา มีอายุเกิน 40 ปี จึงขาดคุณสมบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัย
ศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์การให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน และปฏิบัติการวิจัย               
พ.ศ. 2550 ข้อ 5 ผู้ไปศึกษาช้ันสูงกว่าปริญญาตรี ต้องมีอายุไม่เกิน 40 ปี นับถึงวันสมัครเข้าศึกษาต่อ เว้นแต่
จะได้รับอนุมัติจาก ก.บ.พ. เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์พิจารณาแล้วเห็นว่าการศึกษาในครั้งน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อคณะฯ 
จึงเห็นสมควรสนับสนุนให้ นายอุปถัมภ์ รัตนสุภา ลาศึกษาต่อได้ตามความประสงค์ โดยเสนอขออนุมัติ               
จากที่ประชุม ก.บ.ม. เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้นายอุปถัมภ์ รัตนสุภา พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่ง
อาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-03-107  สังกัดภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ลาศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด้วยทุนส่วนตัว มีกําหนด 3 ปี 
ต้ังแต่วันที่ 16 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2563 โดยใช้เวลาราชการบางส่วน ภาคการศึกษาหน่ึง            
ไม่เกิน 7 ช่ัวโมง/สัปดาห์ เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย 
 
ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.6 รายงานผลการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดํารงตําแหน่งหัวหน้างาน 

 
สรุปเรื่อง 
  โดยมติที่ประชุม ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยศิลปากร ในการประชุมครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่         
7 กุมภาพันธ์ 2560 มีมติแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินเพ่ือแต่งต้ัง นางสาวกฤติญา จันทพันธ์ ตําแหน่ง              
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-2-18-760 อัตราเงินเดือน 34,970 บาท สังกัดงานวิจัย
สถาบันและสารสนเทศ กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี ให้ดํารงตําแหน่งหัวหน้างานวิจัยสถาบัน                 
และสารสนเทศ กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี น้ัน  
  บัดน้ี คณะกรรมการฯ ได้ดําเนินการประเมินฯ เสร็จเรียบร้อยแล้วเห็นว่า นางสาวกฤติญา           
จันทพันธ์ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมท่ีจะแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งหัวหน้างานวิจัยสถาบันและ
สารสนเทศ กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้นางสาวกฤติญา จันทพันธ์ ดํารงตําแหน่งหัวหน้างานวิจัย
สถาบันและสารสนเทศ กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี 
 
ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.7 ขออนุมัติตัดโอนตําแหน่งและอัตราเงินเดือนกรอบอัตราว่างพนักงาน

มหาวิทยาลัย 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่กองกิจการนักศึกษามีกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณ

แผ่นดิน (เงินรายได้สมทบ) ตําแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-20-464 สังกัดงานกิจการ
นักศึกษา วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ กองกิจการนักศึกษา สํานักงานอธิการบดี น้ัน 

เ พ่ือใ ห้การบริหารจัดการภายในกองกิจการนักศึกษาเป็นไปด้วยความเ รียบร้อย                
กองกิจการนักศึกษาจึงประสงค์ขออนุมัติตัดโอนตําแหน่งและอัตราเงินเดือนกรอบอัตราว่างพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตําแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-20-464 จากสังกัดงานกิจการนักศึกษา 
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ กองกิจการนักศึกษา สํานักงานอธิการบดี ไปต้ังจ่ายในสังกัดงานกิจการ
นักศึกษา วังท่าพระ กองกิจการนักศึกษา สํานักงานอธิการบดี 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้ตัดโอนตําแหน่งและอัตราเงินเดือนกรอบอัตราว่าง
พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-20-464 จากสังกัดงานกิจการ
นักศึกษา วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ กองกิจการนักศึกษา สํานักงานอธิการบดี ไปต้ังจ่ายในสังกัดงาน
กิจการนักศึกษา วังท่าพระ กองกิจการนักศึกษา สํานักงานอธิการบดี 
 
ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.8 ขอปรับวุฒิและอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีหนังสือมหาวิทยาลัยศิลปากร  ที่  ศธ 6801/9900 ลงวันที ่                
25 พฤศจิกายน 2559 ขอให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาคุณวุฒิของ นายกิตติพันธ์          
จันทร์บัวลา  วุฒิ Master of Arts (Music, Composition) จาก Korea National University of Arts 
ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี  ว่าหากกรณีเป็นข้าราชการสมควรได้รับเงินเดือนในอันดับ และขั้นใด                 
เพ่ือมหาวิทยาลัย จะได้นําไปใช้เป็นข้อมูลในการเทียบเคียงเงินเดือนสําหรับการปรับวุฒิและอัตราเงินเดือน
พนักงานมหาวิทยาลัย น้ัน  

บัดน้ี สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีหนังสือ ที่ ศธ 0506(2)/2081 ลงวันที่            
24 กุมภาพันธ์ 2560 แจ้งให้มหาวิทยาลัยศิลปากรทราบว่า ได้พิจารณาแล้วมีมติว่าคุณวุฒิของ อาจารย์กิตติพันธ์   
จันทร์บัวลา  วุฒิ Master of Arts (Music, Composition) จาก Korea National University of Arts 
ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี  เป็นคุณวุฒิของต่างประเทศที่เทียบได้เท่ากับคุณวุฒิระดับปริญญาโท ตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
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เน่ืองจาก มหาวิทยาลัยได้มีคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 1309/2559 ลงวันที่ 27 กันยายน 
2559 สั่งบรรจุแต่งต้ัง นายกิตติพันธ์ จันทร์บัวลา  วุฒิ Master of Arts (Music, Composition) จาก         
Korea National University of Arts ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ 
ตําแหน่งเลขที่ 1-3-27-369 อัตราเงินเดือน เดือนละ 21,750 บาท (ให้รับเงินเดือนวุฒิปริญญาตรี วุฒิ                 
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ดนตรี) จากมหาวิทยาลัยมหิดล อัตราเงินเดือน เดือนละ 21,750 บาท ไปพลางก่อน 
จนกว่า ก.พ. จะพิจารณาเงินเดือน  วุฒิ Master of Arts (Music, Composition) จาก Korea National 
University of Arts ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ให้) สังกัดคณะดุริยางคศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ 6 กันยายน 2559 

คณะดุริยางคศาสตร์จึงประสงค์ขออนุมัติให้ปรับวุฒิและอัตราเงินเดือน ราย นายกิตติพันธ์ 
จันทร์บัวลา  พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-3-27-369 สังกัดคณะดุริยางคศาสตร์ 
ซึ่งสําเร็จการศึกษา วุฒิ Master of Arts (Music, Composition) จาก Korea National University of Arts 
ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี เพ่ิมขึ้น ต้ังแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 โดยรายงานตัวเข้าปฏิบัติงานท่ีคณะฯ 
ต้ังแต่วันที่ 6 กันยายน 2559 สมควรได้รับการปรับวุฒิ  และอัตราเงินเดือน จากตําแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน เดือนละ 21,750 บาท เป็นตําแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท อัตราเงินเดือน เดือนละ            
25,380 บาท ได้ต้ังแต่วันที่ 6 กันยายน 2559 ซึ่งเป็นวันที่รายงานตัวเข้าปฏิบัติงานที่คณะฯ 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้ปรับวุฒิและอัตราเงินเดือน ราย นายกิตติพันธ์           
จันทร์บัวลา  พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-3-27-369 สังกัดคณะดุริยางคศาสตร์ 
จาก วุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือน เดือนละ 21,750 บาท เป็น วุฒิปริญญาโท อัตราเงินเดือน เดือนละ  
25,380 บาท ได้ต้ังแต่วันที่ 6 กันยายน 2559 ซึ่งเป็นวันที่รายงานตัวเข้าปฏิบัติงานที่คณะฯ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.9 ขออนุมัติย้ายและเปลี่ยนเลขที่ตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย ราย นายปวริศ         

วงษ์ประยูร และตัดโอนตําแหน่งและอัตราเงินเดือนกรอบอัตราว่างพนักงาน
มหาวิทยาลัย  

 
สรุปเรื่อง 

ตามที ่คณะเภสัชศาสตร์มีกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา             
สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-08-242 สังกัดภาควิชาชีวเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ น้ัน  

ดังน้ัน เพ่ือให้การบริหารอัตรากําลังและบริหารงบบุคลากรเป็นไปอย่างคุ้มค่า คณะเภสัชศาสตร์
ประสงค์ขออนุมัติย้ายพนักงานมหาวิทยาลัย และตัดโอนตําแหน่งและอัตราเงินเดือนกรอบอัตราว่างพนักงาน
มหาวิทยาลัย ดังน้ี  

1. ขออนุมัติย้ายและเปล่ียนเลขท่ีตําแหน่ง นายปวริศ วงษ์ประยูร จากตําแหน่งอาจารย์ 
ตําแหน่งเลขที่ 1-3-08-573 อัตราเงินเดือน เดือนละ 32,670 บาท สังกัดภาควิชาชีวเภสัชศาสตร์                 
คณะเภสัชศาสตร์ ไปดํารงตําแหน่งอาจารย์  ตําแหน่งเลขที่ 1-2-08-242 อัตราเงินเดือน เดือนละ 32,670 บาท 
สังกัดภาควิชาชีวเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ โดยให้นับระยะเวลาการปฏิบัติงานต่อเน่ืองกัน 

2. ขออนุมัติตัดโอนตําแหน่งและอัตราเงินเดือนกรอบอัตราว่าง ตําแหน่งเลขที่ 1-3-08-573 
ตําแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาชีวเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ ไปต้ังจ่ายในสังกัดคณะเภสัชศาสตร์                
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 ทั้งน้ี ที่ประชุม ก.บ.พ. มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 20/2555 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2555         
มีมติเห็นชอบหลักการในการเปลี่ยนกรอบตําแหน่ง เลขที่ตําแหน่ง และงบประมาณเพ่ือการจ้างพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา โดยให้คณะ/หน่วยงานต้นสังกัดรับผิดชอบเงินเดือนส่วนต่างพร้อมกับเงินสวัสดิการร้อยละ 18  
จากจํานวนเงินส่วนต่างดังกล่าวเพ่ือให้มหาวิทยาลัยนําเข้ากองทุนพนักงานและกองทุน 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังน้ี 

1. อนุมัติให้ย้ายและเปลี่ยนเลขที่ตําแหน่ง นายปวริศ วงษ์ประยูร จากตําแหน่งอาจารย์ 
ตําแหน่งเลขที่ 1-3-08-573 อัตราเงินเดือน เดือนละ 32,670 บาท สังกัดภาควิชาชีวเภสัชศาสตร์                 
คณะเภสัชศาสตร์ ไปดํารงตําแหน่งอาจารย์  ตําแหน่งเลขที่ 1-2-08-242 อัตราเงินเดือน เดือนละ 32,670 บาท 
สังกัดภาควิชาชีวเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ โดยให้นับระยะเวลาการปฏิบัติงานต่อเน่ืองกัน 

2. อนุมัติให้ตัดโอนตําแหน่งและอัตราเงินเดือนกรอบอัตราว่าง ตําแหน่งเลขที่ 1-3-08-573 
ตําแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาชีวเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ ไปต้ังจ่ายในสังกัดคณะเภสัชศาสตร์                

ทั้งน้ี ให้คณะ/หน่วยงานต้นสังกัดรับผิดชอบเงินเดือนส่วนต่างพร้อมกับเงินสวัสดิการร้อยละ 18 
จากจํานวนเงินส่วนต่างดังกล่าวเพ่ือให้มหาวิทยาลัยนําเข้ากองทุนพนักงานและกองทุน 
 
ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.10 รายงานผลการประเมินเพื่อเปลี่ยนชื่อตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย ราย          

นางสาววชิราภรณ์ ศรีมุลตรี 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินเพ่ือเปลี่ยนช่ือตําแหน่งพนักงาน

มหาวิทยาลัย ราย นางสาววชิราภรณ์ ศรีมุลตรี จากตําแหน่งผู้ช่วยสอนปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-23-620 
อัตราเงินเดือน 25,140 บาท เป็นตําแหน่งนักคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-23-620 อัตราเงินเดือน 
25,140 บาท สังกัดคณะวิทยาการจัดการ และให้นับระยะเวลาการปฏิบัติงานต่อเน่ืองกัน น้ัน 
 บัดนี้ คณะกรรมการประเมินฯ ได้ดําเนินการประเมินเพ่ือเปลี่ยนช่ือตําแหน่งพนักงาน
มหาวิทยาลัย ราย นางสาววชิราภรณ์ ศรีมุลตรี แล้ว เห็นว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบและ
ความประพฤติเหมาะสม เห็นควรให้ปฏิบัติงานในตําแหน่งนักคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ คุณวุฒิปริญญาตรี             
วุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิต โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จากสถาบันราชภัฏเพชรบุรี ตําแหน่งเลขท่ี              
2-3-23-620 อัตราเงินเดือน 25,140 บาท สังกัดคณะวิทยาการจัดการ และให้นับระยะเวลาการปฏิบัติงาน
ต่อเน่ืองกัน 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนช่ือตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย ราย           
นางสาววชิราภรณ์ ศรีมุลตรี จากตําแหน่งผู้ช่วยสอนปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-23-620 อัตราเงินเดือน 
25,140 บาท เป็นตําแหน่งนักคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-23-620 อัตราเงินเดือน 25,140 บาท 
สังกัดคณะวิทยาการจัดการ โดยให้นับระยะเวลาการปฏิบัติงานต่อเน่ืองกัน 
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ระเบียบวาระที่  4.2 แผนและการติดตามผลการดําเนินงานตามแผน 
ระเบียบวาระท่ี  4.2.1 แผนการจัดการความรู้คณะวิชา/หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร และ

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู้คณะวิชา/หน่วยงาน 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2559/ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
การดําเนินงานรอบ 6 เดือน (1 สิงหาคม 2559 - 31 มกราคม 2560/        
1 ตุลาคม 2559 - 31 มีนาคม 2560) 

 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยเห็นชอบให้คณะวิชา/หน่วยงานดําเนินการจัดทําแผนการจัดการความรู้ 
ประจําปีการศึกษา 2559/ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ให้สอดคล้องตามแผนกลยุทธ์การจัดการความรู้
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2559/ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และสํานักงานประกันคุณภาพ
การศึกษาได้กํากับติดตามการดําเนินการจัดการความรู้ของคณะวิชา/หน่วยงาน ในรอบระยะเวลา 6 เดือน น้ัน 

ในการน้ี สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษาได้รายงานความก้าวหน้าเสนอที่ประชุม ดังน้ี  
1) แผนการจัดการความรู้ของคณะวิชา/หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร 
2) รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ของคณะวิชา/หน่วยงาน 

มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2559/ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 การดําเนินงานรอบ 6 เดือน           
(1 สิงหาคม 2559 - 31 มกราคม 2560/1 ตุลาคม 2559 - 31 มีนาคม 2560) โดยจําแนกองค์ความรู้ตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบแผนการจัดการความรู้คณะวิชา/หน่วยงาน 
มหาวิทยาลัยศิลปากร และรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู้คณะวิชา/หน่วยงาน 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2559/ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 การดําเนินงานรอบ 6 เดือน            
(1 สิงหาคม 2559 - 31 มกราคม 2560/1 ตุลาคม 2559 - 31 มีนาคม 2560) ตามท่ีสํานักงานประกันคุณภาพ
การศึกษาเสนอ 
 
ระเบยีบวาระที่  4.3 ข้อบังคับ / ระเบียบ / ประกาศ 
 ไม่ม ี
 
ระเบียบวาระท่ี  4.4 โครงสร้างส่วนงานและหน่วยงานภายใน 
ระเบียบวาระท่ี  4.4.1 การเสนอข้อคิดเห็นเก่ียวกับประกาศ หลักเกณฑ์ และวิธีการในการจัดต้ัง 

การรวม และการยุบเลิกส่วนงาน หน่วยงาน และหน่วยงานย่อยภายในส่วนงาน 
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. .... 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีการปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ และ
คณะกรรมการนโยบายและการบริหารเพ่ือการปรับเปลี่ยนสถานภาพของมหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยใน
กํากับของรัฐได้มีมติเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยดําเนินการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว 
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สอดคล้องกับการเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ เพ่ือเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารองค์กร โดย
มหาวิทยาลัยได้แต่งต้ังคณะกรรมการเพ่ือดําเนินการไปแล้ว น้ัน 

ในการน้ี คณะกรรมการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรเพ่ือรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับ
ของรัฐได้ดําเนินการตามแนวทางการจัดทําโครงสร้างดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว และเพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย กองแผนงานจึงได้เสนอที่ประชุมพิจารณาให้ข้อคิดเห็นเก่ียวกับประกาศ หลักเกณฑ์ และ
วิธีการในการจัดต้ัง การรวม และการยุบเลิกส่วนงาน หน่วยงาน และหน่วยงานย่อยภายในส่วนงาน 
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. .... โดยกําหนดหลักการในการดําเนินงาน ดังน้ี 

1. หลักการในการปรับโครงสร้างองค์กร 
1.1 เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของมหาวิทยาลัย ตามมาตรฐานการจัด

การศึกษาระดับสากล 
1.2 เพ่ือยกระดับศักยภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงาน ให้มีความยืดหยุ่น 

คล่องตัว และสอดคล้องกับการเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 
1.3 เพ่ือยกระดับสมรรถนะบุคลากรและเพ่ิมประสิทธิผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย

ศิลปากร 
2. กรอบแนวทางที่ควรคํานึงถึงในการปรับโครงสร้าง  

2.1 การจัดสรรอัตรากําลัง และตําแหน่ง ให้กําหนดลงในระดับคณะ/หน่วยงาน สําหรับ
การปฏิบัติหน้าที่หากอยู่ในหน่วยงานย่อยใด ส่วนงานอาจทําหน้าที่มอบหมายภาระหน้าที่ให้บุคลากรไป
ปฏิบัติงานในหน่วยงานเป็นการเฉพาะได้ 

2.2 ควรกําหนดนโยบายหรือขอบเขตภารกิจที่สิ้นสุดสําหรับวิทยาเขตให้ชัดเจน หากมี
ภารกิจใดต้องสิ้นสุดที่ส่วนกลาง (centralization) ต้องกําหนดให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

2.3 ในกรณีที่มีการขอเพ่ิมหน่วยงานหรือหน่วยงานย่อย ให้ใช้รูปแบบการจัดทําเป็น
โครงการจัดต้ัง จนกระทั่งเมื่อภารกิจมีความชัดเจนแล้ว จึงจัดต้ังเป็นหน่วยงานหรือหน่วยงานย่อย 

2.4 ควรกําหนดกรอบระยะเวลาทบทวนองค์กรเป็นระยะ โดยการแต่งต้ังคณะกรรมการ
เพ่ือติดตามและประเมินผลการแบ่ง การจัดต้ัง การรวม และการยุบเลิกหน่วยงานและหน่วยงานย่อยของ
หน่วยงานในด้านประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการบริหารจัดการและการบรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมาย 
ตลอดจนยุทธศาสตร์ของการจัดต้ัง และความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  

3. ประโยชน์ที่ได้รับจากการปรับโครงสร้าง 
3.1 สามารถจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับส่วนงาน หน่วยงานที่เน้นงานเชิง

ยุทธศาสตร์และงานประจําได้ชัดเจนขึ้น  
3.2 ภารกิจหลักของหน่วยงานมีความชัดเจนมากขึ้น ทําให้การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

มีความชัดเจนและเข้มข้นมากขึ้นทั้งในระดับหน่วยงานและบุคคล ทําให้การประเมินความคุ้มค่า การมีอยู่หรือ
การยุบเลิกหน่วยงานหรือภารกิจ มีความชัดเจนขึ้น 

3.3 การสังกัดของผู้ปฏิบัติงาน และเลขที่ ตําแหน่งกําหนดไว้ที่ระดับส่วนงานหรือ
หน่วยงานเท่าน้ัน โดยใช้การมอบหมายภารกิจเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานมีทักษะและความรู้ในเชิงกว้างมากข้ึน 

3.4 ทําให้มีรายได้เพ่ิมขึ้นจากรายได้ที่มาจากค่าธรรมเนียมการศึกษา การปรับโครงสร้าง
จะทําให้คณะวิชามีหน่วยงานหารายได้ของคณะวิชาและมหาวิทยาลัยมีรายได้จากกลุ่มวิสาหกิจที่มหาวิทยาลัย
จัดต้ังขึ้นใหม่  



 21

3.5 การเพ่ิมศักยภาพด้านวิชาการ หลักสูตร และผลักดันให้บุคลากรสายวิชาการเข้าสู่
ตําแหน่งทางวิชาการอย่างเป็นระบบ เพ่ือสามารถปรับหลักสูตรให้ตอบสนองความต้องการของสังคมและ
ตลาดโลก 

3.6 การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบทําให้สามารถลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นลงได้ 
4. สรุปสาระสําคัญของ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการใน

การจัดต้ัง การรวม และการยุบเลิกส่วนงาน หน่วยงาน และหน่วยงานย่อยภายในส่วนงาน มหาวิทยาลัย
ศิลปากร พ.ศ. .... ได้ดังน้ี   
 

หัวขอ้ รายละเอยีด 

1. การแบ่ง        
ส่วนงานและ
ภาระหน้าที ่

1.1 สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มีภาระหน้าที่สนับสนุนการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย 
รวมทั้งคณะกรรมการต่างๆ ของสภามหาวิทยาลัย และภาระหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
1.2 สํานักงานอธิการบดี มีภาระหน้าที่ในการสนับสนุนการบริหารของมหาวิทยาลัย เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย และภาระหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
1.3 คณะวิชา มีภาระหน้าที่ผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการ และทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
และภาระหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
1.4 ส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ หรือให้การบริการสนับสนุนการบริหาร
จัดการด้านใดด้านหน่ึง หรือพันธกิจเฉพาะและภาระหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมี
ภาระหน้าที่ในการดําเนินการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติ ได้แก่ 
สถาบัน สํานัก 

2. การแบ่ง
หน่วยงานภายใต้
ส่วนงานและ
หน้าที ่

2.1 สํานักงานสภามหาวิทยาลัย ให้ดําเนินการให้เป็นไปตามความเหมาะสม 
2.2 สํานักงานอธิการบดี อาจแบ่งหน่วยงาน ออกเป็น 3 ประเภท  
 (1) กอง มีหน้าที่สนับสนุนการดําเนินภารกิจของมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ และประสาน
การบริหารจัดการกลางของมหาวิทยาลัย 
 (2) สํานักงานที่มีภารกิจสนับสนุนเฉพาะด้านของมหาวิทยาลัย ที่ต้องใช้ความรู้ความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการปฏิบัติงาน มีการดําเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของมหาวิทยาลัย มี
สถานะไม่เทียบเท่ากอง แต่มากกว่างาน 
 (3) หน่วยงานที่มีลักษณะวิสาหกิจ มีหน้าที่ปฏิบัติภารกิจเฉพาะตามยุทธศาสตร์เฉพาะของ
มหาวิทยาลัยที่ใช้งบประมาณภายนอกเป็นหลัก พึ่งตนเองได้ เช่น การบริหารจัดการทรัพย์สินและ
การหารายได้ของมหาวิทยาลัยหรืออื่นๆ ทั้งนี้ หน่วยงานต้องประสานและใช้ทรัพยากรร่วมกัน และ
หรือจากส่วนงานอื่นในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายมีสถานะเทียบเท่ากอง 
2.3 คณะวิชา อาจแบ่งหน่วยงาน ดังนี้ 
 (1) สํานักงานคณบดี มีหน้าที่ปฏิบัติภารกิจสนับสนุนการบริหารจัดการคณะโดยปฏิบัติงาน
ด้านการบริหารจัดการและเป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานกิจการของคณะ 
 (2) ศูนย์ หรือหน่วยงานที่ เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งจัดตั้งขึ้นตามภารกิจเฉพาะหรือตาม
ยุทธศาสตร์ของคณะ โดยปฏิบัติภารกิจส่งเสริมการจัดการศึกษา วิจัย บริการวิชาการของคณะ 
หรืออาจสนับสนุนการหารายได้ของคณะ การดําเนินงานมีการประสานงานและใช้ทรัพยากร
ร่วมกับหน่วยงานอื่นของสํานักงานคณบดี ภาควิชาหรือสาขาวิชาให้บรรลุเป้าหมายของคณะ ซึ่ง
หน่วยงานเหล่าน้ีอาจมีสถานะเทียบเท่าหน่วยงานย่อยของสํานักงานคณบดีหรืออาจมีสถานะ
เทียบเท่ากับสํานักงานคณบดีได้ ขึ้นอยู่กับขนาดและภารกิจของหน่วยงาน  
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2.4 ส่วนงานที่เรยีกชื่ออยา่งอื่นทีม่ีฐานะเทียบเท่าคณะ ได้แก่ สถาบัน สํานัก อาจแบ่งหน่วยงานดังนี้ 
 (1) ฝ่าย มีหน้าที่ปฏิบัติภารกิจสนับสนุนการบริหารจัดการ และเป็นหน่วยงานกลางในการ
ประสานงานกิจการของสถาบัน สํานักมีสถานะเทียบเท่ากอง หรือ สํานักงานที่มีภารกิจสนับสนุน
เฉพาะด้านของมหาวิทยาลัย ขึ้นกับภารกิจ 

3. หลักเกณฑ์
และวิธีการจัดตัง้ 
การรวม และ
การยุบเลิก        
ส่วนงาน 

3.1 การจัดตั้งส่วนงาน มีวัตถุประสงค์หลักดังนี้ 
 (1) ดําเนินงานเพื่อตอบสนองต่อพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย ในด้านใดด้านหนึ่งหรือ
หลายด้าน 
 (2) มีระบบการบริหารที่มีความคล่องตัว สามารถวางระบบบริหารจัดการหน่วยงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
 (3) กรณีส่วนงานที่มีหน้าที่ผลิตบัณฑิต ต้องมีศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา
ตามหลักสูตรที่เปิดสอนรวมทั้งผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาที่มีความต้องการหรือเป็นสาขาที่มีคุณค่าต่อ
สังคม 
 (4) ตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาล หรือสภามหาวิทยาลัย ในการพัฒนาโครงการวิจัยเชิง
พาณิชย์ การบริการวิชาการในด้านเทคโนโลยีและการร่วมสร้างนวัตกรรม การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม หรืออื่นๆ ตามความต้องการของประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และความม่ันคง 
 ในกรณีที่มีการขอจัดตั้งเป็นส่วนงานแต่ยังไม่มีความพร้อมในขณะนั้น อาจให้จัดทําในรูป
โครงการจัดตั้งไปก่อนเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและสร้างศักยภาพของส่วนงานต่อไป 
3.2 การรวมส่วนงาน ให้ดําเนินการได้ในกรณีที่คณะกรรมการประจําส่วนงาน หรือคณะกรรมการ
บริหาร หรือสภามหาวิทยาลัยมีความเห็นว่า ภารกิจมีความซํ้าซ้อนกันหรือเกี่ยวข้องกัน
ค่อนข้างมากและเห็นว่าถ้ารวมกันแล้วจะทําให้การทํางานมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ และทําให้ส่วน
งานใหม่มีศักยภาพตามภารกิจหลักและการพึ่งตนเอง 
3.3 การยุบเลิกส่วนงาน ให้ดําเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่งหรือหลายกรณี ดังนี้ 
 (1) ผลการดําเนินงานบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ในประกาศจัดตั้งและไม่มีความ
จําเป็นที่จะดําเนินงานตามภารกิจนั้นต่อไป 
 (2) ดําเนินงานครบตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ในประกาศจัดตั้ง 
 (3) ยุบเลิกเนื่องจากไม่สามารถดําเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์การจัดตั้ง หรือปฏิบัติ
ภารกิจไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์การจัดตั้ง 
 (4) ผลการดําเนินงานหรือการบริหารงานเกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงต่อมหาวิทยาลัย 

4. การดาํเนนิงาน 
เพื่อจัดตั้งการรวม
และการยุบเลิก
ส่วนงาน 

4.1 ให้มหาวิทยาลัยจัดทําคําขอ ประกอบด้วย ภาระงานที่รับผิดชอบ ตัวช้ีวัดความสําเร็จ จํานวน
ผู้ปฏิบัติงานที่มีอยู่ มีเพิ่มขึ้นหรือลดลง งบประมาณที่ใช้ในการดําเนินการของส่วนงาน ผลกระทบที่
มีต่อภารกิจของมหาวิทยาลัย 
4.2 วิเคราะห์และนําเสนอเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  
4.3 ในกรณีที่เป็นการจัดตั้ง การรวม การยุบเลิกคณะหรือส่วนงานที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะที่มีหน้าที่จัดการเรียนการสอน วิจัย หรือให้บริการทางวิชาการ รวมทั้งเสนอการแบ่ง
หน่วยงานภายในของคณะให้ผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการ  
4.4 ในกรณียุบเลิกส่วนงานให้มีการตรวจสอบสถานภาพทางการเงินประกอบด้วย 
4.5 คณะกรรมการโครงสร้างพิจารณาเห็นสมควรแล้วให้เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ และ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาตามลําดับ 
4.6 มอบหมายให้มีหน่วยงานทําหน้าที่รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น เพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการโครงสร้างส่วนงานของมหาวิทยาลัยซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง พิจารณากล่ันกรองคําขอ 
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5. หลักเกณฑ์
และวิธีการจัดตัง้ 
การรวม และ
การยุบเลิก
หน่วยงานและ
หน่วยงานย่อย
ภายใต้ส่วนงาน 

5.1 การจัดตั้งหน่วยงานและหน่วยงานย่อย ให้พิจารณาถึงปริมาณ คุณภาพของภาระงาน และ
จํานวนบุคลากรที่มีอยู่ โดยคํานึงถึง ความยืดหยุ่น คล่องตัว ความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณ การ
ลดความซ้ําซ้อน การเพิ่มประสิทธิภาพ สามารถใช้ทรัพยากร และมีความเชื่อมโยงในการทํางาน
ร่วมกันได้ซึ่งการประเมินค่างานของหน่วยงานอาจใช้เกณฑ์ค่างานของกอง หรือค่าของงานเป็นเกณฑ์ 
 ส่วนการจัดตั้งหน่วยงานเป็นภาควิชา ต้องมีหลักสูตรรับผิดชอบเป็นของตนเองโดยเฉพาะ  
อย่างน้อยในระดับปริญญาตรีขึ้นไป หรือเป็นศาสตร์ที่มีสภาวิชาชีพ หรือสมาคมวิชาชีพรองรับ อาจ
มีอาคารสถานที่เป็นการเฉพาะของตนเอง มีศักยภาพในการบริหารทรัพยากร มีผู้ปฏิบัติงานทั้งสาย
วิชาการ และสายสนับสนุนจํานวนหนึ่ง และสามารถพึ่งพาตนเองได้ ทั้งนี้ ชื่อภาควิชาต้องสามารถ
สะท้อนความเฉพาะทางของหลักสูตรที่ภาควิชานั้นรับผิดชอบอยู่ได้ โดยให้หัวหน้าภาควิชามี
ภาระหน้าที่บริหารวิชาการ และบริหารงานอื่นๆ ตามที่คณะมอบหมาย โดยมีคุณสมบัติอย่างน้อย
เทียบเท่ารองคณบดี สําหรับการบริหารภาควิชาให้มีคณะกรรมการบริหารวิชาการ ประกอบด้วย 
กรรมการอย่างน้อย 5 คน แต่ไม่เกิน 7 คน ซึ่งคณบดีแต่งตั้ง มีหน้าที่ในควบคุมคุณภาพการจัด
การศึกษาหลักสูตรของภาควิชา  
5.2 การยุบเลิกหน่วยงาน ให้นําหลักการและวัตถุประสงค์ของการยุบเลิกส่วนงาน มาใช้โดย
อนุโลม 

6. การบริหาร
และกํากับดูแล 

6.1 สํานักงานอธิการบดี ให้ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดีเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบ  
กองและสํานักงานที่มีภารกิจสนับสนุนเฉพาะด้านของมหาวิทยาลัย  
6.2 หน่วยงานที่มีลักษณะวิสาหกิจ ให้อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายเป็น
ผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบ  
6.3 กองตรวจสอบภายใน อธิการบดี เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบ  
6.4 ในการบริหาร หน่วยงานที่มีลักษณะวิสาหกิจ และ ส่วนงานที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ อาจมีระเบียบการบริหารเป็นการเฉพาะก็ได้ 

7. การกํากับดูแล
การปรับโครงสรา้ง 

7.1 ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อติดตามและประเมินผลการแบ่ง การจัดตั้ง การรวม 
และการยุบเลิกหน่วยงาน หน่วยงานย่อยของส่วนงานทั้งที่มีอยู่ก่อนหรือหลังจากที่ประกาศน้ี  
มีผลบังคับใช้  
7.2 การประเมินให้พิจารณาด้านประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการบริหารจัดการและการบรรลุ
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตลอดจนยุทธศาสตร์ของการจัดตั้ง และความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย ในระยะแรกภายในสองปีนับจากประกาศมีผลใช้บังคับและระยะต่อไปให้ประเมิน
ทุกๆ ส่ีปี  
7.3 รายงานต่อสภามหาวิทยาลัย โดยให้ระบุด้วยว่าหน่วยงานและหน่วยงานย่อยของหน่วยงาน
ควรปรับปรุงการดําเนินการใดบ้างหรือควรมีส่วนนั้นอีกต่อไปหรือไม่ด้วย 

 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติมอบหมายให้คณะวิชา/หน่วยงาน ศึกษารายละเอียดเก่ียวกับ
ประกาศ หลักเกณฑ์ และวิธีการในการจัดต้ัง การรวม และการยุบเลิกส่วนงาน หน่วยงาน และหน่วยงานย่อย
ภายในส่วนงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. .... หากมีข้อเสนอแนะ/ข้อมูลเพ่ิมเติมขอให้ส่งมายังมหาวิทยาลัย
เพ่ือรวบรวมและนําเสนอผู้บริหารชุดใหม่พิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร         
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อีกคร้ัง ก่อนนําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณานโยบายและการบริหารงานเพ่ือการปรับเปลี่ยนสถานะ
ของมหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
  
ระเบยีบวาระที่  4.5 การบริหารการเงินและทรพัย์สิน 
 ไม่ม ี
 
ระเบยีบวาระที่  4.6 เรื่องอ่ืนๆ ตามท่ีอธิการบดีปรึกษา 
ระเบียบวาระท่ี  4.6.1 รายงานผลความก้าวหน้าของการเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ ครั้งที่ 1 ของ         

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันดี ญาณไพศาล คณะเภสัชศาสตร์ 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่มหาวิทยาลัยอนุมัติให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันดี ญาณไพศาล คณะเภสัชศาสตร์           

ไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ โดยมีกําหนดระยะเวลา 1 ปี ต้ังแต่วันที่  
1 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 น้ัน  

ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันดี ญาณไพศาล ได้ส่งรายงานผลความก้าวหน้าของการไป
ปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม - 31 ตุลาคม 2559 ซึ่งผ่านความ
เห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบรายงานผลความก้าวหน้าของการเพ่ิมพูน
ความรู้ทางวิชาการ ครั้งที่ 1 ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันดี ญาณไพศาล คณะเภสัชศาสตร์ 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.6.2 รายงานผลความก้าวหน้าของการเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ ครั้งที่ 1 ของ         

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิดา อัศวพิชยนต์ คณะเภสัชศาสตร์ 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่มหาวิทยาลัยอนุมัติให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิดา อัศวพิชยนต์ คณะเภสัชศาสตร์           

ไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ เพ่ือเขียนหนังสือเรื่อง วิทยาศาสตร์การไหล 
การประยุกต์ใช้ในทางเภสัชศาสตร์และเคร่ืองสําอาง โดยมีกําหนดระยะเวลา 1 ปี ต้ังแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 
ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 น้ัน  

ในการน้ี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิดา อัศวพิชยนต์ ได้ส่งรายงานผลความก้าวหน้าของการ
ไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม - 31 ตุลาคม 2559 ซึ่งผ่าน     
ความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบรายงานผลความก้าวหน้าของการเพ่ิมพูน
ความรู้ทางวิชาการ ครั้งที่ 1 ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิดา อัศวพิชยนต์ คณะเภสัชศาสตร์ 
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ระเบียบวาระที่  4.6.3 การจัดทําแบบฟอร์มเอกสารราชการ 2 ภาษา 
 

สรุปเรื่อง 
ตามมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 ได้เห็นชอบในหลักการให้

หน่วยงานราชการไทยพิจารณาจัดทําแบบฟอร์มเอกสารราชการ 2 ภาษา (ภาษาไทยควบคู่ภาษาอังกฤษ) 
ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ โดยให้สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เป็น
หน่วยงานหลักร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องพิจารณากําหนดแผนการดําเนินงานและดําเนินการต่อไป ทั้งน้ี ให้เร่งดําเนินการสําหรับเอกสาร
ราชการที่ประชาชนต้องใช้ในชีวิตประจําวัน และเอกสารท่ีเก่ียวกับการอํานวยความสะดวกในการประกอบ
ธุรกิจ (Ease of Doing Business) ให้แล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. 2560 สําหรับเอกสารราชการอ่ืนๆ ให้พิจารณา
ดําเนินการตามลําดับความสําคัญ ซึ่งต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จทั้งหมดภายในปี พ.ศ. 2564 และให้รวบรวมผล
การดําเนินงานแล้วรายงานต่อนายกรัฐมนตรีทุก 6 เดือน น้ัน 

เพ่ือเป็นการอํานวยความสะดวกให้กับประชาชนโดยตรง ลดขั้นตอนกระบวนการรับรอง
เอกสารที่จะนําไปใช้ในต่างประเทศ และลดภาระค่าใช้จ่ายในการแปลเอกสารของประชาชน รวมถึงลดการแปล
ที่ไม่มีมาตรฐาน และเพ่ือสร้างการยอมรับจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้มีมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ 
สํานักงาน ก.พ.ร. ได้ขอความร่วมมือมายังมหาวิทยาลัยในการจัดทําแบบฟอร์มเอกสารราชการ 2 ภาษา 
(ภาษาไทยควบคู่ภาษาอังกฤษ) ดําเนินการเพ่ือให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว ดังน้ี 

1. จัดทําแผนการดําเนินงานจัดทําแบบฟอร์มเอกสารราชการ 2 ภาษา (ภาษาไทยควบคู่
ภาษาอังกฤษ) ที่อยู่ในความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย ซึ่งการดําเนินการจะขึ้นอยู่กับความพร้อมและจํานวน
เอกสารที่จะต้องแปล โดยเร่ิมดําเนินการในปี พ.ศ. 2560 และให้แล้วเสร็จทั้งหมดภายในปี พ.ศ. 2564 ตาม
แผนการดําเนินงานจัดทําแบบฟอร์มเอกสารราชการ 2 ภาษา แล้วให้ส่งไปยังสํานักงาน ก.พ.ร. ภายในเดือน
กุมภาพันธ์ 2560 ทั้งน้ี สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์สํานักงาน ก.พ.ร. 
(www.opdc.go.th)  

2. ขอให้รายงานผลการดําเนินงานจัดทําแบบฟอร์มเอกสารราชการ 2 ภาษา (ภาษาไทย
ควบคู่ภาษาอังกฤษ) ตามแผนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยไปยังสํานักงาน ก.พ.ร. ปีละ 2 ครั้ง ได้แก่ 
ภายในเดือนพฤษภาคมและเดือนพฤศจิกายน ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 

3. กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ จะสนับสนุนส่วน
ราชการในการดําเนินการแปลเอกสารราชการ โดยจะให้คําปรึกษา แนะนํา รวมทั้งตรวจสอบการแปลเอกสาร
ราชการ โดยสามารถติดต่อประสานงานได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2575-1061 และมีรายช่ือผู้ประสานงานดังน้ี 

1) นายพฤกษ พูลทวีสุข นิติกรปฏิบัติการ 
 หมายเลขโทรศัพท์ 09-5474-1196 
2) นายธนพล พุฒิแก้ว นักการทูตชํานาญการ 
 หมายเลขโทรศัพท์ 0-2203-5000 ต่อ 33221 
3) นางสาวพรรณิภา ทับวงษ์จันทร์ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสัญชาติและพฤติการณ์ 
 หมายเลขโทรศัพท์ 0-2575-1061 

ทั้งน้ี ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดีได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพ่ิมเติมว่า สําหรับเอกสารท่ี
ต้องจัดทําเป็นแบบฟอร์มเอกสารราชการ 2 ภาษา ซึ่งเป็นแบบฟอร์มกลางของมหาวิทยาลัย สํานักงาน
อธิการบดีจะได้ประชุมหารือกองต่างๆ เพ่ือกําหนดเลือกแบบฟอร์มเอกสารในส่วนที่เก่ียวข้องและจัดทําเป็น
แผนการดําเนินงานต่อไป 



 26

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติมอบหมายให้คณะวิชา/หน่วยงาน กําหนดเลือกเอกสารที่ต้อง
จัดทําเป็นแบบฟอร์มเอกสารราชการ 2 ภาษา (ภาษาไทยควบคู่ภาษาอังกฤษ) ในส่วนเฉพาะความรับผิดชอบ
ของคณะวิชา/หน่วยงาน พร้อมทั้งกําหนดระยะเวลาการดําเนินการแล้วเสร็จ แล้วส่งมายังมหาวิทยาลัยเพ่ือ
รวบรวมและจัดทําแผนการดําเนินงานเสนอไปยังสํานักงาน ก.พ.ร. ทั้งน้ี มหาวิทยาลัยจะได้เวียนแจ้งคณะวิชา/
หน่วยงาน ดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป  
 
ระเบียบวาระท่ี  4.6.4 โครงการรับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าศึกษาต่อ          

คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 
 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีคณะศึกษาศาสตร์ได้จัดการเรียนการสอนต้ังแต่ระดับปฐมวัยถึงระดับดุษฎีบัณฑิต โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ และนําความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ทางด้านวิชาการหรือ
ด้านอ่ืนๆ ซึ่งคณะศึกษาศาสตร์ได้ตระหนักถึงการเชื่อมต่อระบบการศึกษาภายในคณะศึกษาศาสตร์ในการ
พัฒนาคุณภาพการเรียนให้มีความต่อเน่ือง และเพ่ือให้นักเรียนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากรที่มี
ความสนใจในศาสตร์ต่างๆ ที่คณะศึกษาศาสตร์เปิดสอน ได้มีโอกาสเข้าศึกษาโดยผ่านกระบวนการภายใน       
คณะวิชา น้ัน 

ในการน้ี คณะศึกษาศาสตร์จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาโครงการรับนักเรียนโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าศึกษาต่อคณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากท่ีประชุม
คณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 โดยจะคัดเลือกจาก
ผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาช้ันปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร กําหนดรับนักศึกษา 5 
สาขาวิชา รวมทั้งสิ้นจํานวน 6 คน คือ 

1. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จํานวน 1 คน โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ไม่ตํ่ากว่า 3.00 มีคะแนนเฉลี่ยเฉพาะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ไม่ตํ่ากว่า 4.00 และผ่านการสอบ
สัมภาษณ์ 

2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา จํานวน 1 คน โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมช้ันมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 ไม่ตํ่ากว่า 2.75 และผ่านการสอบสัมภาษณ์ 

3. สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต จํานวน 1 คน โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมช้ันมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 ไม่ตํ่ากว่า 2.75 และผ่านการสอบสัมภาษณ์ 

4. สาขาวิชาจิตวิทยา จํานวน 1 คน โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ไม่            
ตํ่ากว่า 2.75 และผ่านการสอบสัมภาษณ์ ซึ่งต้องไม่มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรง ได้แก่ โรคจิต โรคประสาท
รุนแรงหรือโรคบุคลิกภาพแปรปรวน รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอ่ืนๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

5. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา จํานวน 2 คน โดยต้องเป็นผู้ศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอน
ปลายแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา มีผลงานด้านกีฬา รางวัลการ
แข่งขัน และผ่านการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

สําหรับผู้สมัครที่เลือกเข้าศึกษาในสาขาวิชาตามข้อ 1-3 ต้องมีผลการสอบวิชา PAT-5 ความ
ถนัดวิชาชีพครูของสถาบันทดสอบทางการศึกษาไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 50 
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ทั้งน้ี กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรที่เปิดรับและแผนการรับนักศึกษาแล้ว 
 อน่ึง กองนิติการได้รับแจ้งจากคณะศึกษาศาสตร์ว่า การดําเนินการตามโครงการดังกล่าวไม่มี
การเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการสอบ จึงไม่มีการ
กําหนดอัตราค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าตอบแทน ซึ่งโครงการดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดีโดยความ
เห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากรตามความในข้อ 23 ของระเบียบ
มหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2557 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบโครงการรับนักเรียนโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าศึกษาต่อคณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 ตามท่ีคณะศึกษาศาสตร์เสนอ และให้
นําเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติโครงการต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.6.5 โครงการคดัเลอืกบุคคลเข้าศกึษาคณะมัณฑนศิลป ์โดยสอบรับตรง ปีการศึกษา 

2560 ประเภททั่วไป (โครงการปกติและโครงการพิเศษ) ครั้งที่ 2 
 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันอังคารที่ 
26 กรกฎาคม 2559 ได้ให้ความเห็นชอบในหลักการของโครงการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาคณะมัณฑนศิลป์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยสอบรับตรง ปีการศึกษา 2560 โดยให้คณะมัณฑนศิลป์ปรับแก้รายละเอียดการ
กําหนดอัตราค่าตอบแทนอนุกรรมการสอบสัมภาษณ์ และการกําหนดอัตราค่าตอบแทนการออกข้อสอบปรนัยที่
ตรวจด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับข้อสอบที่ใช้เวลาสอบวิชาละ 3 ช่ัวโมง เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2557 ข้อ 23.4 และ           
ข้อ 23.2 ตามลําดับ ก่อนนําเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติโครงการต่อไป น้ัน 

เน่ืองจากคณะมัณฑนศิลป์ได้ดําเนินการคัดเลือกนักศึกษาได้ไม่ครบตามจํานวนรับนักศึกษาที่
กําหนดไว้ในแผนการรับนักศึกษา ประจําปีการศึกษา 2560 จึงประสงค์ดําเนินโครงการคัดเลือกบุคคลเข้า
ศึกษาคณะมัณฑนศิลป์ โดยสอบรับตรง ปีการศึกษา 2560 ประเภททั่วไป (โครงการปกติและโครงการพิเศษ) 
ครั้งที่ 2 โดยกําหนดรับนักศึกษา 6 สาขาวิชา จํานวน 72 คน ดังน้ี 

1. สาขาวิชาการออกแบบภายใน  จํานวน 2 คน 
2. สาขาวิชาการออกแบบผลติภัณฑ์  จํานวน 15 คน 
3. สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา  จํานวน 23 คน 
4. สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา  จํานวน 12 คน 
5. สาขาวิชาการออกแบบเคร่ืองประดับ  จํานวน 10 คน 
6. สาขาวิชาการออกแบบเคร่ืองแต่งกาย  จํานวน 10 คน 
หมายเหตุ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงจํานวนรับเพ่ือให้ได้นักศึกษาครบตามที่กําหนด 
ทั้งน้ี กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรที่เปิดรับและแผนการรับนักศึกษาแล้ว 
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อน่ึง คณะมัณฑนศิลป์ได้กําหนดรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกเข้าศึกษาไว้ในโครงการ
แล้ว ซึ่งกองนิติการได้ตรวจสอบค่าใช้จ่ายในส่วนของอัตราค่าตอบแทนแล้วมีความเห็นว่า อัตราค่าตอบแทน
ต่างๆ ของโครงการไม่เกินอัตราที่กําหนดไว้ตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2557 ข้อ 23 ซึ่งโครงการดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดีโดยความเห็นชอบ
ของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบโครงการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาคณะ
มัณฑนศิลป์ โดยสอบรับตรง ปีการศึกษา 2560 ประเภททั่วไป (โครงการปกติและโครงการพิเศษ) ครั้งที่ 2 
ตามท่ีคณะมัณฑนศิลป์เสนอ และให้นําเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติโครงการต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.6.6 ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ Hongik 

University สาธารณรัฐเกาหลี 
 
สรุปเรื่อง 

ด้วยคณะมัณฑนศิลป์ประสงค์จะทําข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ Hongik University 
สาธารณรัฐเกาหลี โดยอาจารย์ปัญจพล เหล่าพูนพัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา และคณะผู้แทน
ของมหาวิทยาลัยศิลปากรเดินทางไปเยือน Hongik University สาธารณรัฐเกาหลี เมื่อวันที่ 17-20 พฤษภาคม 
2559 และได้หารือเก่ียวกับการจัดทําความร่วมมือระหว่างสถาบันจนเป็นผลสําเร็จ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือความ
ร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันการศึกษาช้ันนําด้านศิลปะการออกแบบและผู้นําสาขาวิชาในทวีปเอเชีย 
โดยแลกเปล่ียนนักศึกษาและอาจารย์ในด้านการเรียนการสอน การแสดงผลงานระหว่างประเทศ อีกทั้งเพ่ือ
ความร่วมมือในการเผยแพร่ผลงานในการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ ซึ่งข้อตกลงดังกล่าวเป็นข้อตกลง
ระดับมหาวิทยาลัย ระดับของผู้ลงนามของท้ังสองฝ่าย คือ อธิการบดี ซึ่งข้อตกลงมีกําหนดระยะเวลา 5 ปี 
นับต้ังแต่วันที่ลงนาม โดยคณะมัณฑนศิลป์ได้เสนอเอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณา ดังน้ี 

1. แบบเสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาการจัดทําข้อตกลงความร่วมมือกับต่างประเทศ 
(MOU และ MOA)  

2. แผนการดําเนินกิจกรรมความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
3. MOU ฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ลงนามแล้วเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2559 
4.  ประวัติและความเป็นมาของมหาวิทยาลัยฮงอิก (Hongik University) 
ทั้งน้ี เน่ืองจากข้อตกลงดังกล่าวเป็นข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ 

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

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
มหาวิทยาลัยศิลปากรกับ Hongik University สาธารณรัฐเกาหลี และให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
ต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.6.7 การเบิกจ่ายเงินกองทุนประกันภัยอุบัติเหตุรถยนต์ ราย นายสามารถ  สังข์ทอง 
 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน) ได้มีหนังสือขอให้มหาวิทยาลัยชดใช้ค่าเสียหาย
กรณีรถโดยสารของมหาวิทยาลัยศิลปากร คันหมายเลขทะเบียน 41-3746 กรุงเทพมหานคร เกิดเหตุชนกับ
รถยนต์คันหมายเลขทะเบียน 4 กธ 8995 กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้เอาประกันภัยไว้กับบริษัท วิริยะประกันภัย 
จํากัด (มหาชน) เสียหายรวมเป็นเงิน 36,527.02 บาท น้ัน 

กองนิติการพิจารณาแล้วเห็นว่า อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นครั้งน้ีเป็นกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทํา
ละเมิดต่อบุคคลภายนอกในระหว่างปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย ซึ่งผู้เสียหายสามารถใช้สิทธ์ิ
ย่ืนคําขอให้มหาวิทยาลัยชดใช้ค่าสินไหมทดแทน หรือฟ้องมหาวิทยาลัยต่อศาลได้ 

เมื่อพิจารณาหนังสือ ที่ รร. 60122/รร04/000008 ลงวันที่ 9 มกราคม 2560 ของบริษัท 
วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน) แล้วมีความเห็นว่า หนังสือฉบับน้ีเป็นหนังสือเรียกร้องให้ชําระค่าเสียหาย มิใช่
การย่ืนคําขอให้มหาวิทยาลัยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากการกระทําละเมิดของเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 มาตรา 11 ดังน้ัน มหาวิทยาลัยจึงไม่สามารถออกใบรับคําขอ
ให้แก่บริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน) ได้ 

แต่เน่ืองจากอุบัติเหตุครั้งน้ี นายสามารถ สังข์ทอง ได้ให้ความยินยอมรับผิดชอบชดใช้
ค่าเสียหายให้แก่คู่กรณีแล้วปรากฏตามรายงานประจําวันรับแจ้งเป็นหลักฐานของสถานีตํารวจนครบาล           
ธรรมศาลา ลงวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2559 และกรณีน้ีอยู่ระหว่างการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดตาม
คําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 16/2560 ลงวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2560 หากมหาวิทยาลัยเห็นว่าการชําระ
ค่าเสียหายจํานวน 36,527.02 บาท (สามหมื่นหกพันห้าร้อยยี่สิบเจ็ดบาทสองสตางค์) ให้แก่บริษัท วิริยะ
ประกันภัย จํากัด (มหาชน) ไปก่อนเพ่ือมิให้มีการฟ้องคดี ซึ่งรวมถึงจะต้องชดใช้ดอกเบ้ียระหว่างผิดนัดเพ่ิมขึ้น
ด้วย จะเป็นประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย ก็เห็นสมควรชําระหน้ีให้แก่บริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน)        
ไปก่อน ส่วนแหล่งเงินที่จะนําไปชําระหน้ีจํานวนดังกล่าวน้ัน ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยกองทุน
ประกันภัยอ ุบ ัต ิเหตุรถยนต์ พ .ศ .  2535 ข้อ 9 กําหนดให้การจ่ายเง ินจากกองทุนในจํานวนเง ินที่
นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในระเบียบน้ี ให้อยู่ในดุลยพินิจของที่ประชุมคณบดีพิจารณาเหตุผลและความจําเป็นเป็น
รายๆ ไป กองนิติการจึงมีความเห็นว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากรมีอํานาจที่จะ
พิจารณาการจ่ายเงินจากกองทุนประกันภัยอุบัติเหตุรถยนต์เพ่ือชําระหน้ีกรณีอุบัติเหตุครั้งน้ีได้  

ส่วนการชําระเงินคืนกองทุนประกันภัยอุบัติเหตุรถยนต์จะเป็นไปตามผลการสอบข้อเท็จจริง
ความรับผิดทางละเมิด กล่าวคือ หากผลการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดเห็นว่า มหาวิทยาลัยต้อง
รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นครั้งน้ี มหาวิทยาลัยก็ต้องคืนเงินให้กับกองทุนประกันภัยอุบัติเหตุรถยนต์ 
แต่ถ้าผลการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดเห็นว่า นายสามารถ สังข์ทอง และบุคคลอ่ืน ต้องรับผิดชอบ
ในความเสียหายที่เกิดขึ้นครั้งน้ี นายสามารถ สังข์ทอง และบุคคลอ่ืน ก็ต้องคืนเงินให้กับกองทุนประกันภัย
อุบัติเหตุรถยนต์ต่อไป 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้ชดใช้ค่าเสียหายจํานวน 36,527.02 บาท               
(สามหมื่นหกพันห้าร้อยยี่สิบเจ็ดบาทสองสตางค์) ให้แก่ บริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน) ไปก่อน โดย
ให้จ่ายเงินจากกองทุนประกันภัยอุบัติเหตุรถยนต์ตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยกองทุนประกันภัย
อุบัติเหตุรถยนต์ พ.ศ. 2535 ข้อ 9 ส่วนการชําระเงินคืนกองทุนประกันภัยอุบัติเหตุรถยนต์ให้เป็นไปตามผลการ
สอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด กล่าวคือ หากผลการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดเห็นว่า 
มหาวิทยาลัยต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นครั้งน้ี มหาวิทยาลัยก็ต้องคืนเงินให้กับกองทุนประกันภัย
อุบัติเหตุรถยนต์ แต่ถ้าผลการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดเห็นว่า นายสามารถ สังข์ทอง และบุคคลอ่ืน 
ต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นครั้งน้ี นายสามารถ สังข์ทอง และบุคคลอ่ืน ก็ต้องคืนเงินให้กับกองทุน
ประกันภัยอุบัติเหตุรถยนต์ต่อไป 
 
ระเบยีบวาระที่  5 เรื่องอ่ืนๆ 
ระเบยีบวาระที่  5.1   เรื่องที่ผู้อํานวยการสถาบนัวิจัยและพัฒนาแจ้งให้ทราบ 
 
สรุปเรื่อง 

ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ จํานวน 3 เรื่อง ดังน้ี 
1. มหาวิทยาลัยได้จัดทําวารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวนทั้งสิ้น 3 ฉบับ คือ วารสาร

มหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาอังกฤษ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Silpakorn University Science 
and Technology Journal (SUSTJ)) และวารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
สาขาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปะ (Silpakorn University Journal of Social Sciences, 
Humanities and Arts) ซึ่งจัดอยู่ในฐานข้อมูล TCI โดยวารสารฉบับภาษาอังกฤษอยู่ระหว่างการผลักดันให้จัด
อยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS วารสารแต่ละฉบับกําหนดตีพิมพ์ปีละ 3 ฉบับ ซึ่งได้มีการจัดเก็บค่าตีพิมพ์บทความ
วารสารจากผู้เขียนที่เป็นบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยบทความละ 2,000 บาท และผู้เขียนชาวต่างชาติบทความละ 
100 USD สําหรับผู้เขียนที่เป็นบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยไม่จัดเก็บค่าตีพิมพ์บทความ ทั้งน้ี เริ่มดําเนินการ
จัดเก็บค่าตีพิมพ์บทความต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป 

2. โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) ได้รับเงินสนับสนุนจากสํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ซึ่งมีแนวคิดให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้สร้างผู้ประกอบการ โดย 

- การสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษา โดยอาจใช้หลักสูตรที่ เ อ้ือต่อการเป็น
ผู้ประกอบการ 

- โครงการสนับสนุนเร่งการเติบโตของธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
(Research Gap Fund) โดยให้ในลักษณะเงินสนับสนุนผู้ประกอบการผ่านมหาวิทยาลัยหรือสถาบันวิจัยของรัฐ
ที่ผู้ประกอบการขออนุญาตใช้สิทธ์ินําผลงานวิจัยมาต่อยอด สนับสนุนไม่เกินร้อยละ 75 ของงบประมาณ
โครงการ ในวงเงินไม่เกิน 800,000 บาท สําหรับธุรกิจเทคโนโลยีดิจิทัล หรือไม่เกิน 1,700,000 บาท สําหรับ
ธุรกิจเทคโนโลยีอ่ืนๆ 

- อยู่ระหว่างจัดทําข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ สวทช. ซึ่งมหาวิทยาลัยศิลปากร
เป็นมหาวิทยาลัยนําร่องในชุดแรก โดยมีมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมประมาณ 30 แห่ง  

- การใช้พ้ืนที่บริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยในการศึกษาวิจัยเพ่ือขอรับงบประมาณ 
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3. คณะทํางานด้านการวิจัยของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยได้มอบหมายให้
มหาวิทยาลัยรับผิดชอบแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการวิจัยเพ่ือสร้างนวัตกรรมตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ใน
กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าเพ่ิมสูง (Creative, Culture & High Value 
Service) หรือเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพ่ือออกแบบประเทศไทยให้ก้าวไกลอย่างสร้างสรรค์ โดยใช้งบประมาณใน
กลุ่มจังหวัดผ่านกลไกประชารัฐที่สร้างเก่ียวกับเรื่องนวัตกรรม (Innovation) ทั้งน้ี ประธานได้เสนอให้มีการ
แต่งต้ังคณะทํางานเร่งรัดทั้งระดับคณะวิชา/ระดับมหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นพ่ีเลี้ยงของคณะทํางาน 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี  5.2   การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44             

“สุรนารีเกมส์” 
 
สรุปเรื่อง 

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 “สุรนารีเกมส์” ระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 
2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยมหาวิทยาลัยได้รับเหรียญเงิน 1 เหรียญ และเหรียญทองแดง           
3 เหรียญ พร้อมน้ีได้แสดงความยินดีกับนักกีฬาที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันกีฬาดังกล่าว ดังน้ี 

1. รางวัลเหรียญเงิน จํานวน 1 รางวัล คือ การแข่งขัน A-Math ประเภทชายคู่ โดยนาย
บัลลังก์ ธัชชัย สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และนายจิรพันธ์ โตเจริญทรัพย์ สาขาวิชาปิโตรเคมี
พอลิเมอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

2. รางวัลเหรียญทองแดง จํานวน 3 รางวัล ได้แก่ 
- การแข่งขันกีฬาเพาะกาย โดยนางสาวพิมพ์ชนก คํามั่น สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 

คณะศึกษาศาสตร์ 
- การแข่งขันกีฬายูโด โดยนายชนทัต แซ่ลิ้ม สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์

และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
- การแข่งขันกีฬาเทนนิส ประเภทหญิงคู่ โดยนางสาวฉัตรมณี จันทร์เขียว และนางสาวนภาวี 

จันทร์เขียว สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 

 
มติ ที่ประชุมรับทราบ  
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เลิกประชุมเวลา 11.55 น. 
 
 
 

(นางสาวกันย์พินันท์  สิริปัญญาธร) 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 
 

(นางสาวสิริวัลลิ์  พฤกษาอุดมชัย) 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 
 

(นางสาวเอมอร  ชีราวุฒธิพันธ์) 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 

รายงานการประชุมฉบับน้ี 
ได้รับรองโดยไม่มีการแก้ไข 
 


