
 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ครั้งท่ี 6/2560 

วันอังคารท่ี 21 มีนาคม 2560 
ณ  ห้องประชุมนริศรานวุัดตวิงศ์ สํานักงานอธิการบด ี ตลิ่งชนั 

…………….……………….. 

ผู้มาประชุม 

1. ผศ.ดร.วันชัย สุทธะนันท ์ ผู้รักษาการแทนอธิการบดี ประธานกรรมการ 
2. ผศ.ดร.เชาวรีย์ อรรถลังรอง ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ กรรมการ 

  การศึกษา 
3. รศ.ดร.ดวงเดือน  ไกรลาศ ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา กรรมการ 
4. ผศ.ดร.ไธพัตย์  ภูชิสส์ชวกรณ์ ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม กรรมการ 

  และกิจการพิเศษ 
5. รศ.ดร.ประสพชัย  พสุนนท ์ ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี เพชรบุรี กรรมการ 
6. ผศ.ดร.ปาเจรา    พัฒนถาบุตร ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร ์ กรรมการ 

 และคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
 อุตสาหกรรม 

7. ศ.ดร.พรศักด์ิ  ศรีอมรศักด์ิ ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย กรรมการ 
8. รศ.ดร.ปานใจ   ธารทัศนวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ 
9. อ.อํามฤทธ์ิ   ชูสุวรรณ  คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ กรรมการ 

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 และผู้รักษาการแทน กรรมการ 

  ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
16. รศ.ดร.ธนะเศรษฐ ์ ง้าวหิรัญพัฒน์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กรรมการ 
17. อ.วุฒิชัย  เลิศสถากิจ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ       กรรมการ 

   รักษาการแทนคณบดีคณะดุริยางคศาสตร์ กรรมการ 
18. ผศ.ดร.พีรพัฒน์ ยางกลาง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
19. ผศ.สมศักด์ิ ชาตินํ้าเพ็ชร คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ 
20. ผศ.ดร.สมพิศ   ขัตติยพิกุล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ กรรมการ 
21. ผศ.ฉัตรชัย  เผ่าทองจีน ผู้อํานวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ กรรมการ 
22. อ.ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท ์ ผู้อํานวยการหอศิลป์ กรรมการ 
23. อ.ปัญจพล   เหล่าพูนพัฒน์  ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กรรมการและเลขานุการ 
24. นางสาวอัปสร กิจเจริญค้า ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี ผู้ช่วยเลขานุการ 
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ผู้มาประชุมผา่นระบบ VDO-Conference 
1. อ.ดร.ภวพล คงชุม คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการ 
2. ผศ.ดร.ศักดิพันธ์ ตันวิมลรัตน์ ผู้อํานวยการสํานักหอสมุดกลาง กรรมการ 
3. รศ.ดร.บุญศรี   จงเสรีจิตต์ ประธานสภาคณาจารย์ กรรมการ 
4. อ.ดร.คุณัตว์   พิธพรชัยกุล ผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ กรรมการ 
5. อ.ดร.นิรุทธ์  วัฒโนภาส ผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ กรรมการ 
6. นายกฤษดา   ไพรวรรณ์ ผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน กรรมการ 

ผู้เขา้ร่วมประชุม 
1. อ.นภดล  วิรุฬห์ชาตะพันธ์ ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี วังท่าพระ 
2. อ.ดร.ประไพพิมพ์  สุธีวสินนนท ์ ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลัง 
3. ผศ.สยุมพร  กาษรสุวรรณ ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม 
4. นางอัจฉรา   ทองส่งโสม ผู้อํานวยการกองกลาง   
5. นางสุกัญญา   ต่อทรัพย์สิน ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่  
6. นายสหรัฐ   มณีจันทร ์ ผู้อํานวยการกองนิติการ 
7. นางสุมณฑา   เสรีวัตตนะ ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน 
8. นางสาวนลินรัตน์  ปัจฉิมพัทธพงษ์ หัวหน้างานการประชุม กองกลาง 
9. นางสาวธณิดา  มหาสวัสด์ิ ผู้รักษาการแทนหัวหน้างานบริหารงานบุคคล  

  กองการเจ้าหน้าที่  
10. นางนิรบล  ต้นวงศ์ หัวหน้างานนิติการ 2 กองนิติการ 

ผู้เขา้ร่วมประชุมผ่านระบบ VDO-Conference 
1. ผศ.ดร.ธีระศักด์ิ  หุดากร ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร ์
2. อ.ดร.สุภาพ  เกิดแสง ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ 

  การศึกษา 
3. ผศ.ดร.อนิรุทธ์  สติมั่น ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
4. รศ.ดร.อวยพร อภิรักษ์อร่ามวง ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. รศ.ดร.พิทักษ์ ศิริวงศ์ ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ติดราชการ 
2. อ.ดําริห์    บรรณวิทยกิจ คณบดีคณะดุริยางคศาสตร์     ติดราชการ 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 
เมื ่อกรรมการครบเป็นองค์ประชุมแล้ว  ประธานกล่าวเปิดประชุมและขอให้ที ่ประชุม

พิจารณาเรื่องต่างๆ ดังน้ี 
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ระเบยีบวาระที่  1    เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบยีบวาระที่ 1.1     รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร     

ครั้งที่ 5/2560 เม่ือวันอังคารที่ 7 มีนาคม 2560  
  

สรุปเรื่อง 
 ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันอังคารที่ 7 มีนาคม 2560     
  
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
 

ระเบยีบวาระที่  2     เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
ระเบยีบวาระที่ 2.1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ 
ระเบยีบวาระที่  2.1.1     การต้อนรบัและแนะนาํผูบ้ริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

สรุปเรื่อง 
ประธานกล่าวต้อนรับและแนะนําผู้บริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งได้รับการแต่งต้ังให้ดํารง

ตําแหน่งผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี ต้ังแต่วันที่ 13 มีนาคม 2560 และผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี 
ต้ังแต่วันที่ 14 มีนาคม 2560 ดังน้ี 

ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี จํานวน 8 ราย  
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาวรีย์  อรรถลังรอง  
 ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงเดือน  ไกรลาศ  
 ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไธพัตย์  ภูชิสส์ชวกรณ์  
 ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและกิจการพิเศษ 
4. รองศาสตราจารย์ ดร.ประสพชัย  พสุนนท์  
 ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี เพชรบุรี 
5. อาจารย์ปัญจพล  เหล่าพูนพัฒน์    
 ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาเจรา  พัฒนถาบุตร  
 ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์ 
7. ศาสตราจารย์ ดร.พรศักด์ิ  ศรีอมรศักด์ิ  
 ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย  
8. รองศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์  ศิริวงศ์  
 ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  
ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี จํานวน 8 ราย  
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กําไลทิพย์  ปัตตะพงศ์  

  ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระศักด์ิ  หุดากร  
 ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์ 
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3. อาจารย์นภดล  วิรุฬห์ชาตะพันธ์   
 ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี วังท่าพระ 
4. อาจารย์ ดร.ประไพพิมพ์  สุธีวสินนนท์  
 ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลัง 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สยุมพร  กาษรสุวรรณ  
 ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม 
6. อาจารย์ ดร.สุภาพ  เกิดแสง   
 ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนิรุทธ์  สติมั่น  
 ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
8. รองศาสตราจารย์ ดร.อวยพร  อภิรักษ์อร่ามวง  
 ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 

 
มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 
ระเบยีบวาระที่  2.2     ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานของหน่วยงาน 
  ภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ประจําป ี
  งบประมาณ พ.ศ. 2559 ของมหาวิทยาลัยศลิปากร 
 
สรุปเรื่อง 

 ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรได้รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559         
จากสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) เพ่ือตอบสนองต่อ
นโยบายของรัฐบาลตามแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 และ      
คํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในมิติด้านการพัฒนา
สถาบัน ตัวช้ีวัดที่ 5 : ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานขององค์กร ซึ่งมหาวิทยาลัยให้คํา
รับรองการปฏิบัติราชการที่ได้ลงนามไว้แล้ว โดยสํานักงาน ป.ป.ช. ได้มอบหมายให้มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนา
องค์กรภาครัฐ (IRDP) ดําเนินการสํารวจและวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าว น้ัน 

 ในการน้ี สํานักงาน ป.ป.ช. ได้แจ้งผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการ
ดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA)  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 ของมหาวิทยาลัยศิลปากร  โดยมีสาระสําคัญดังน้ี 

1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานได้คะแนน     
ร้อยละ 78.59 จําแนกเป็น 

1.1 ความโปร่งใส  ร้อยละ 73.11 
1.2 ความพร้อมรับผิด   ร้อยละ 91.03 
1.3 ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ร้อยละ 99.74 
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1.4 วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร ร้อยละ 58.46 
1.5 คุณธรรมการทํางานในหน่วยงาน ร้อยละ 66.09 

2. ผลการประเมินจากมุมมองภายนอกองค์กร (External Integrity & Transparency 
Assessment (EIT)) (สํารวจจากนักศึกษา ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ปกครอง นายจ้างของบัณฑิตของมหาวิทยาลัย 
และคู่ค้า (จัดซื้อจัดจ้างกับมหาวิทยาลัย)) จํานวน 300 คน ได้คะแนนร้อยละ 90.15 

3. ผลการประเมินจากมุมมองภายในองค์กร (Internal Integrity & Transparency 
Assessment (IIT)) (สํารวจจากผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัย) 
จํานวน 300 คน ได้คะแนนร้อยละ 63.63 

4. ผลการประเมินจากหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based Integrity & Transparency 
Assessment (EBIT)) ได้คะแนนร้อยละ 65.12  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ และให้เผยแพร่ผลคะแนนให้คณะวิชา/หน่วยงานที่เก่ียวข้องทราบ พร้อมทั้ง    
ช้ีแจงการนําข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ต่อไป  

ทั้งน้ี ประธานมอบหมายให้สภาคณาจารย์ดูแลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดําเนินงานของหน่วยงาน ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร เพ่ือให้มหาวิทยาลัยได้รับคะแนนการประเมิน
สูงขึ้นในคร้ังต่อไป 

  
ระเบียบวาระท่ี  2.3 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ลูกจ้างประจําของส่วนราชการได้รับอัตราค่าจ้างสูง

กว่าอัตราค่าจ้างขั้นสูงของตําแหน่งที่ได้รับแต่งต้ังในแต่ละระดับ  
 

สรุปเรื่อง 
ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0420/ว27 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์

และวิธีการให้ลูกจ้างประจําของส่วนราชการได้รับอัตราค่าจ้างสูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นสูงของตําแหน่งที่ได้รับ
แต่งตั ้งในแต่ละระดับ กระทรวงการคลังได้กําหนดบัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ              
และกําหนดบัญชีคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งและอัตราค่าจ้างขั้นตํ่า ขั้นสูง ของลูกจ้างประจําของส่วนราชการ           
ให้ส่วนราชการถือปฏิบัติ และตามคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559 เห็นชอบให้ข้าราชการ          
พลเรือนสามัญได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตําแหน่งที่ได้รับแต่งต้ัง โดยกําหนดให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ 
ผู้ดํารงตําแหน่งประเภทและระดับใดที่ได้รับเงินเดือนถึงอัตราเงินเดือนขั้นสูง หรือได้รับเงินเดือนถึงอัตรา
เงินเดือนสูงสุด (เงินเดือนตัน) เมื่อได้รับการพิจารณาเล่ือนเงินเดือนตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
แล้ว ให้ได้รับเงินเดือนในระดับถัดไปของแต่ละประเภทตําแหน่งโดยให้มีผลใช้บังคับ ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 
ความละเอียดแจ้งแล้ว น้ัน  

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว เพ่ือให้เป็นไปในทิศทางเดียวกับข้าราชการพลเรือนสามัญ       
ที่มีการปรับหลักเกณฑ์ดังกล่าว จึงอาศัยอํานาจตามข้อ 8 แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจํา
ของส่วนราชการ พ.ศ.2537 เห็นสมควรกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้ลูกจ้างประจําของส่วนราชการได้รับ
อัตราค่าจ้างสูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นสูงของตําแหน่งในแต่ละระดับ สรุปได้ ดังน้ี 
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1. ลูกจ้างประจําผู้ดํารงตําแหน่งใด ระดับใด ที่ได้รับค่าจ้างถึงอัตราค่าจ้างขั้นสูง (ค่าจ้างตัน) 
ของตําแหน่งในแต่ละระดับ ตามหนังสือที่อ้างถึง 2 แล้ว เมื่อได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างตามรอบ         
การประเมนิผลการปฏิบัติราชการแล้ว ให้ได้รับค่าจ้างเพ่ิมขึ้นตามที่กําหนด ดังน้ี 

1.1 ตําแหน่งใด ระดับใด ที่กระทรวงการคลังกําหนดอัตราค่าจ้างขั้นสูงไว้ในบัญชี           
แต่ละกลุ่ม ให้ได้รับค่าจ้างสูงขึ้นต่อไปจนถึงอัตราค่าจ้างขั้นสูงสุดของบัญชีในกลุ่มน้ันๆ 

ยกเว้น ตําแหน่งช่างจัดสถานท่ีพิธีการ ระดับ ช2 ที่กระทรวงการคลังกําหนดให้ใช้
อัตราค่าจ้างขั้นสูงของบัญชีกลุ่มที่ 4 ขั้นที่ 16 อัตราค่าจ้าง 46,470 บาท ให้ได้รับอัตราค่าจ้างสูงขึ้นต่อไป  
จนถึงขั้นที่ 19.5 อัตราค่าจ้าง 54,170 บาท ซึ่งเทียบเท่าอัตราเงินเดือนขั้นสูงสุดของข้าราชการตําแหน่ง
ประเภททั่วไป (ขั้นสูงสุด 54,820 บาท) 

1.2 ตําแหน่งใด ระดับใด ที่กระทรวงการคลังกําหนดให้ใช้อัตราค่าจ้างขั้นสูงสุดของบัญชี
แต่ละกลุ่ม ให้ได้รับค่าจ้างสูงขึ้นต่อไป จนถึงอัตราค่าจ้างขั้นสูงของระดับถัดไป 1 ระดับ ในกลุ่มบัญชีถัดไป  
(โดยเทียบขั้นใกล้เคียงในทางที่สูงกว่าของกลุ่มบัญชีถัดไป) 

1.3 ตําแหน่งใด ระดับใด ที่กระทรวงการคลังกําหนดให้ใช้อัตราค่าจ้างขั้นสูงสุดของบัญชี       
กลุ่มที่ 4 ขั้นที่ 28.5 อัตราค่าจ้าง 74,310 บาท ให้ได้รับอัตราค่าจ้างสูงขึ้นต่อไป จนถึงขั้นที่ 29.5 อัตราคาจ้าง 
76,800 บาท (โดยขยายเพดานอัตราค่าจ้างเพ่ิมขึ้น จํานวน 1 ขั้น เพ่ือใช้เป็นขั้นว่ิงของตําแหน่งดังกล่าว) 
ตัวอย่างการปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจําของส่วนราชการ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 

2. ลูกจ้างประจํารายใดที่ได้รับค่าจ้างตามนัย ข้อ 1 ให้ได้รับค่าจ้างในวันที่ 1 เมษายน หรือ 
วันที่ 1 ตุลาคม ตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานราชการ 

ในกรณีที่ลูกจ้างประจํารายใดต้องพ้นจากราชการเพราะเหตุเกษียณอายุให้ได้รับการ เลื่อน
ขั้นค่าจ้างดังกล่าวเพ่ือประโยชน์ในการคํานวณบําเหน็จลูกจ้าง ในวันที่ 30 กันยายน ของปีที่จะพ้นจากราชการ
เพราะเหตุเกษียณอายุ 

3. ลูกจ้างประจํารายใดได้รับค่าจ้างตามหลักเกณฑ์ และวิธีการน้ี เมื่อได้รับค่าจ้างถึงอัตรา
ค่าจ้างขั้นสูงตามนัยข้อ 1 แล้ว ให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจําผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูง หรือใกล้ถึงขั้นสูงของ
อันดับหรือตําแหน่ง พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

4. ลูกจ้างประจํารายใดได้รับค่าตอบแทนพิเศษตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
เบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจําผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับ
หรือตําแหน่ง พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม อยู่ในวันที่หลักเกณฑ์และวิธีการน้ีมีผลใช้บังคับให้นําค่าตอบแทน
พิเศษในรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานต้ังแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 มารวม
เป็นขั้นค่าจ้างต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559  

อน่ึง บัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการให้ถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงการคลังที่ กค 0428/ว 47 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 กรณีบัญชีโครงสร้างลูกจ้างกลุ่มที่ 4               
ให้ขยายเพดานอัตราค่าจ้าง 1 ขั้น ได้แก่ ขั้นที่ 29 อัตราค่าจ้าง 75,550 บาท และขั้นที่ 29.5 อัตราค่าจ้าง  
76,800 บาท ตามนัยข้อ 1.3 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบและให้ดําเนินการออกคําสั่งฯ ต่อไป          
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ระเบยีบวาระที่  2.4     การปรบัปรุงปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ .) ได้แจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบ           
การปรับปรุงปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบ 
ในการประชุมเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560 ตามท่ีสํานักงบประมาณเสนอ น้ัน 

เพ่ือให้การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยสอดคล้องกับการปรับปรุงปฏิทินงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กองแผนงานจึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบการปรับปรุงปฏิทินงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังน้ี 

เดิม ปรับปรุง  ข้ันตอน / กิจกรรม 
1 กุมภาพันธ์ -       

7 เมษายน 2560 
1 กุมภาพันธ์ -      

21 เมษายน 2560 
สํานักงบประมาณพิจารณาจัดทํารายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ือนําเสนอคณะรัฐมนตรี 

11 เมษายน 2560 25 เมษายน 2560 คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2561 พร้อมหลักเกณฑ์การปรับปรุงงบประมาณ 

11-20 เมษายน 2560 25-27 เมษายน 2560 รองนายกรัฐมนตรีท่ีรับผิดชอบหรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัดมอบนโยบายให้
กระทรวง ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ปรับปรุง
รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจําปีตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะรัฐมนตรี
ให้ความเห็นชอบ เสนอรองนายกรัฐมนตรีท่ีรับผิดชอบหรือรัฐมนตรี  
เจ้าสังกัดพิจารณาให้ความเห็นชอบและส่งสํานักงบประมาณ 

21-28 เมษายน 2560 28 เมษายน -        
4 พฤษภาคม 2560 

สํานักงบประมาณพิจารณาและปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ือนําเสนอรัฐมนตรี 

2 พฤษภาคม 2560 9 พฤษภาคม 2560 คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงรายละเอียด
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

2-19 พฤษภาคม 2560 9-22 พฤษภาคม 2560 สํานักงบประมาณจัดพิมพ์ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และเอกสารประกอบงบประมาณ 

23 พฤษภาคม 2560 30 พฤษภาคม 2560 คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และเอกสารงบประมาณเพ่ือ
นําเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

1 มิถุนายน 2560 8 มิถุนายน 2560 สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในวาระท่ี  1 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ  
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ และให้ดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป 
 
ระเบยีบวาระที่  3    เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน  
 ไม่ม ี
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ระเบยีบวาระที่  4     เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
ระเบยีบวาระที่  4.1 การบริหารงานบุคคล 
ระเบยีบวาระที่  4.1.1 การสอบแข่งขนั / คัดเลือก 
  ไม่ม ี
 
ระเบยีบวาระที่  4.1.2 การขออนุมัติบรรจุบุคคล / การโอนย้าย  
ระเบียบวาระท่ี  4.1.2.1 วิทยาลัยนานาชาติขออนุมัติจ้างบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

จํานวน  2 ราย 
 

สรุปเรื่อง 
ตามท่ีวิทยาลัยนานาชาติมีอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน 

(เงินรายได้สมทบ) จํานวน 2 อัตรา ตําแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ได้แก่ ตําแหน่งเลขท่ี 2-3-26-542 
และ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-26-543 น้ัน 
  เพ่ือให้การดําเนินงานภายในวิทยาลัยนานาชาติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย วิทยาลัยนานาชาติ
จึงประสงค์ขออนุมัติจ้างบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 2 ราย ดังน้ี 

1. นางสาวริญญารัตน์ วงศ์ฐิติภัทร์ วุฒิศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) จากมหาวิทยาลัยรามคําแหง 
ตําแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-26-542 อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท  
สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ 

2. นายธเนศ ดอกไม้ วุฒิอักษรศาสตรบัณฑิต (ภาษาเยอรมัน) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร               
ตําแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-26-543 อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท       
สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ 

พร้อมทั้งขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน จํานวน 2 ราย ดังน้ี  
1. คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ         ประธานกรรมการ 
2. รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติฝ่ายวิชาการ       กรรมการ 
3. รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติฝ่ายสื่อสารองค์กร       กรรมการ 
4. รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติฝ่ายกิจการนักศึกษา       กรรมการ 
5. นางสาวโกลญัญา  สุขประสม         กรรมการและเลขานุการ 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมั ติให้จ้างบุคคล ทั้ง 2 ราย เพ่ือบรรจุเป็นพนักงาน                 
มหาวิทยาลัย ต้ังแต่วันที่ ก.บ.ม. อนุมัติแต่ไม่ก่อนวันรายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน พร้อมทั้งอนุมัติให้แต่งต้ัง
คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าวตามรายช่ือที่หน่วยงานเสนอ ทั้งน้ี การจ้าง            
ครั้งแรกให้จ้างเป็นพนักงานประจําสถานภาพทดลองงาน มีระยะเวลาการจ้าง 1 ปี ต้ังแต่วันที่รายงานตัว              
เข้าปฏิบัติงาน 
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ระเบียบวาระท่ี  4.1.2.2 กองบริการการศึกษาขออนุมัติจ้าง นางสาววิภาวรรณ มะลิวรรณ์ เพื่อบรรจุ
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ซ่ึงจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตําแหน่ง         
นักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่กองบริการการศึกษามีอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณ
แผ่นดิน ตําแหน่งนักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-2-19-1217 สังกัดงานบริการการศึกษา             
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ กองบริการการศึกษา สํานักงานอธิการบดี น้ัน  

กองบริการการศึกษาได้ดําเนินการตามข้ันตอนแล้ว ผู้ได้รับการคัดเลือกคือ นางสาววิภาวรรณ 
มะลิวรรณ์ วุฒิศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการชุมชน) มหาวิทยาลัยศิลปากร กองบริการการศึกษาจึงประสงค์          
ขออนุมัติจ้าง นางสาววิภาวรรณ มะลิวรรณ์ เพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณ
แผ่นดิน ดํารงตําแหน่งนักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-2-19-1217 อัตราเงินเดือน  เดือนละ 
19,500 บาท สังกัดงานบริการการศึกษา วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ กองบริการการศึกษา สํานักงาน
อธิการบดี พร้อมทั้งขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังน้ี 

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

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จ้าง นางสาววิภาวรรณ มะลิวรรณ์ เพ่ือบรรจุเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน ดํารงตําแหน่งนักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ 
ตําแหน่งเลขที่ 2-2-19-1217 อัตราเงินเดือน  เดือนละ 19,500 บาท สังกัดงานบริการการศึกษา วิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร์ กองบริการการศึกษา สํานักงานอธิการบดี ต้ังแต่วันที่ ก.บ.ม. อนุมัติ แต่ไม่ก่อนวัน           
รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน พร้อมทั้งอนุมัติให้แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหน่ง
ดังกล่าวตามรายช่ือที่หน่วยงานเสนอ ทั้งน้ี  การจ้างครั้งแรกให้จ้างเป็นพนักงานประจําสถานภาพทดลองงาน                
มีระยะเวลาการจ้าง 1 ปี ต้ังแต่วันที่รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน 
 ทั้งน้ี ประธานมอบหมายให้กองการเจ้าหน้าที่รายงานข้อมูลกรอบอัตราว่างพนักงาน
มหาวิทยาลัยทั้งหมด เพ่ือจะได้พิจารณาดําเนินการตามท่ีสมควรต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

10

ระเบียบวาระท่ี  4.1.2.3 กองงานวิทยาเขตขออนุมัติจ้าง นางสาวพินพัตร์ อ่ิมสวาสด์ิ เพื่อบรรจุเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย ซ่ึงจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตําแหน่ง             
นักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่กองงานวิทยาเขตมีอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน 
ตําแหน่งนักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-2-17-1220 สังกัดงานพัสดุ กองงานวิทยาเขต สํานักงาน
อธิการบดี น้ัน  

กองงานวิทยาเขตได้ดําเนินการตามข้ันตอนแล้ว ผู้ได้รับการคัดเลือกคือ นางสาวพินพัตร์             
อ่ิมสวาสด์ิ วุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิต (สถิติ) มหาวิทยาลัยศิลปากร กองงานวิทยาเขตจึงประสงค์ขออนุมัติจ้าง 
นางสาวพินพัตร์ อ่ิมสวาสด์ิ เพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน            
ดํารงตําแหน่งนักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-2-17-1220 อัตราเงินเดือน เดือนละ               
19,500 บาท สังกัดงานพัสดุ กองงานวิทยาเขต สํานักงานอธิการบดี พร้อมทั้งขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการ
ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังน้ี 

1. รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์ ประธานกรรมการ 
2. หัวหน้างานพัสดุ กองงานวิทยาเขต กรรมการ 
3. นายสมปอง  ชมภูนุช กรรมการ 
4. นางยุภา  แก้วจริยะพล กรรมการและเลขานุการ 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จ้าง นางสาวพินพัตร์ อ่ิมสวาสดิ์ เพ่ือบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน  ดํารงตําแหน่งนักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขท่ี 
2-2-17-1220 อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท สังกัดงานพัสดุ กองงานวิทยาเขต สํานักงานอธิการบดี        
ต้ังแต่วันที่ ก.บ.ม. อนุมัติ แต่ไม่ก่อนวันรายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน พร้อมทั้งอนุมัติให้แต่งต้ังคณะกรรมการ
ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าวตามรายช่ือที่หน่วยงานเสนอ ทั้งน้ี  การจ้างคร้ังแรกให้จ้าง
เป็นพนักงานประจําสถานภาพทดลองงานมีระยะเวลาการจ้าง 1 ปี ต้ังแต่วันที่รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.2.4 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมขออนุมัติจ้าง นางสาว          

ภาวินี  ผิวอ่อน เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ซ่ึงจ้างด้วยเงิน
งบประมาณแผ่นดิน (เงินรายได้สมทบ) ตําแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 

 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย          
ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน (เงินรายได้สมทบ) ตําแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่        
2-3-09-297 สังกัดงานบริการการศึกษา สํานักงานคณบดี น้ัน  

คณะฯ ได้ดําเนินการตามข้ันตอนแล้ว ผู้ได้รับการคัดเลือกคือ นางสาวภาวินี  ผิวอ่อน               
วุฒิ ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การศึกษาตลอดชีวิต) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะฯ จึงประสงค์          
ขออนุมัติจ้าง นางสาวภาวินี  ผิวอ่อน เพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน            
(เงินรายได้สมทบ) ดํารงตําแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-09-297 อัตราเงินเดือน           
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เดือนละ 19,500 บาท สังกัดงานบริการการศึกษา สํานักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม พร้อมทั้งขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังน้ี 

1. รองคณบดีฝ่ายบริหาร          ประธานกรรมการ 
    คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
2. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ          กรรมการ 
    คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
3. เลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  กรรมการ 
4. หัวหน้างานคลังและพัสดุ          กรรมการ 
    คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
5. หัวหน้างานบริการการศึกษา          กรรมการ 
    คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
6. หัวหน้างานตรวจสอบและประกันคุณภาพการศึกษา     กรรมการ 
    คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
7. หัวหน้างานบริหารและธุรการ          กรรมการและเลขานุการ 
    คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จ้าง นางสาวภาวินี  ผิวอ่อน เพ่ือบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน (เงินรายได้สมทบ) ดํารงตําแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
ตําแหน่งเลขที่ 2-3-09-297 อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท สังกัดงานบริการการศึกษา สํานักงานคณบดี 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ต้ังแต่วันที่ ก.บ.ม. อนุมัติ แต่ไม่ก่อนวันรายงานตัว                 
เข้าปฏิบัติงาน พร้อมทั้งอนุมัติให้แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าว
ตามรายช่ือที่คณะฯ เสนอ ทั้งน้ี  การจ้างคร้ังแรกให้จ้างเป็นพนักงานประจําสถานภาพทดลองงานมีระยะเวลา
การจ้าง 1 ปี ต้ังแต่วันที่รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน  
   
ระเบยีบวาระที่  4.1.3 การประเมินการปฏิบัติงาน   
ระเบียบวาระท่ี 4.1.3.1 รายงานผลการประเมินทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 

2 ราย 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรได้มีคําสั่งบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยให้ทดลอง

ปฏิบัติงานในตําแหน่งเป็นเวลา 6 เดือน จํานวน 2 ราย คือ 
1. นางสาวนวีภาพ ทักษยศ วุฒิภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยศิลปากร 

ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-03-617 อัตราเงินเดือน เดือนละ 26,840 บาท สังกัดภาควิชาการ
ออกแบบและวางผังชุมชนเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ 27  กรกฎาคม 2559 

2. นางสาวสถิรา มะลาสิน วุฒิ Master of Hospitality Management จาก Universite D’           
Angers ประเทศสาธารณรัฐฝร่ังเศส ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-3-23-750 อัตราเงินเดือน เดือนละ 
21,750 บาท สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ต้ังแต่วันที่ 3  ตุลาคม 2559 
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บัดน้ี คณะกรรมการประเมินฯ ได้ดําเนินการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาว ิทยาล ัยดังกล่าวแล้ว เห็นว่าพนักงานมหาว ิทยาล ัย  ทั้ง 2 ราย เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ             
ความรับผิดชอบและความประพฤติเหมาะสม เห็นควรให้ปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าวต่อไป 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ     ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบรายงานผลการประเมินทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัย จํานวน 2 ราย และให้ปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าวต่อไป  
 
ระเบยีบวาระที่  4.1.4 การขอเปลี่ยน / เพิ่มเง่ือนไขการบรรจุ 

ไม่ม ี
 

ระเบียบวาระท่ี  4.1.5 การพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ ชํานาญงาน ชํานาญงานพิเศษ ชํานาญการ 
ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษฯ 
ไม่ม ี
 

ระเบียบวาระท่ี  4.1.6 เรื่องอ่ืนๆ  
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.1 คณะวิทยาศาสตร์ขออนุมัติเปลี่ยนชื่อตําแหน่งกรอบอัตราว่างพนักงาน

มหาวิทยาลัย 
 

สรุปเรื่อง 
ตามท่ีคณะวิทยาศาสตร์มีกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณ

แผ่นดิน (เงินรายได้สมทบ) ตําแหน่งนักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-07-283 สังกัดภาควิชา
ฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์  น้ัน 

เพ่ือให้การบริหารจัดการภายในคณะฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะฯ จึงประสงค์ขออนุมัติ
เปลี่ยนช่ือตําแหน่งกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งเลขที่ 2-3-07-283 จากตําแหน่ง                 
นักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 31,540 บาท เป็นตําแหน่งผู้ช่วยสอนปฏิบัติการ  อัตราเงินเดือน 
31,540 บาท สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนช่ือตําแหน่งกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย 
ตําแหน่งเลขที่ 2-3-07-283 จากตําแหน่งนักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 31,540 บาท เป็น
ตําแหน่งผู้ช่วยสอนปฏิบัติการ  อัตราเงินเดือน 31,540 บาท สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ 
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ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.2 การขอเพิ่มวุฒิการศึกษาไว้ในทะเบียนประวัติ จํานวน 2 ราย 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือนตาม

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

และสําหรับข้าราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายบริหารและปฏิบัติงานทั่วไป       
ที่ได้รับคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นน้ันจะต้องเป็นคุณวุฒิที่ตรงกับมาตรฐานกําหนดตําแหน่งซึ่งบุคคลน้ันดํารงตําแหน่งอยู่  
ในขณะนั้น ส่วนการกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ ให้คํานึงถึงความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบ     
ความประพฤติและความเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างย่ิงต้องพิจารณาถึงลักษณะงานที่ปฏิบัติ ผลประโยชน์         
ที่หน่วยงานจะได้รับเป็นสําคัญ   

นอกจากน้ี ที่ประชุม ก.บ.พ. มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 10/2551 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2551  
ได้วางแนวปฏิบัติว่า การเสนอขอกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิของผู้ได้รับอนุญาตให้ลาศึกษา หรือผู้ที่ได้รับ
วุฒิก่อนบรรจุแต่งต้ังจะต้องเสนอเรื่องให้หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ของคณะหรือมหาวิทยาลัย ภายใน 60 วัน นับแต่
วันรายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการ (กรณีได้รับวุฒิเพ่ิมขึ้นก่อนวันรายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการ) หรือ ภายใน 60 วัน     
นับแต่วันที่สําเร็จการศึกษา (กรณีรายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการก่อนวันที่มีหลักฐานว่าสําเร็จการศึกษา) หากเสนอ
เรื่องขอกําหนดภายหลังเวลาดังกล่าวให้กําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิได้ไม่ก่อนวันที่หน่วยงานการเจ้าหน้าที่
ของคณะหรือมหาวิทยาลัยได้รับเรื่อง 

คณะวิชา/หน่วยงานประสงค์ขออนุมัติเพ่ิมวุฒิการศึกษาไว้ในทะเบียนประวัติ จํานวน 2 ราย ดังน้ี 
1. นายโกวิท  มีบุญ พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-3-25-657 

อัตราเงินเดือน เดือนละ 30,500 บาท สังกัดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้รับอนุญาตให้             
ลาศึกษาในระดับในระดับปริญญาโท สาขาวิชานฤมิตศิลป์ ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีกําหนด 2 ปี 21 วัน       
ต้ังแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2557 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2559 ได้สําเร็จการศึกษา วุฒิศิลปกรรมศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต้ังแต่วันที่  28 ธันวาคม 2559 และได้ย่ืนเรื่อง
เสนอขอเพิ่มวุฒิการศึกษาไว้ในทะเบียนประวัติให้หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ของคณะฯ รับเรื่องเมื่อวันที่ 
17 กุมภาพันธ์ 2560 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2559 ซึ่งเป็นวันที่สําเร็จการศึกษา (เนื่องจาก
อัตราเงินเดือน เดือนละ 30,500 บาท เกินกว่าอัตราการบรรจุคุณวุฒิปริญญาโทและระดับอาจารย์ คุณวุฒิ
ระดับปริญญาโทขึ้นไป  ช่วงเงินเดือน 25,380 – 44,300 ฐานในการคํานวณ 34,840) 

2. นายณัฐพงศ์  กองกาไว พนักงานมหาวิทยาลัย  ตําแหน่งนายช่างปฏิบัติงาน ตําแหน่ง
เลขที่ 2-3-16-450 สังกัดงานอาคาร สถานที่และยานพาหนะ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี ได้รับอนุญาตให้
ลาศึกษานอกเวลาราชการในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ณ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์              
ได้สําเร็จการศึกษา วุฒิวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) จากมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ต้ังแต่วันที่ 
23 พฤษภาคม 2559 โดยให้มีผลต้ังแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งเป็นวันที่งานการเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
รับเรื่อง เน่ืองจากย่ืนเร่ืองเกินกว่า 60 วัน นับแต่ที่สําเร็จการศึกษา (อัตราเงินเดือน เดือนละ 22,660 บาท  
เกินกว่าอัตราการบรรจุคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้เพ่ิมวุฒิการศึกษาไว้ในทะเบียนประวัติ จํานวน 2 ราย 
ตามท่ีเสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.3 การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจํา ครึ่งปีแรก ณ วันที่ 1 เมษายน 2560 

 
สรุปเรื่อง 
  กองการเจ้าหน้าที่ สํานักงานอธิการบดี  ได้สํารวจจํานวนลูกจ้างประจําที่มีตัวครองอยู่ 
ณ วันที่ 1 มีนาคม 2560  เพ่ือเลื่อนขั้นค่าจ้างประจํา ครึ่งปีแรก ณ วันที่ 1 เมษายน 2560 โดยได้คํานวณ
จํานวนโควตาการเลื่อนขั้นค่าจ้างประจําหน่ึงขั้น (1 ขั้น)  สําหรับผู้มีผลงานและผลสัมฤทธ์ิดีเด่นไม่เกินร้อยละ 15 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังน้ี 
 1. อนุมัติจํานวนโควตาเพ่ือเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจํา ครึ่งปีแรก วันที่ 1 เมษายน 2560 
ตามท่ีเสนอ 
 2. เห็นชอบแผนกําหนดระยะเวลาการดําเนินงานการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจําคร่ึงปีแรก 
วันที่ 1 เมษายน 2560 ตามที่เสนอ โดยให้คณะวิชา/หน่วยงาน เสนอรายชื่อผู้สมควรได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้น
ค่าจ้าง ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2560 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.4 กองกลางขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการเพื่อเปลี่ยนระดับตําแหน่งพนักงาน

มหาวิทยาลัย ราย นายณัฐพงศ์ กองกาไว 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรได้อนุญาตให้ นายณัฐพงศ์ กองกาไว พนักงานมหาวิทยาลัย 

ตําแหน่งนายช่างปฏิบัติงาน ตําแหน่งเลขที่ 2-3-16-450 อัตราเงินเดือน เดือนละ 22,660 บาท สังกัด          
งานอาคาร สถานที่และยานพาหนะ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี ลาศึกษานอกเวลาราชการ ระดับปริญญาตรี 
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ณ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ และนายณัฐพงศ์ กองกาไว ได้สําเร็จการศึกษา                 
วุฒิวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ต้ังแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2559 
และได้เสนอขอเพ่ิมวุฒิการศึกษาไว้ในทะเบียนประวัติ โดยมีผลต้ังแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ไปแล้ว น้ัน  

กองกลางจึงประสงค์ขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินเพ่ือเปล่ียนระดับตําแหน่ง ราย 
นายณัฐพงศ์ กองกาไว พนักงานมหาวิทยาลัย อัตราเงินเดือน เดือนละ 22,660 บาท จากตําแหน่ง             
นายช่างปฏิบัติงาน เป็น ตําแหน่งนายช่างปฏิบัติการ คุณวุฒิปริญญาตรี สังกัดงานอาคาร สถานที่และ
ยานพาหนะ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี โดยให้นับระยะเวลาการปฏิบัติงานต่อเน่ืองกัน ซึ่งประกอบด้วย           
ผู้มีตําแหน่งและนาม ดังน้ี 

1. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ประธานกรรมการ 
2. ผู้อํานวยการกองกลาง กรรมการ 
3. หัวหน้างานสารบรรณ กองกลาง กรรมการ 
4. หัวหน้างานอาคาร สถานที่และยานพาหนะ กองกลาง กรรมการ 
5. นางสาวสายฝน  รัตนยัง กรรมการและเลขานุการ 
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินเพ่ือเปล่ียนระดับตําแหน่ง 
ราย นายณัฐพงศ์ กองกาไว พนักงานมหาวิทยาลัย อัตราเงินเดือน เดือนละ 22,660 บาท จากตําแหน่งนายช่าง
ปฏิบัติงาน เป็น ตําแหน่งนายช่างปฏิบัติการ คุณวุฒิปริญญาตรี สังกัดงานอาคาร สถานที่และยานพาหนะ 
กองกลาง สํานักงานอธิการบดี โดยให้นับระยะเวลาการปฏิบัติงานต่อเน่ืองกัน ซึ่งประกอบด้วยผู้มีตําแหน่งและนาม 
ตามรายช่ือที่หน่วยงานเสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.5 การขออนุมัติเปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยและ

จากลูกจ้างประจําเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัยด้วยเหตุทางราชการเลิกหรือ         
ยุบตําแหน่ง 

 
สรุปเรื่อง 

ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559  บทเฉพาะกาล มาตรา 83 ได้กําหนดให้
ข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้าง
มหาวิทยาลัยตามระยะเวลาและเง่ือนไขตามท่ีกําหนดไว้ในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ซึ่งสภามหาวิทยาลัย         
ได้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการเปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ. 2559  และข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการเปลี่ยนสถานภาพจาก
ลูกจ้างประจําเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ไว้แล้ว โดยในระยะแรกได้กําหนดระยะเวลาในการแสดง
เจตนาเพ่ือขอเปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย หรือจากลูกจ้างประจําเป็นลูกจ้าง
มหาวิทยาลัย ในการแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพตามมาตรา 83 (1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร 
พ.ศ. 2559 กําหนดให้แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพฯ ภายในหน่ึงปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ศิลปากร พ.ศ. 2559  มีผลใช้บังคับ ให้มหาวิทยาลัยดําเนินการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้าง
มหาวิทยาลัยแล้วแต่กรณี โดยไม่ต้องทําการประเมินความรู้ความสามารถ ประกอบกับข้อบังคับเก่ียวกับ       
การเปลี่ยนสถานภาพตามที่กล่าวอ้างถึงข้างต้นได้กําหนดให้ผู้แสดงเจตนาระบุเลือกวันที่ประสงค์จะเปลี่ยน
สถานภาพได้ ดังน้ี 

(1) วันที่ 1 กันยายน 2559 เป็นวันพ้นสภาพการเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจํา  และเป็น
วันเริ่มต้นของการบรรจุแต่งต้ังเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างมหาวิทยาลัยแล้วแต่กรณี 

(2) วันที่ 3 ตุลาคม  2559  เป็นวันพ้นสภาพการเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจํา  และเป็น
วันเริ่มต้นของการบรรจุแต่งต้ังเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างมหาวิทยาลัยแล้วแต่กรณี 

(3) วันที่ 4 มกราคม 2560 เป็นวันพ้นสภาพการเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจํา  และเป็น
วันเริ่มต้นของการบรรจุแต่งต้ังเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างมหาวิทยาลัยแล้วแต่กรณี 

(4) วันที่ 3 เมษายน 2560 เป็นวันพ้นสภาพการเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจํา  และเป็น
วันเริ่มต้นของการบรรจุแต่งต้ังเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างมหาวิทยาลัยแล้วแต่กรณี 

(5) วันที่ 30 มิถุนายน 2560 เป็นวันพ้นสภาพการเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจํา และ
เป็นวันเริ่มต้นของการบรรจุแต่งต้ังเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างมหาวิทยาลัยแล้วแต่กรณี 



 

 

16

ซึ่งมหาวิทยาลัยได้มีบันทึกเวียนแจ้งคณะและส่วนงาน รวมท้ังข้าราชการและลูกจ้างประจําเป็นรายบุคคล         
เพ่ือพิจารณาการเปล่ียนสถานภาพดังกล่าว เมื่อครบกําหนดระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยได้แจ้งให้แสดงเจตนา
เปลี่ยนสถานภาพไปแล้ว น้ัน เน่ืองจาก ในวันที่ 3 เมษายน 2560 มีผู้แสดงเจตนา ดังน้ี  

1. ข้าราชการท่ีแสดงเจตนาขอเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย มีดังน้ี 
(1) ผู้ดํารงตําแหน่งคณบดีหรือผูอํ้านวยการหรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนทีม่ีฐานะ

เทียบเท่าคณะ จํานวน  1 ราย ตามรายช่ือแนบมาพร้อมน้ี ที่ประสงค์เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ซึ่งเป็นอํานาจอธิการบดีในการอนุมัติเปลี่ยนสถานภาพและให้ผู้น้ันคงดํารงตําแหน่งคณบดีต่อไปจนกว่าจะครบ
วาระตามท่ีกําหนดไว้ในมาตรา 78 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 

(2) ข้าราชการท่ีประสงค์เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย มีจํานวน 59 ราย   
2. ลูกจ้างประจําที่ประสงค์เปลีย่นสถานภาพเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย มีจํานวน 6 ราย  
ทั้งน้ี  มหาวิทยาลัยจะได้ดําเนินการออกคําสั่งให้ข้าราชการและลูกจ้างประจําดังกล่าวออกจาก

ราชการ ในวันที่  3 เมษายน  2560  ด้วยเหตุทางราชการเลิกหรือยุบตําแหน่งก่อน แล้วจึงออกคําสั่งการเปลี่ยน
สถานภาพให้มีผลในวันที่ 3 เมษายน 2560 ต่อไป 

สรุปจํานวนข้าราชการฯและลูกจ้างประจําที่เปลี่ยนสถานภาพ 
- จํานวนข้าราชการฯที่ออกนอกระบบ วันที่ 1 กันยายน 2559 มี 86 คน จํานวน

ลูกจ้างประจํา มี 1 คน 
- จํานวนข้าราชการฯที่ออกนอกระบบ วันที่ 3 ตุลาคม 2559 มี 260 คน จํานวน

ลูกจ้างประจํา มี 22 คน 
- จํานวนข้าราชการฯที่ออกนอกระบบ วันที่ 4 มกราคม 2560 มี 40 คน จํานวน

ลูกจ้างประจํา มี 1 คน 
- จํานวนข้าราชการฯที่ออกนอกระบบ วันที่ 3 เมษายน 2560 มี 60 คน จํานวน

ลูกจ้างประจํา มี 6 คน 
รวมข้าราชการฯ ต้ังแต่วันที่ 1 กันยายน 2559 มีทั้งหมด 679 คน ออกนอกระบบ 446 คน              

คิดเป็นร้อยละ 65.68 
รวมลูกจ้างประจําต้ังแต่วันที่ 1 กันยายน 2559 มีทั้งหมด 185 คน ออกนอกระบบ 30 คน 

คิดเป็น ร้อยละ 16.21 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังน้ี 

1. รับทราบการเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยของผู้ดํารงตําแหน่งคณบดีหรือ
ผู้อํานวยการหรือหัวหน้าส่วนงาน ที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ จํานวน  1 ราย 

2. อนุมัติการเปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 59 ราย 
และอนุมัติการเปลี่ยนสถานภาพจากลูกจ้างประจําเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย มีจํานวน 6 ราย 

3. ให้กองการเจ้าหน้าที่ทําเรื่องเวียนแจ้งข้าราชการให้ทราบรายละเอียดการเปลี่ยนสถานภาพ
ในรอบ 1 ปีแรก จะมีวันที่ 30 มิถุนายน 2560 เป็นครั้งสุดท้าย แล้วจะเริ่มเข้าสู่การเปลี่ยนสถานภาพในระยะ
ต่อไป ซึ่งเป็นระยะเวลาภายหลัง 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี และสุดท้ายเป็นระยะเวลาภายหลัง 3 ปี โดยให้แจ้ง
รายละเอียดและเง่ือนไขให้ข้าราชการที่ยังไม่เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยให้ทราบล่วงหน้าด้วย
เป็นรายบุคคล 
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ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.6 ข้อมูลการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ รอบครึ่งปีแรก ณ วันที่ 1 เมษายน 2560 
 
สรุปเรื่อง 

ด้วยกองการเจ ้าหน้าที ่ สํานักงานอธิการบดี ได้จ ัดทําข้อมูลข้าราชการที ่ม ีต ัวครอง         
ณ วันที ่ 1 มีนาคม 2560 เพื ่อคํานวณวงเงินร้อยละ 3 ในการเลื ่อนเงินเดือนข้าราชการ สําหรับรอบ             
ครึ่งปีแรก (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 31 มีนาคม 2560) ณ วันที่ 1 เมษายน 2560 โดยที่ประชุม 
ก.บ.ม. มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 18/2554 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2554 ได้มีมติให้แยกวงเงินตามกลุ่ม ดังน้ี  
 1.  กลุ่มผู้ดํารงตําแหน่งผู้บริหาร แบ่งเป็น 3 ประเภท 
 (1) ผู้บริหารที่อยู่ในกํากับดูแลของอธิการบดี ได้แก่ รองอธิการบดี คณบดี ผู้อํานวยการศูนย์ 
ผู้อํานวยการสถาบัน  ผู้อํานวยการสํานัก และหัวหน้าส่วนงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ      
ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี รวมท้ังหัวหน้าหน่วยงานที่ข้ึนตรงต่ออธิการบดี ได้แก่ 
ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน ผู้อํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย  
 (2)  ผู้บริหารที่อยู่ในกํากับดูแลของคณบดี ผู้อํานวยการศูนย์ ผู้อํานวยการสถาบัน 
ผู้อํานวยการสํานัก และหัวหน้าส่วนงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ได้แก่ รองคณบดีหรือรอง
หัวหน้าส่วนงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ผู้ช่วยคณบดี หรือผู้ช่วยหัวหน้าส่วนงานท่ีเรียกช่ือ
อย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ หัวหน้าภาควิชาหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่า
ภาควิชา  รองหัวหน้าภาควิชาหรือเทียบเท่า เลขานุการคณะหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะ
เทียบเท่าหัวหน้าฝ่าย และหัวหน้างาน  
 (3) ผู้บริหารในสังกัดสํานักงานอธิการบดี ได้แก่ ผู้อํานวยการกอง หรือหัวหน้าหน่วยงาน
ที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่ากอง หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าหัวหน้า
ฝ่าย และหัวหน้างาน 
 สําหรับรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รองผู้อํานวยการศูนย์ รองผู้อํานวยการสถาบัน          
รองผู้ อํานวยการสํานัก และรองหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ รวมทั้ง              
ผู้ช่วยคณบดีหรือเทียบเท่าคณะซึ่งสังกัดคณะวิชาหน่ึง  แต่ไปดํารงตําแหน่งผู้บริหารดังกล่าวในอีกคณะหน่ึงหรือ 
ในศูนย์ สถาบัน สํานัก หรือหน่วยงานที่เทียบเท่าคณะ  ให้แยกวงเงินการเลื่อนเงินเดือนของผู้บริหารดังกล่าว 
(ร้อยละ 3 ของฐานเงินเดือน) ไปไว้ที่หน่วยงานท่ีทําหน้าที่บริหารโดยให้ คณบดี ผู้อํานวยการศูนย์ ผู้อํานวยการ
สถาบัน ผู้อํานวยการสํานัก และหัวหน้าหน่วยงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะที่ผู้บริหารปฏิบัติ
หน้าที่บริหารให้เป็นผู้ประเมินโดยพิจารณาข้อมูลจากงานประจําและงานบริหาร 
 2. กลุ่ มผู้ ดํ า ร ง ตํ าแห น่ง วิชาการ  ไ ด้แ ก่  ตํ าแหน่ งอาจาร ย์  ผู้ ช่ วยศาสตราจาร ย์                 
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 
 3. กลุ่มสายสนับสนุนวิชาการ ได้แก่ ตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเช่ียวชาญเฉพาะ และ
ประเภททั่วไป 

ทั้งน้ี ประธานสภาคณาจารย์ได้ขอให้พิจารณาทบทวนในเร่ืองของวงเงินในส่วนของอธิการบดี 
ร้อยละ 0.05 ให้ลดลง เน่ืองจากมีจํานวนข้าราชการลดลงจากการเปลี่ยนสถานภาพไปเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้แยกวงเงินการคํานวณออกจากกัน ตามกลุ่ม ดังน้ี  
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1. กําหนดหลักเกณฑ์การใช้วงเงินในส่วนที่ไม่เกินร้อยละ 0.05  ซึ่งอยู่ในอํานาจของอธิการบดี 
และในส่วนไม่เกินร้อยละ 0.10 ซึ่งอยู่ในอํานาจของคณบดีหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เทียบเท่าคณะ 

2. ให้แบ่งกลุ่มการเลื่อนเงินเดือน ดังน้ี 
2.1 กลุ่มผู้ดํารงตําแหน่งผู้บริหาร และผูท้ํางานบริหาร แบ่งเป็น 2 ประเภท 

(1) ประเภทที่อยู่ในกํากับดูแลของอธิการบดี ได้แก่  
 (1.1) ผู้ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดี คณบดี และหัวหน้าส่วนงานที่เรียกช่ือ         
อย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  
 (1.2) ผู้ ดํารงตําแหน่งผู้ ช่วยอธิการบดี ผู้ อํานวยการสํานักงานอธิการบดี 
ผู้อํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งหัวหน้าหน่วยงานที่
ขึ้นตรงต่ออธิการบดี  

(2) ประเภทที่อยู่ในกํากับดูแลของคณบดี และหัวหน้าส่วนงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนที่
ฐานะเทียบเท่าคณะ ได้แก่ ผู้ดํารงตําแหน่งรองคณบดีหรือรองหัวหน้าส่วนงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ ผู้ช่วยคณบดีหรือผู้ช่วยหัวหน้าส่วนงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ หัวหน้า
ภาควิชาหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา รองหัวหน้าภาควิชาหรือรอง
หัวหน้าหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา เลขานุการคณะหรือหัวหน้าหน่วยงานท่ี
เรยีกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่า หัวหน้าฝ่าย และหัวหน้างาน   
 ส่วนรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รองผู้อํานวยการศูนย์ รองผู้อํานวยการสถาบัน รอง
ผู้อํานวยการสํานัก และรองหัวหน้าส่วนงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ รวมทั้งผู้ช่วยคณบดีหรือ
ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะซึ่งสังกัดคณะวิชาหน่ึง แต่ไปดํารงตําแหน่งผู้บริหาร
ดังกล่าวในอีกคณะหนึ่งหรือในศูนย์ สถาบัน สํานัก หรือส่วนงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ           
ให้แยกวงเงินการเลื่อนเงินเดือนของผู้ทํางานบริหารดังกล่าวไปไว้ที่ส่วนงานท่ีผู้น้ันทําหน้าที่บริหารให้ โดยให้
คณบดี หรือหัวหน้าส่วนงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะที่ผู้ทํางานบริหารดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่
บริหารให้เป็นผู้ประเมินโดยพิจารณาข้อมูลจากงานประจําและงานบริหาร 
  ส่วนผู ้บร ิหารในสังก ัดสํานักงานอธิการบดี ได้แก่ ผู้ อํานวยการกอง หรือหัวหน้า
หน่วยงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่ากอง หัวหน้าฝ่าย  และหัวหน้างาน หรือหัวหน้าหน่วยงานท่ี
เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่างาน ให้อยู่ในกํากับดูแลของรองอธิการบดีตามท่ีอธิการบดีมอบหมาย 

2.2 กลุ่มผู้ ดํารงตําแหน่งวิชาการ ได้แก่ ตําแหน่งอาจารย์ ผู้ ช่วยศาสตราจารย์                 
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 

2.3 กลุ่มสายสนับสนุนวิชาการ ได้แก่ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหน่ง
ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ และประเภทท่ัวไป  
 และเห็นชอบแผนปฏิบัติงานการเล่ือนเงินเดือนข้าราชการรอบคร่ึงปีแรก ณ วันที่ 1 เมษายน 
2560 และจะได้แจ้งให้คณะวิชา/หน่วยงาน เพ่ือใช้ในการกรอกข้อมูลเพ่ือการเลื่อนเงินเดือนให้เป็นไปตามแผน
ในเดือนเมษายน 2560 ต่อไป 

ทั้งน้ี ประธานสภาคณาจารย์ขอสงวนสิทธ์ิในการให้ความเห็นชอบการเลื่อนเงินเดือน 
 
 
 
 



 

 

19

ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.7 ข้อมูลการเลื่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย รอบครึ่งปีแรก ณ วันที่           
1 เมษายน 2560 

 
สรุปเรื่อง 

ด้วยกองการเจ ้าหน้าที ่ สํานักงานอธิการบดี ได้จ ัดทําข ้อมูลพนักงานมหาวิทยาลัย              
ที ่ม ีต ัวครอง ณ วันที ่ 1 มีนาคม 2560 เพื ่อคํานวณวงเงินร้อยละ 3 ในการเลื ่อนเงินเดือนพนักงาน
มหาวิทยาลัย สําหรับรอบครึ่งปีแรก (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 31 มีนาคม 2560) ณ วันที่ 1 เมษายน 
2560 โดยที่ประชุม ก.บ.ม. มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 ได้มีมติให้แยกวงเงิน
การคํานวณออกจากกัน ตามกลุ่ม ดังน้ี  

1. กําหนดหลักเกณฑ์การใช้วงเงินในส่วนที่ไม่เกินร้อยละ 0.05  ซึ่งอยู่ในอํานาจของ
อธิการบดี และในส่วนไม่เกินร้อยละ 0.10 ซึ่งอยู่ในอํานาจของคณบดีหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เทียบเท่าคณะ 

2. ให้แบ่งกลุ่มการเลื่อนเงินเดือน ดังน้ี 
(1)  กลุ่มผู้ดํารงตําแหน่งสายบริหาร คือ ผู้ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดี ผู้บริหารระดับ

คณะและส่วนงานตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 ประกอบด้วยผู้ดํารง
ตําแหน่งรองอธิการบดี คณบดี ผู้อํานวยการศูนย์ ผู้อํานวยการสถาบัน ผู้อํานวยการสํานัก และหัวหน้า
หน่วยงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี และผู้อํานวยการ
สํานักงานสภามหาวิทยาลัย  

(2) กลุ่มผู้ ดํารงตําแหน่งสายวิชาการ ได้แก่ ตําแหน่งอาจารย์ ผู้ ช่วยศาสตราจารย์          
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 

(3)  กลุ่มสายสนับสนุน  
3. กําหนดการบริหารวงเงินเพ่ือการเลื่อนเงินเดือนไว้ดังน้ี       

(1)  อธิการบดีเป็นผู้บริหารวงเงินเพ่ือการเลื่อนเงินเดือนกลุ่มผู้ดํารงตําแหน่งสายบริหาร    
ตาม 2 (1)  

(2)  คณบดี ผู้อํานวยการศูนย์ ผู้อํานวยการสถาบัน  ผู้อํานวยการสํานัก และหัวหน้า
หน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ เป็นผู้บริหารวงเงินเพ่ือการเลื่อนเงินเดือนแต่ละกลุ่มของ
หน่วยงาน สายวิชาการและสนับสนุน ตาม 2 (2) และ 2 (3)  
 ทั้งน้ี การเลื่อนเงินเดือนดังกล่าว ให้เลื่อนได้ภายในวงเงินของแต่ละกลุ่ม โดยไม่ให้ใช้วงเงินเพ่ือ
เลื่อนเงินเดือนข้ามกลุ่ม 

 เน่ืองจาก กองแผนงานได้แจ้งว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สํานักงบประมาณได้จัดสรร
งบประมาณให้กับมหาวิทยาลัยศิลปากรเพ่ือการเลื่อนเงินเดือน ในอัตราร้อยละ 4 และกองการเจ้าหน้าที่               
ได้สํารวจข้อมูลจากมหาวิทยาลัยต่างๆ เก่ียวกับการดําเนินการในการเลื่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย   

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบการเลื่อนเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย                 
ให้เป็นไปตามแนวทางการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการ รอบคร่ึงปีแรก ณ วันที่ 1 เมษายน 2560 และจะได้
แจ้งให้คณะวิชา/หน่วยงาน เพ่ือใช้ในการกรอกข้อมูลเพ่ือการเลื่อนเงินเดือนให้เป็นไปตามแผนในเดือนเมษายน 
2560 ต่อไป โดยใช้วงเงินในการเลื่อนเงินเดือน 6 % เน่ืองจากมหาวิทยาลัยได้รับแจ้งข้อมูลกระช้ันชิดมาก ดังน้ัน 
อธิการบดีจะบริหารการเงินสําหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เช่นเดิมไปก่อน 
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ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.8 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน
การปฏิบัติงานลูกจ้างมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... 

 
สรุปเรื่อง 

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการบริหารงานบุคคลลูกจ้างมหาวิทยาลัย            
พ.ศ. 2559 ข้อ 12 ข้อ 16 ข้อ 21 และข้อ 35 กําหนดให้มีการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานลูกจ้าง
มหาวิทยาลัย ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง และให้มีคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ให้มี           
การประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปีปีละสองครั้ง เพื่อนําผลการประเมินไปใช้ในการเลื่อนค่าจ้าง รวมทั้ง
การนําผลการประเมินไปใช้ในการบริหารงานบุคคลอื ่น ๆ ทั ้งนี ้ หลักเกณฑ์และวิธ ีการประเมินผล                
การปฏิบัติงานแบบประเมินการปฏิบัติงานและแบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล ให้เป็นไป
ตามท่ี ก.บ.ม. กําหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย น้ัน 

ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินการเป็นไปตามข้องบังคับดังกล่าวข้างต้น จึงได้ดําเนินการจัดทํา 
(ร ่าง )  ประกาศมหาวิทยาล ัยศ ิลปากร เรื ่อง หลักเกณฑ์และวิธ ีการประเมินการปฏิบ ัต ิงานลูกจ ้าง
มหาวิทยาลัย พ.ศ. .... 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินการปฏิบัติงานลูกจ้างมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... และให้เสนออธิการบดีลงนามประกาศใช้ต่อไป 

 
ระเบยีบวาระที่  4.2 แผนและการติดตามผลการดําเนินงานตามแผน 

ไม่ม ี
 
ระเบยีบวาระที่  4.3 ข้อบังคับ / ระเบียบ / ประกาศ  
  ไม่มี 

 
ระเบียบวาระท่ี  4.4 โครงสร้างส่วนงานและหน่วยงานภายใน 
  ไม่มี 
 
ระเบยีบวาระที่  4.5 การบริหารการเงินและทรพัย์สิน 
ระเบยีบวาระที่  4.5.1 คณะมัณฑนศลิป์ขอเปลี่ยนแปลงอัตราค่าจ้างผู้แสดงแบบเพื่อประกอบการ                  
  สอนการศึกษา 

 
สรุปเรื่อง 

ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0514/35329 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2533 ได้อนุมัติให้
มหาวิทยาลัยศิลปากรเบิกจ่ายเ งินค่าจ้างผู้แสดงแบบเพ่ือประกอบการสอนการศึกษาในอัตราท่ี
กระทรวงการคลังอนุมัติเป็นหลักการให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงตามที่ขอตกลง ต้ังแต่เดือนมิถุนายน 2533    
เป็นต้นไป น้ัน                 
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เน่ืองจากค่าครองชีพปรับตัวสูงขึ้นในสภาวการณ์ปัจจุบัน ทําให้อัตราค่าจ้างเดิมที่ใช้มา
มากกว่า 25 ปี ไม่จูงใจให้มีผู้สนใจรับจ้างแสดงแบบ ส่งผลให้การเรียนการสอนไม่เป็นไปตามแผนการสอนท่ี
กําหนด จึงเกิดปัญหาขึ้นหลายด้าน และเพ่ือให้สอดคล้องกับระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการเบิก
จ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2557 ข้อ 22 ซึ่งกําหนดให้ค่าตอบแทนอ่ืนที่มีการกําหนดให้
เบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ให้เบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลังโดยอนุโลม แต่หากมีเหตุผล
ความจําเป็นที่ต้องเบิกจ่ายเกินอัตราที่กระทรวงการคลังกําหนด ให้อธิการบดีอนุมัติโดยความเห็นชอบของ          
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นกรณีไป ดังน้ัน คณะมัณฑนศิลป์จึงเสนอที่ประชุม
พิจารณาขอเปลี่ยนแปลงอัตราค่าจ้างผู้แสดงแบบเพ่ือประกอบการสอนการศึกษา ดังน้ี 

1. แบบธรรมดา (ใส่เสื้อผ้า) ชาย-หญิง จาก “ช่ัวโมงละ 60 บาท” เป็น “ช่ัวโมงละ 120 บาท” 
2. แบบธรรมดา (ใส่เสื้อผ้า) เด็ก จาก “ช่ัวโมงละ 30 บาท” เป็น “ช่ัวโมงละ 60 บาท” 
3. แบบเปลือยกายหญิง จาก “ช่ัวโมงละ 250 บาท” เป็น “ช่ัวโมงละ 625 บาท” 
ทั้งน้ี ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ประจําปีของคณะมัณฑนศิลป์ ต้ังแต่เดือนมีนาคม 

2560 เป็นต้นไป 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าจ้างผู้แสดงแบบเพ่ือ
ประกอบการสอนการศึกษา ตามท่ีคณะมัณฑนศิลป์เสนอในข้อ 1 - ข้อ 3 โดยให้มีผลบังคับใช้กับคณะจิตรกรรม 
ประติมากรรมและภาพพิมพ์ด้วย 
 
ระเบยีบวาระที่  4.6 เรื่องอ่ืนๆ ตามท่ีอธิการบดีปรึกษา 
ระเบยีบวาระที่  4.6.1 รายงานผลความก้าวหนา้ของการเพิ่มพนูความรู้ทางวิชาการ ครั้งที่ 4                     
  ของรองศาสตราจารย์ ดร.มานี เหลอืงธนะอนนัต์ คณะเภสัชศาสตร ์
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่มหาวิทยาลัยอนุมัติให้รองศาสตราจารย์ ดร.มานี เหลืองธนะอนันต์ คณะเภสัชศาสตร์           
ไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการเพ่ือเขียนหนังสือ “พลังงานอิสระพ้ืนผิวและการประยุกต์ใช้ในทาง
เภสัชศาสตร์และอื่นๆ” โดยมีกําหนดระยะเวลา 1 ปี ต้ังแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 
2560 น้ัน 

ในการน้ี รองศาสตราจารย์ ดร.มานี เหลืองธนะอนันต์ ได้ส่งรายงานผลความก้าวหน้าของการไป
ปฏิบัติงานเพื่อเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 - 14 กุมภาพันธ์ 2560   
ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 
2560  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบรายงานผลความก้าวหน้าของการเพ่ิมพูน
ความรู้ทางวิชาการ ครั้งที่ 4 ของรองศาสตราจารย์ ดร.มานี เหลืองธนะอนันต์ คณะเภสัชศาสตร์ 
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เลิกประชุมเวลา 11.00 น. 
 
                                                                                         
                                                                              

(นางสาวกันย์พินันท์  สิริปัญญาธร) 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 

                                                                   
(นางสาวสิริวัลลิ์  พฤกษาอุดมชัย) 

ผู้จดรายงานการประชุม 
 

                                                           
(นางสาวเอมอร  ชีราวุฒธิพันธ์) 

ผู้จดรายงานการประชุม 
 

 
รายงานการประชุมฉบับน้ี 
ได้รับรองตามที่ได้แก้ไขแล้ว 
 


