
รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ครั้งท่ี 9/2560 

วันอังคารท่ี 9 พฤษภาคม 2560 
ณ  ห้องประชุมสํานักงานอธิการบดี  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 

…………….……………….. 

ผู้มาประชุม 

1. ผศ.ดร.วันชัย สุทธะนันท ์ อธิการบดี 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. ผศ.ดร.ปาเจรา    พัฒนถาบุตร ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร ์ กรรมการ 

 และคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
 อุตสาหกรรม 

6. รศ.ดร.พิทักษ์ ศิริวงศ์ ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กรรมการ 
7. รศ.ดร.ปานใจ   ธารทัศนวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ 
8. อ.อํามฤทธ์ิ   ชูสุวรรณ  คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ กรรมการ 
9. ผศ.ชวลิต ขาวเขียว คณบดีคณะโบราณคดี กรรมการ 

10. อ.ดร.ธนาทร  เจียรกุล คณบดีคณะมณัฑนศิลป์ กรรมการ 
11. ผศ.ดร.วรางคณา นิพัทธ์สุขกิจ คณบดีคณะอักษรศาสตร ์ กรรมการ 
12. ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธ์ุ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กรรมการ 
13. รศ.ดร.สืบสกุล อยู่ยืนยง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และผู้รักษาการแทน กรรมการ 

  ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
14. รศ.ดร.ธนะเศรษฐ ์ ง้าวหิรัญพัฒน์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กรรมการ 
15. ผศ.สมศักด์ิ ชาตินํ้าเพ็ชร คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ 
16. อ.จอมภัค  คลังระหัด รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติฝ่ายวิชาการ กรรมการ 

  รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 
17. ผศ.ดร.ศักดิพันธ์ ตันวิมลรัตน์ ผู้อํานวยการสํานักหอสมุดกลาง กรรมการ 
18. ผศ.ฉัตรชัย  เผ่าทองจีน ผู้อํานวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ กรรมการ 
19. รศ.ดร.บุญศรี   จงเสรีจิตต์ ประธานสภาคณาจารย์ กรรมการ 
20. อ.ดร.คุณัตว์   พิธพรชัยกุล ผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ กรรมการ 
21. อ.ปัญจพล   เหล่าพูนพัฒน์  ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กรรมการและเลขานุการ 
22. นางสาวอัปสร กิจเจริญค้า ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี ผู้ช่วยเลขานุการ 
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ผู้มาประชุมผา่นระบบ VDO-Conference 

1. รศ.ดร.ประสพชัย  พสุนนท ์ ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี เพชรบุรี กรรมการ 
2. อ.ดร.ภวพล คงชุม คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการ 
3. ผศ.ดร.พีรพัฒน์ ยางกลาง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 

ผู้เขา้ร่วมประชุม 

1. ผศ.ดร.ธีระศักด์ิ  หุดากร ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร ์
2. อ.ดร.สุภาพ  เกิดแสง ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 
3. รศ.ดร.อวยพร อภิรักษ์อร่ามวง ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ 
4. นางอัจฉรา   ทองส่งโสม ผู้อํานวยการกองกลาง   
5. นางสุกัญญา   ต่อทรัพย์สิน ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่  
6. นายสหรัฐ   มณีจันทร ์ ผู้อํานวยการกองนิติการ 
7. นางสาวนลินรัตน์  ปัจฉิมพัทธพงษ์ หัวหน้างานการประชุม กองกลาง 
8. นางสาวธณิดา  มหาสวัสด์ิ ผู้รักษาการแทนหัวหน้างานบริหารงานบุคคล  

  กองการเจ้าหน้าที่  
9. นางมุจลินท์  สังข์จุ้ย หัวหน้างานนิติการ 3 กองนิติการ 

ผู้ไม่มาประชุม 

1. ศ.ดร.พรศักด์ิ  ศรีอมรศักด์ิ ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ติดราชการ 
2. รศ.ดร.ชัยสิทธ์ิ  ด่านกิตติกุล คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ติดราชการ 
3. อ.ดําริห์   บรรณวิทยกิจ คณบดีคณะดุริยางคศาสตร์ ติดราชการ 
4. ผศ.ดร.สมพิศ   ขัตติยพิกุล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ไปราชการต่างประเทศ 
5. อ.ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท ์ ผู้อํานวยการหอศิลป์ ติดราชการ 
6. อ.ดร.นิรุทธ์  วัฒโนภาส ผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ไปราชการต่างประเทศ 

  สายวิชาการ 
7. นายกฤษดา   ไพรวรรณ์ ผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ติดราชการ 

เริ่มประชุมเวลา 09.45 น. 

เมื่อกรรมการครบเป็นองค์ประชุมแล้ว ประธานกล่าวเปิดประชุมและขอให้ที่ประชุมพิจารณา
เรื่องต่างๆ ดังน้ี 
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ระเบยีบวาระที่  1    เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี 1.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร           

ครั้งที่ 8/2560 เม่ือวันอังคารท่ี 25 เมษายน 2560  
 

สรุปเรื่อง 
 ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันอังคารที่ 25 เมษายน 2560  
 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระท่ี 1.2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร           

ครั้งที่ 8/2560 เม่ือวันอังคารท่ี 25 เมษายน 2560 (วาระลับ) 
 

สรุปเรื่อง 
 ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 (วาระลับ) 
 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบยีบวาระที่  2     เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
ระเบยีบวาระที่ 2.1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ 
ระเบยีบวาระที่ 2.1.1 ขอขอบคณุคณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ ์
 
สรุปเรื่อง 

มหาวิทยาลัยขอขอบคุณอาจารย์อํามฤทธ์ิ ชูสุวรรณ คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและ
ภาพพิมพ์ ซึ่งจะสิ้นสุดวาระการดํารงตําแหน่งคณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ ในวันที่ 18 
พฤษภาคม 2560 ที่ได้ช่วยปฏิบัติงานด้วยดีตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา  

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2.2 รายงานการได้รับจัดสรรงบประมาณเงินแผ่นดิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 
สรุปเรื่อง 

ด้วยกองแผนงานได้รายงานการได้รับจัดสรรงบประมาณเงินแผ่นดิน ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 ในส่วนของเงินเดือนพนักงานราชการ การเลื่อนเงินเดือน และงบประมาณของบุคลากรที่เปลี่ยน
สถานภาพจากข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ดังน้ี 
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1. พนักงานราชการ (เดิม) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จํานวน 39 
อัตรา วงเงิน 9,750,000 บาท สําหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณใน
ส่วนน้ี เน่ืองจากกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการที่ได้รับอนุมัติจาก ก.พ. ได้สิ้นสุดลงในปีงบประมาณ          
พ.ศ. 2559 ประกอบกับมหาวิทยาลัยได้ปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐต้ังแต่เดือน
กรกฎาคม 2559 ส่งผลให้มหาวิทยาลัยไม่มีสถานภาพเป็นส่วนราชการแล้ว จึงไม่สามารถขอรับจัดสรร
งบประมาณในส่วนดังกล่าวได้ 

2. การเลื่อนเงินเดือน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สํานักงบประมาณได้จัดสรรอัตราการ
เลื่อนเงินเดือนสําหรับข้าราชการในอัตราร้อยละ 6 และพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเงิน
แผ่นดินในอัตราร้อยละ 4 ของจํานวนกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยเงินแผ่นดินทั้งหมด 

3. งบประมาณของบุคลากรที่เปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย สํานักงบประมาณได้จัดสรรเงินสมทบ (Top-up) ในอัตราร้อยละ 25 ของจํานวนบุคลากร 
(ข้าราชการและลูกจ้างประจํา) ที่มีสิทธ์ิเปลี่ยนสถานภาพ 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ ทั้งน้ี ประธานขอให้คณะวิชา/หน่วยงาน พิจารณาการต่อการจ้างพนักงาน
มหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานช่ัวคราว ที่เปลี่ยนสถานภาพการจ้างมาจากพนักงานราชการในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 โดยคํานึงถึงเหตุผลความจําเป็นเป็นสําคัญ เน่ืองจากจะต้องใช้งบประมาณเงินรายได้ของคณะวิชา/
หน่วยงาน สําหรับเรื่องงบประมาณของบุคลากรที่เปลี่ยนสถานภาพการจ้างมาจากพนักงานราชการจะพิจารณา
นํามาหารือร่วมกันอีกคร้ังหน่ึง 
 

ระเบียบวาระท่ี 2.3 ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กําหนดเวลาทํางานและวันหยุดราชการ 
(ฉบับที่ 23) พ.ศ. 2560 

 

สรุปเรื่อง 
ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 เห็นชอบให้กําหนดวันสําคัญของชาติ

ไทย จํานวน 2 วัน เป็นวันหยุดราชการประจําปี และให้ยกเลิกวันหยุดราชการ จํานวน 1 วัน น้ัน 
ในการน้ี กองนิติการจึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง 

กําหนดเวลาทํางานและวันหยุดราชการ (ฉบับที่ 23) พ.ศ. 2560 ฉบับลงวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2560 ดังน้ี 
1. วันที่ 28 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เป็นวันหยุดราชการประจําปี เน่ืองจากเป็นวันสําคัญของชาติไทย 
2. วันที่ 13 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร 

มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เป็นวันหยุดราชการประจําปี เน่ืองจากเป็นวันสําคัญของชาติไทย 
3. ให้ยกเลิกวันหยุดราชการ วันที่ 5 พฤษภาคม วันฉัตรมงคล ตามความในข้อ 5 ตาม

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กําหนดเวลาทํางานและวันหยุดราชการ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2500 ฉบับ        
ลงวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2500 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ  
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ และให้เวียนแจ้งทุกส่วนงานทราบต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี 2.4 ประกาศสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง การจัดกิจกรรม
ต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษา 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ออกประกาศ เรื่อง การจัดกิจกรรม
ต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษา ฉบับลงวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 เพ่ือให้
สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการกําหนดกรอบการดําเนินกิจกรรมของสถาบันและนิสิตนักศึกษา น้ัน 

เน่ืองจากในช่วงปีที่ผ่านมา สกอ. ยังคงได้รับเรื่องร้องเรียนกรณีนิสิตนักศึกษารุ่นพ่ีมีพฤติกรรม
ที่ไม่เหมาะสม ใช้วาจารุนแรง ข่มขู่รุ่นน้อง ในระหว่างการจัดกิจกรรมรับน้อง ดังน้ัน สกอ. โดยที่ประชุม
คณะกรรมการประสานงานกิจการนิสิตนักศึกษา ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560 จึงได้พิจารณา
ทบทวนและปรับปรุงเน้ือหาสาระของประกาศฉบับดังกล่าวให้มีความครอบคลุมครบถ้วนมากย่ิงขึ้น พร้อมทั้ง 
ขอความร่วมมือมายังมหาวิทยาลัยให้กํากับดูแลการจัดกิจกรรมอย่างเข้มงวด เพ่ือให้ประเพณีการจัดกิจกรรม
ต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและธํารงไว้ซึ่งปณิธานที่ดีงาม 
มีลักษณะกิจกรรมที่สร้างสรรค์และก่อให้เกิดภาพลักษณ์เชิงบวกแก่สาธารณชน โดยมีแนวทางตามประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ใน
สถาบันอุดมศึกษา ฉบับลงวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2560 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ ทั้งน้ี ประธานได้มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษากํากับดูแล
การจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามแนวทางตามประกาศของ สกอ. อย่างเข้มงวด และให้เตรียมความพร้อมของ
บุคลากรกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน พร้อมทั้งมอบหมายให้คณบดีทั้ง 14 คณะวิชา และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา
กําหนดแนวทางและวิธีการในการดําเนินกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ของแต่ละคณะวิชา ให้
เป็นไปตามแนวทางตามประกาศของ สกอ. เช่นเดียวกัน แล้วให้เสนอไปยังอธิการบดีภายในวันที่ 14 กรกฎาคม 
2560 เพ่ือเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากรพิจารณากําหนดเป็นแนวทางและวิธีการ
ของมหาวิทยาลัยต่อไป 
 
ระเบยีบวาระที่ 2.5 ขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สาํเร็จการศึกษา 
 
สรุปเรื่อง 

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

ในการน้ี กองบริการการศึกษาจึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบการขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สําเร็จ
การศึกษาตั้งแต่วันที่สําเร็จการศึกษาเป็นต้นไป ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในหลักสูตร
ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย โดยผ่านความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2560 แล้ว ดังน้ี 
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ระดับบัณฑิตศึกษา 
- ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2559 จํานวน 13 ราย 
ระดับปริญญาบัณฑิต 
- ภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558 และภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559 

จํานวน 72 ราย 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบยีบวาระที่  2.6 สรุปผลการสาํรวจเอกสารราชการที่ต้องจัดทําเป็น 2 ภาษา ของมหาวิทยาลัย

ศิลปากร 
 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันอังคารที่ 
7 มีนาคม 2560 ได้มอบหมายให้คณะวิชา/หน่วยงาน กําหนดเลือกเอกสารที่ต้องจัดทําเป็นแบบฟอร์มเอกสาร
ราชการ 2 ภาษา (ภาษาไทยควบคู่ภาษาอังกฤษ) ในส่วนเฉพาะความรับผิดชอบของคณะวิชา/หน่วยงาน 
พร้อมทั้งกําหนดระยะเวลาการดําเนินการแล้วเสร็จ แล้วส่งมายังมหาวิทยาลัยเพ่ือรวบรวมและจัดทําแผนการ
ดําเนินงานเสนอไปยังสํานักงาน ก.พ.ร. โดยมหาวิทยาลัยจะได้เวียนแจ้งคณะวิชา/หน่วยงาน ดําเนินการในส่วน
ที่เก่ียวข้องต่อไป น้ัน 

ในการน้ี กองแผนงานได้สรุปผลการสํารวจเอกสารราชการของมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ต้อง
ดําเนินการจัดทําเป็น 2 ภาษา และจัดทําแบบรายงานแผนการดําเนินงานจัดทําแบบฟอร์มเอกสารราชการ 2 
ภาษา ของกระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยศิลปากรแล้วเสร็จ โดยมีผลสํารวจ ดังน้ี 

1. เอกสาร/แบบฟอร์ม/คู่มือของมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ดําเนินการจัดทําเป็น 2 ภาษา 
จํานวน 84 รายการ จําแนกตามประเภทของเอกสาร ได้แก่ 

1.1 เอกสารราชการที่เก่ียวกับการอํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ จํานวน 9 
รายการ 

1.2 เอกสารราชการอ่ืนๆ จํานวน 5 รายการ 
1.3 แบบฟอร์มในการย่ืนคําขอต่างๆ จํานวน 66 รายการ 
1.4 คู่มือสําหรับประชาชน จํานวน 4 รายการ 

2. เอกสาร/แบบฟอร์ม/คู่มือของมหาวิทยาลัยศิลปากร จําแนกตามประเภทหน่วยงาน 
2.1 คณะวิชา ศูนย์ และสํานัก จํานวน 38 รายการ  
2.2 สํานักงานอธิการบดี (ส่วนกลาง) รวมจํานวน 46 รายการ 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ  
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ และให้กองแผนงานดําเนินการต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี  2.7 การเข้าร่วมกลุ่มมหาวิทยาลัยเครือข่าย (University Consortium) เพื่อ
บอกรับฐานข้อมูล Scopus 

 
สรุปเรื่อง 

ด้วยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้มีแนวคิดในการสนับสนุนเพ่ิมศักยภาพการ
เข้าถึงข้อมูลในฐานข้อมูลวิจัยระดับสากลที่สําคัญและมีความครอบคลุมทุกสาขาวิชา (Multidisciplinary) อัน
เป็นปัจจัยสําคัญประการหน่ึงในการเพ่ิมศักยภาพการวิจัยและคุณภาพการวิจัยของนักวิจัยไทย โดยเฉพาะอย่าง
ย่ิงในการวิจัยพ้ืนฐานของกลุ่มมหาวิทยาลัยใหม่และมหาวิทยาลัยที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางการวิจัย ฐานข้อมูล 
Scopus เป็นหน่ึงในฐานข้อมูลระดับนานาชาติที่ถูกใช้ในการจัดอันดับความสามารถทางการวิจัยของหน่วยงาน
และมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วโลก (World University Rankings) และที่ผ่านมาสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) ไม่ได้บอกรับฐานข้อมูลน้ีให้กับมหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐจนถึง
ปัจจุบัน (มีเพียงบางมหาวิทยาลัยที่มีการบอกรับกันเอง) เน่ืองจากมีข้อจํากัดด้านงบประมาณ 

ในการนี้ สกว. โดยความร่วมมือกับศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) จึงมีแนวคิดที่จะ
จัดต้ังเครือข่ายของกลุ่มมหาวิทยาลัยที่สนใจเพ่ือรวมตัวกันบอกรับ (Subscription) ฐานข้อมูล Scopus ใน
ระดับ University Consortium เป็นเวลา 3 ปีต่อเน่ือง ซึ่งประกอบด้วยมหาวิทยาลัยที่บอกรับฐานข้อมูล 
Scopus อยู่แล้ว และมหาวิทยาลัยที่ต้องการหรือกําลังจะบอกรับฐานข้อมูล Scopus ทั้งน้ี สกว. ยินดีร่วม
สนับสนุนงบประมาณจํานวนหน่ึงในการบอกรับฐานข้อมูล Scopus ในลักษณะดังกล่าว โดยคาดว่าการรวมตัว
บอกรับฐานข้อมูลในลักษณะ University Consortium จะส่งผลดีหลายประการ ดังน้ี 

1. ค่าใช้จ่ายในการบอกรับจาก Scopus ต่อหน่วยมหาวิทยาลัยลดลง 15% ในปีงบประมาณ 
2560 และได้รับความช่วยเหลือจาก สกว. เป็นจํานวน 135,000 บาท (เฉลี่ยปีละ 45,000 บาท) โดยจ่ายให้
มหาวิทยาลัยใน Consortium ผ่านศูนย์ TCI ในปีงบประมาณ 2560 

2. การเข้าร่วมกลุ่มบอกรับฐานข้อมูลแบบ University Consortium ทําให้มหาวิทยาลัยได้
เข้าร่วม training and workshops ที่เก่ียวข้องกับการเพ่ิมศักยภาพในการวิจัย เช่น author and editor’s 
workshops, researcher performance evaluations, Scopus matrices และอื่นๆ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใน
การลงทะเบียน โดย TCI และ Scopus จะจัดการ training and workshops ประมาณ 3 ครั้ง/ปี 

3. มหาวิทยาลัยที่ร่วมใน Consortium ได้ใช้ Mendeley Institutional Edition จาก 
Scopus ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเป็นเวลา 3 ปีต่อเน่ือง 

4. มหาวิทยาลัยที่ร่วมใน Consortium จะทราบผลประเมินความสามารถในการวิจัยระหว่าง
การบอกรับฐานข้อมูล Scopus 

5. มหาวิทยาลัยที่ร่วมใน Consortium มีโอกาสพบปะและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการใช้
ฐานข้อมูล Scopus และฐานข้อมูลอ่ืนๆ ได้ ส่งผลต่อการเพ่ิมโอกาสในการสร้างความร่วมมือในการทําวิจัยและ
กําหนดนโยบายต่างๆ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการวิจัยของหน่วยงาน 

ทั้งน้ี มหาวิทยาลัยประสงค์ตอบรับการเข้าร่วมกลุ่มมหาวิทยาลัยเครือข่าย (University 
Consortium) และให้บอกรับฐานข้อมูล Scopus โดยใช้งบครุภัณฑ์ของสถาบันวิจัยและพัฒนาในปีงบประมาณ 
2560 สําหรับการบอกรับฐานข้อมูลในปีต่อๆ ไป จะขอรับการสนับสนุนร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัย           
สํานักหอสมุดกลาง และคณะวิชา ซึ่งได้มอบหมายให้ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาประสานงาน
กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีในรายละเอียดต่อไป 
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  2.8 รายงานการเข้าใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) และ

สรุปผลการลดใช้ทรัพยากรกระดาษในการเวียนเอกสารผ่านระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประจําไตรมาสท่ี 2 

 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันอังคารที่ 27 มกราคม 2558 ได้เปลี่ยนแปลง
ความถี่ในการรายงานการเข้าใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) ของคณะวิชา/หน่วยงาน 
โดยมอบหมายให้งานสารบรรณจัดทํารายงานดังกล่าว เพ่ือเสนอที่ประชุมคณบดีทราบทุกรายไตรมาส        
และครั้งที่ 20/2558 เมื่อวันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2558 ได้มอบหมายให้งานสารบรรณสรุปผลการลดใช้
ทรัพยากรกระดาษและการลดค่าใช้จ่ายในการเวียนเอกสารผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) 
ประกอบการรายงานการเข้าใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) ประกอบกับที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัศิลปากร ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ได้มอบหมาย
ให้งานสารบรรณทําหนังสือไปยังคณะวิชา/หน่วยงานท่ีมีการเข้าใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์                
(e-Document) น้อยกว่าร้อยละ 80 เพ่ือให้ช้ีแจงเหตุผลที่ไม่สามารถเข้าใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Document) ได้ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด น้ัน  

ในการน้ี  งานสารบรรณได้รายงานการเข้าใ ช้งานระบบสารบรรณอิ เล็กทรอนิกส์                
(e-Document) ของคณะวิชา/หน่วยงาน รวมทั้งสรุปผลการลดใช้ทรัพยากรกระดาษและการลดค่าใช้จ่ายใน
การเวียนเอกสารผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประจํา      
ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2560) โดยพิจารณาจากหน่วยงานที่มีการเวียนเอกสารผ่านระบบดังกล่าว 
จํานวน 4 หน่วยงาน คือ งานสารบรรณ กองกลาง งานสารบรรณ กองงานวิทยาเขต กองการเจ้าหน้าที่ และ
กองนิติการ ซึ่งสามารถลดการใช้ทรัพยากรกระดาษ จํานวน 74,381 แผ่น คิดเป็นค่าใช้จ่ายที่สามารถลดได้ 
จํานวนทั้งสิ้น 36,470.90 บาท (สามหมื่นหกพันสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทเก้าสิบสตางค์) 

ทั้งน้ี คณะวิชา/หน่วยงานได้ช้ีแจงเหตุผลที่ไม่สามารถเข้าใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Document) ได้ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด (น้อยกว่าร้อยละ 80)  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
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 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ขออนุมัติจ้าง นายณัฐสิทธิ์ ศรีกระหวัน เพื่อบรรจุ

เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ซ่ึงจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน  ตําแหน่ง
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 

 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณ
แผ่นดิน ตําแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-2-22-1213 สังกัดสํานักงานคณบดี น้ัน  

คณะฯ ได้ดําเนินการตามข้ันตอนแล้ว ผู้ได้รับการคัดเลือกคือ นายณัฐสิทธ์ิ ศรีกระหวัน             
วุฒิพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (เกียรตินิยมอันดับสอง) จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ           
ราชวิทยาลัย คณะฯ จึงประสงค์ขออนุมัติจ้าง นายณัฐสิทธ์ิ ศรีกระหวัน เพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย           
ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน ดํารงตําแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-2-22-1213            
อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท สังกัดสํานักงานคณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พร้อมทั้ง               
ขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังน้ี 

1. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์    ประธานกรรมการ 
2. รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  กรรมการ 
3. รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กรรมการ 
4. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กรรมการ 
5. นางยุพา  เพ็ชรแก้ว     กรรมการและเลขานุการ 
6. นางสาวเกศกนก  นรสาร    ผู้ช่วยเลขานุการ 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จ้าง นายณัฐสิทธ์ิ ศรีกระหวัน เพ่ือบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน ดํารงตําแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขท่ี               
2-2-22-1213  อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท สังกัดสํานักงานคณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ต้ังแต่
วันที่ ก.บ.ม. อนุมัติ แต่ไม่ก่อนวันรายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน พร้อมทั้งอนุมัติให้แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผล
การทดลองปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าวตามรายช่ือที่คณะฯ เสนอ ทั้งน้ี  การจ้างคร้ังแรกให้จ้างเป็นพนักงาน
ประจําสถานภาพทดลองงาน มีระยะเวลาการจ้าง 1 ปี ต้ังแต่วันที่รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน 
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ระเบียบวาระท่ี  4.1.2.2 กองคลังขออนุมัติจ้าง นางสาวจิระประไพ พุทธมนต์ เพื่อบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ซ่ึงจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน  ตําแหน่งนักการเงินและ
บัญชีปฏิบัติการ 

 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีกองคลังมีอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตําแหน่ง
นักการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-2-16-1218 สังกัดงานบัญชี กองคลัง สํานักงานอธิการบดี น้ัน  

กองคลังได้ดําเนินการตามข้ันตอนแล้ว ผู้ได้รับการคัดเลือกคือ นางสาวจิระประไพ พุทธมนต์             
วุฒิบัญชีบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต กองคลังจึงประสงค์ขออนุมัติจ้าง นางสาวจิระประไพ พุทธมนต์ 
เพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน ดํารงตําแหน่งนักการเงินและบัญชี
ปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-2-16-1218 อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท สังกัดงานบัญชี กองคลัง สํานักงาน
อธิการบดี พร้อมทั้งขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังน้ี 

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

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จ้าง นางสาวจิระประไพ พุทธมนต์ เพ่ือบรรจุเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน ดํารงตําแหน่งนักการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
ตําแหน่งเลขที่ 2-2-16-1218 อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท สังกัดงานบัญชี กองคลัง สํานักงานอธิการบดี 
ต้ังแต่วันที่ ก.บ.ม. อนุมัติ แต่ไม่ก่อนวันรายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน พร้อมทั้งอนุมัติให้แต่งต้ังคณะกรรมการ
ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าวตามรายช่ือที่หน่วยงานเสนอ ทั้งน้ี  การจ้างคร้ังแรกให้จ้าง
เป็นพนักงานประจําสถานภาพทดลองงาน มีระยะเวลาการจ้าง 1 ปี ต้ังแต่วันที่รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.2.3 คณะเภสัชศาสตร์ขออนุมัติเปลี่ยนชื่อตําแหน่ง ตัดโอนตําแหน่งและอัตรา

เงินเดือนกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย และขออนุ มั ติ จ้ า ง                
นางสาวนริศา รื่นเริงบุญ เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ซ่ึงจ้างด้วย
เงินงบประมาณแผ่นดิน (เงินรายได้สมทบ) ตําแหน่งผู้ช่วยสอนปฏิบัติการ 

 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีคณะเภสัชศาสตร์มีอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน 
(เงินรายได้สมทบ) ตําแหน่งบรรณารักษ์ปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-08-8 สังกัดงานการบริการและ
สนับสนุนเทคนิคทางการศึกษาและสารสนเทศ สํานักงานคณบดี น้ัน  
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เพ่ือให้การบริหารงานภายในคณะฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะจึงประสงค์ ดังน้ี 
1. ขออนุมัติเปลี่ยนช่ือตําแหน่ง ตัดโอนตําแหน่งและอัตราเงินเดือนกรอบอัตราว่างพนักงาน

มหาวิทยาลัย ตําแหน่งเลขที่ 2-3-08-8  จาก ตําแหน่งบรรณารักษ์ปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท 
สังกัดงานการบริการและสนับสนุนเทคนิคทางการศึกษาและสารสนเทศ สํานักงานคณบดี คณะเภสัชศาสตร์ เป็น 
ตําแหน่งผู้ช่วยสอนปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท ไปต้ังจ่ายในสังกัดคณะเภสัชศาสตร์ 

2. ขออนุมัติบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย โดยคณะฯ ได้ดําเนินการตามขั้นตอนแล้ว ผู้ได้รับ         
การคัดเลือกคือ นางสาวนริศา รื่นเริงบุญ วุฒิเภสัชศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) หลักสูตร 6 ปี จาก
มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะฯ จึงประสงค์ขออนุมัติจ้าง นางสาวนริศา รื่นเริงบุญ เพ่ือบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยสอนปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-08-8                  
อัตราเงินเดือน เดือนละ 22,750 บาท สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมทั้งขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการ
ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังน้ี 

1. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์   ประธานกรรมการ 
2. หัวหน้าภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์  กรรมการ 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.นลินี  พูลทรัพย์   กรรมการ 
4. นายชัยวัฒน์  ตันติบวรเดชา    เลขานุการ 
โดยท่ีประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 มีมติให้ผู้ได้รับคัดเลือก

ที่เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ให้บรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในตําแหน่งผู้ช่วยสอนไปก่อน        
แล้วให้มีการพัฒนาเมื่อได้รับวุฒิการศึกษาเพ่ิมขึ้นในระดับปริญญาโทและหรือปริญญาเอกแล้ว จึงให้ม ี                
การพิจารณาปรับเปลี่ยนตําแหน่งให้เป็นอาจารย์ต่อไป 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังน้ี 
1. อนุมัติให้เปลี่ยนช่ือตําแหน่ง ตัดโอนตําแหน่งและอัตราเงินเดือนกรอบอัตราว่างพนักงาน

มหาวิทยาลัย ตําแหน่งเลขที่ 2-3-08-8  จาก ตําแหน่งบรรณารักษ์ปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท 
สังกัดงานการบริการและสนับสนุนเทคนิคทางการศึกษาและสารสนเทศ สํานักงานคณบดี คณะเภสัชศาสตร์ เป็น 
ตําแหน่งผู้ช่วยสอนปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท ไปต้ังจ่ายในสังกัดคณะเภสัชศาสตร์ 

2. อนุมัติให้จ้าง นางสาวนริศา รื่นเริงบุญ เพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วย
เงินงบประมาณแผ่นดิน ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยสอนปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-08-8 อัตราเงินเดือน เดือนละ 
22,750 บาท สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ ก.บ.ม. อนุมัติ แต่ไม่ก่อนวันรายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน           
พร้อมทั้งอนุมัติให้แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าวตามรายช่ือ          
ที่คณะฯ เสนอ ทั้งน้ี  การจ้างคร้ังแรกให้จ้างเป็นพนักงานประจําสถานภาพทดลองงาน มีระยะเวลาการจ้าง         
1 ปี ต้ังแต่วันที่รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน 
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ระเบียบวาระท่ี  4.1.2.4 คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ขออนุมัติจ้าง นายปิยะแสง         
จันทรวงศ์ไพศาล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ซ่ึงจ้างด้วยเงิน
งบประมาณแผ่นดิน ตําแหน่งอาจารย์ 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์มีอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย             
ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน  ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-01-659 สังกัดภาควิชาทฤษฎีศิลป์ น้ัน  

คณะฯ ได้ดําเนินการตามข้ันตอนแล้ว ผู้ได้รับการคัดเลือกคือ นายปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล           
วุฒิครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยขอยกเว้นเกณฑ์ผลคะแนน
สอบภาษาอังกฤษ เนื่องจากเป็นผู้ที่มีสถานภาพเป็นอาจารย์ประจําของมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ ที่มาบรรจุใหม่          
เป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยเคยดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ จากมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต         
ซึ่งตามมติ ก.บ.พ. ครั้งที่ 25/2558 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558 ได้พิจารณายกเว้นเกณฑ์ผลคะแนนสอบ
ภาษาอังกฤษสําหรับผู้ที่มีสถานภาพเป็นอาจารย์ประจําของมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ ที่มาบรรจุใหม่เป็นอาจารย์ของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะฯ จึงประสงค์ขออนุมัติจ้าง นายปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล เพ่ือบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-01-659           
อัตราเงินเดือน เดือนละ 26,250 บาท สังกัดภาควิชาทฤษฎีศิลป์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
พร้อมทั้งขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังน้ี 

1. คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ ประธานกรรมการ 
2. หัวหน้าภาควิชาทฤษฎีศิลป์    กรรมการ 
 คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
3. หัวหน้าภาควิชาประติมากรรม    กรรมการ 
 คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
4. อาจารย์โอชนา  พูลทองดีวัฒนา   กรรมการ 
5. อาจารย์ลลินธร  เพ็ญเจริญ    กรรมการ 
6. นางสาวจุรารัตน์  คนทน    เลขานุการ 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จ้าง นายปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล เพ่ือบรรจุเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-01-659 
อัตราเงินเดือน เดือนละ 26,250 บาท สังกัดภาควิชาทฤษฎีศิลป์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
ต้ังแต่วันที่ ก.บ.ม. อนุมัติ แต่ไม่ก่อนวันรายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน พร้อมทั้งอนุมัติให้แต่งต้ังคณะกรรมการ
ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าวตามรายช่ือที่คณะฯ เสนอ ทั้งน้ี การจ้างคร้ังแรกให้จ้าง
เป็นพนักงานประจําสถานภาพทดลองงาน มีระยะเวลาการจ้าง 1 ปี ต้ังแต่วันที่รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน 
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ระเบียบวาระท่ี  4.1.2.5 คณะมัณฑนศิลป์ขออนุมัติจ้างบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
จํานวน 2 ราย 

 

สรุปเรื่อง 
ตามที่คณะมัณฑนศิลป์มีอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน 

ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-04-779 สังกัดคณะมัณฑนศิลป์ และ จ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน  
(เงินรายได้สมทบ) ตําแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-04-24 สังกัดงานบริการการศึกษา 
สํานักงานคณบดี คณะมัณฑนศิลป์ น้ัน 
  เพ่ือให้การดําเนินงานภายในคณะฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะฯ จึงประสงค์ขออนุมัติจ้าง
บุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 2 ราย ดังน้ี 

1. นายอติเทพ แจ้ดนาลาว วุฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ศิลปะการออกแบบ) หลักสูตรนานาชาติ              
จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-04-779 อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท 
สังกัดคณะมัณฑนศิลป์ โดยขอยกเว้นเกณฑ์ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ เนื่องจากสําเร็จการศึกษา           
วุฒิ Master of Arts จากมหาวิทยาลัย Kent State University ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นประเทศ          
ที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร และเป็นผู ้ที ่มีวุฒิการศึกษาปริญญาเอกจากหลักสูตรนานาชาติ ตามมติ 
ก.บ.พ. ครั้งที่ 25/2558 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558  

2. นางนิพาดา ธนพิทักษ์ วุฒิบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโรงแรมและท่องเท่ียว) จาก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตําแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-04-24 อัตราเงินเดือน  
เดือนละ 19,500 บาท สังกัดงานบริการการศึกษา สํานักงานคณบดี คณะมัณฑนศิลป์  

พร้อมทั้งขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังน้ี 
คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ราย นายอติเทพ แจ้ดนาลาว 
1. คณบดีคณะมณัฑนศิลป์    ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาวิน  อินทรังษี   กรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนพันธ์ุ  ครุฑะเสน  กรรมการ 
4. อาจารย์ ดร.ยอดขวัญ  สวัสดี    กรรมการ 
5. นายศุภฤกษ์  ทับเสน     เลขานุการ 
คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ราย นางนิพาดา ธนพิทักษ์ 
1. คณบดีคณะมณัฑนศิลป์    ประธานกรรมการ 
2. รองศาสตราจารย์ปรีชา  ป้ันกล่ํา   กรรมการ 
3. รองศาสตราจารย์ ร.ต.อ. ดร.อนุชา  แพ่งเกษร  กรรมการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูวนาท  รัตนรังสิกุล  กรรมการ 
5. นางภาวนา  ใจประสาท     กรรมการ 
6. นายศุภฤกษ์  ทับเสน     กรรมการและเลขานุการ 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมั ติให้จ้างบุคคล ทั้ง 2 ราย เ พ่ือบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ต้ังแต่วันที่ ก.บ.ม. อนุมัติ แต่ไม่ก่อนวันรายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน พร้อมทั้งอนุมัติให้แต่งต้ัง
คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าวตามรายช่ือที่คณะฯ เสนอ ทั้งน้ี             
การจ้างครั้งแรกให้จ้างเป็นพนักงานประจําสถานภาพทดลองงาน มีระยะเวลาการจ้าง 1 ปี ต้ังแต่วันที่รายงานตัว         
เข้าปฏิบัติงาน 
 
ระเบยีบวาระที่  4.1.3 การประเมินการปฏิบัติงาน   
  ไม่ม ี
 
ระเบยีบวาระที่  4.1.4 การขอเปลี่ยน / เพิ่มเง่ือนไขการบรรจุ 
ระเบียบวาระท่ี 4.1.4.1 คณะวิทยาการจัดการขออนุมัติเปลี่ยนเง่ือนไขการบรรจุกรอบอัตราว่างเพื่อใช้

ในการดําเนินการเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่คณะวิทยาการจัดการมีอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย  ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณ
แผ่นดิน (เงินรายได้สมทบ)  ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-3-23-758 และ ตําแหน่งเลขที่ 1-3-23-790  น้ัน 
  คณะฯ ได้ดําเนินการเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย            
ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-3-23-758 และ ตําแหน่งเลขที่ 1-3-23-790 ด้วยวุฒิการศึกษาระดับ          
ปริญญาเอก ทางด้านการบัญชี หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้องกับการบริหารธุรกิจ ปรากฏว่าไม่มีผู้สมัครตําแหน่ง
ดังกล่าว คณะฯ จึงประสงค์ขออนุมัติเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุก่อนดําเนินการเปิดรับสมัครอีกครั้งหนึ่ง 
ดังน้ี 

- ผู้สมัครต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ทางด้านการบัญชี หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง
กับการบริหารธุรกิจ หรือ 

- ผู้สมัครต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ทางด้านการบัญชี หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง      
กับการบริหารธุรกิจ ที่กําลังศึกษาระดับปริญญาเอกและกําลังทําวิทยานิพนธ์ 

โดยมติ ก.บ.พ. ครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 มีมติ ดังน้ี 
1. ให้คณะวิชา/หน่วยงานดําเนินการตามท่ีที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 3/2556 

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2556 มีมติเห็นชอบแผนอัตรากําลังบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร 5 ปี (พ.ศ. 2557-
2561) ซึ่งมาตรการปรับโครงสร้างกําลังคน มาตรการท่ี 1 กําหนดจํานวนอัตรากําลังบุคลากรสายวิชาการ           
ตามภารกิจของคณะวิชา โดยกําหนดการสรรหาและคัดเลือกเพ่ือให้ได้คนดี คนเก่ง และมีเง่ือนไขการจ้าง             
ในกลุ่มสาขาวิชา ดังน้ี  

- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ใช้วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ให้ใช้วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้ใช้วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
- กลุ่มสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบให้ใช้วุฒิปริญญาไม่ตํ่ากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า 
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2. ในกรณีที่ดําเนินการประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการแล้ว ไม่สามารถ       
สรรหาบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ในวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าได้ คณะวิชา/หน่วยงาน           
ต้องย่ืนเรื่องเสนอที่ประชุม ก.บ.พ. มหาวิทยาลัย เพ่ือขออนุมัติปรับลดวุฒิก่อนที่จะดําเนินการประกาศรับสมัคร
บุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าในคราวต่อไป 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนเง่ือนไขการบรรจุกรอบอัตราว่างเพ่ือใช้              
ในการดําเนินการเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่ง
เลขที่ 1-3-23-758 และตําแหน่งเลขที่ 1-3-23-790  สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ตามท่ีเสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.5 การพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ ชํานาญงาน ชํานาญงานพิเศษ ชํานาญการ 

ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษฯ 
ไม่ม ี
 

ระเบียบวาระท่ี  4.1.6 เรื่องอ่ืนๆ 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.1 ขออนุมัติเปลี่ยนชื่อตําแหน่งกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย  

 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีวิทยาลัยนานาชาติมีอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน 
(เงินรายได้สมทบ) ตําแหน่งบรรณารักษ์ปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-26-539 อัตราเงินเดือน เดือนละ              
23,180 บาท น้ัน 

เพ่ือให้การดําเนินการของวิทยาลัยนานาชาติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย วิทยาลัยนานาชาติ         
จึงประสงค์ขออนุมัติเปลี่ยนช่ือตําแหน่งกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งเลขท่ี 2-3-26-539 จาก 
ตําแหน่งบรรณารักษ์ปฏิบัติการ เป็น ตําแหน่งนักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนช่ือตําแหน่งกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย 
ตําแหน่งเลขที่ 2-3-26-539 จาก ตําแหน่งบรรณารักษ์ปฏิบัติการ เป็น ตําแหน่งนักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ 
สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.2 ขออนุมัติเปลี่ยนชื่อตําแหน่ง ตัดโอนตําแหน่งและอัตราเงินเดือนกรอบอัตราว่าง

พนักงานมหาวิทยาลัย 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่สํานักหอสมุดกลางมีกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งบรรณารักษ์

ปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-14-507 สังกัดงานบริการ หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี น้ัน 
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เ พ่ื อ ใ ห้การบ ริหารจัดการภายในสํ านักหอสมุดกลางเ ป็นไปด้วยความเ รียบ ร้อย                
สํานักหอสมุดกลางจึงประสงค์ขออนุมัติเปลี่ยนช่ือตําแหน่ง ตัดโอนตําแหน่งและอัตราเงินเดือนกรอบอัตราว่าง
พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งเลขที่ 2-3-14-507 จาก ตําแหน่งบรรณารักษ์ปฏิบัติการ สังกัดงานบริการ  
หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี สํานักหอสมุดกลาง เป็น ตําแหน่งนักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ ไปต้ังจ่าย
ในสังกัดงานบริหารและธุรการ สํานักงานสํานักหอสมุดกลาง สํานักหอสมุดกลาง 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนช่ือตําแหน่ง ตัดโอนตําแหน่งและอัตราเงินเดือน
กรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งเลขที่ 2-3-14-507 จาก ตําแหน่งบรรณารักษ์ปฏิบัติการ               
สังกัดงานบริการ หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี สํานักหอสมุดกลาง เป็น ตําแหน่งนักบริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติการ ไปต้ังจ่ายในสังกัดงานบริหารและธุรการ สํานักงานสํานักหอสมุดกลาง สํานักหอสมุดกลาง 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.3 การลาไปปฏิบั ติงานเพื่ อ เพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการของพนักงาน

มหาวิทยาลัย 
  
สรุปเรื่อง 

คณะเภสัชศาสตร์ขออนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยลาไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้              
ทางวิชาการ จํานวน 2 ราย ดังน้ี 

1. รองศาสตราจารย์ลาวัลย์ ศรีพงษ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ สังกัด
ภาควิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ ประสงค์ขอลาไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการเพ่ือเขียนหนังสือ 
เรื่อง “การวิเคราะห์หาปริมาณนํ้าในเภสัชภัณฑ์” โดยมีกําหนดระยะเวลา 1 ปี ต้ังแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560 - 31 
พฤษภาคม 2561  

2. ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์  ดร . บุษบา  เผ่ าทองจีน  พนักงานมหาวิทยาลั ย  ตํ าแหน่ง                 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดภาควิชาชีวเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ ประสงค์ขอลาไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู้ทางวิชาการเพ่ือเขียนตํารา เรื่อง “ระบบทางเดินอาหาร” โดยมีกําหนดระยะเวลา 1 ปี ต้ังแต่วันที่             
1 สิงหาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561 

เน่ืองจากมหาวิทยาลัยยังไม่มีระเบียบเก่ียวกับการไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ
ของพนักงานมหาวิทยาลัย กองการเจ้าหน้าที่จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาการลาไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้
ทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย โดยเห็นสมควรใช้ระเบียบทบวงมหาวิทยาลัยว่าด้วยการให้ข้าราชการ 
ไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ พ.ศ. 2523 (ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม) โดยอนุโลมไปพลางก่อน 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังน้ี 

1. อนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 2 ราย ลาไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้               
ทางวิชาการ โดยใช้ระเบียบทบวงมหาวิทยาลัยว่าด้วยการให้ข้าราชการไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้          
ทางวิชาการ พ.ศ. 2523 (ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม) โดยอนุโลมไปพลางก่อน 
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2. แต่งต้ังคณะกรรมการเพ่ือจัดทําข้อบังคับหรือระเบียบเกี่ยวกับสิทธิการลาทั้งหมด             
โดยประกอบด้วยผู้มีตําแหน่งและนาม ดังน้ี 

 2.1 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย   ประธาน 
 2.2 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร    กรรมการ 
 2.3 รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์  กรรมการ 
 2.4 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย    กรรมการ 
 2.5 คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์   กรรมการ 
 2.6 คณบดีคณะอักษรศาสตร์    กรรมการ 
 2.7 คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการ 
 2.8 ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี   กรรมการ 
 2.9 ผู้อํานวยการกองนิติการ    กรรมการ 
 2.10 ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่   กรรมการและเลขานุการ 

2.11 หัวหน้างานนิติการ 2 กองนิติการ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
2.12 หัวหน้างานพัฒนาและฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่ ผู้ช่วยเลขานุการ 
2.13 นางสุนทรี  หงส์ทอง    ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.4 รายงานผลการประเมินเพื่อเปลี่ยนชื่อตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย 

จํานวน  3 ราย 
 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินเพ่ือเปลี่ยนช่ือตําแหน่งพนักงาน
มหาวิทยาลัย จํานวน 3 ราย สังกัดคณะวิทยาการจัดการ จาก ตําแหน่งนักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ           
เป็น ตําแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ และให้นับระยะเวลาการปฏิบัติงานต่อเน่ืองกัน ได้แก่ 

1. นางสาวเสาวภา ประทุมสินธ์ุ ตําแหน่งนักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขท่ี           
2-3-23-193 อัตราเงินเดือน เดือนละ 32,920 บาท สังกัดคณะวิทยาการจัดการ  

2. นายสัมฤทธ์ิ เอกสินธ์ุ ตําแหน่งนักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-23-194 
อัตราเงินเดือน เดือนละ 34,010 บาท สังกัดคณะวิทยาการจัดการ  

3. นางสาวหทัย อู่เงิน ตําแหน่งนักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-23-310 
อัตราเงินเดือน เดือนละ 30,000 บาท สังกัดคณะวิทยาการจัดการ  
  บัดน้ี คณะกรรมการประเมินฯ ได้ดําเนินการประเมินเพ่ือเปลี่ยนช่ือตําแหน่งพนักงาน
มหาวิทยาลัย ทั้ง 3 ราย แล้ว เห็นว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบและความประพฤติเหมาะสม 
เห็นควรให้ปฏิบัติงานในตําแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สังกัดคณะวิทยาการจัดการ และให้นับระยะเวลา
การปฏิบัติงานต่อเน่ืองกัน 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนช่ือตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย จาก ตําแหน่ง
นักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ เ ป็น ตําแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ จํานวน 3 ราย สังกัด                 
คณะวิทยาการจัดการ และให้นับระยะเวลาการปฏิบัติงานต่อเน่ืองกัน 
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ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.5 การต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา             
สายวิชาการ ที่มีอายุเกิน 60 ปี 

 
สรุปเรื่อง 

ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 631/2558 ลงวันที่ 29 เมษายน 2558 สั่งต่อสัญญาจ้าง  
นางสาวนฤชร สังขจันทร์ พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายวิชาการ ที่มีอายุมากกว่า 60 ปี 
ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขท่ี 1-3-25-163 สังกัดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เป็นเวลา 1 ปี 
ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559 และคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 1282/2559 ลงวันที่           
23 กันยายน 2559 สั่งต่อสัญญาจ้าง  นางสาวนฤชร สังขจันทร์ พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา 
สายวิชาการ ที่มีอายุมากกว่า 60 ปี ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-3-25-163 สังกัดคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เป็นเวลา 1 ปี ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 โดยนางสาวนฤชร 
สังขจันทร์ มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และเกษียณอายุราชการ ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ไปแล้วน้ัน  

เพ่ือให้ภารกิจในการจัดการเรียนการสอนของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบกับ นางสาวนฤชร สังขจันทร์ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีสุขภาพ
แข็งแรง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจึงประสงค์ขออนุมัติต่อสัญญาจ้าง นางสาวนฤชร             
สังขจันทร์ พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายวิชาการ ที่มีอายุมากกว่า 60 ปี ต่อสัญญาจ้างอีก
เป็นเวลา 1 ปี ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561  โดยอาศัยข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร           
ว่าด ้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย  พ .ศ .  2559 ข้อ  23 วรรคสอง  กําหนดใ ห้ 
มหาวิทยาลัยอาจต่อการจ้างพนักงานประจําที่จะเกษียณอายุ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและ             
ความเชี่ยวชาญโดยให้ทําสัญญาจ้างการเป็นพนักงานประจําคราวละหน่ึงปี มีระยะเวลาไม่เกินห้าปี และให้นับ
อายุงานต่อเน่ืองกันไป 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้ต่อสัญญาจ้าง นางสาวนฤชร สังขจันทร์ พนักงาน
มหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายวิชาการ ที่มีอายุมากกว่า 60 ปี ต่อสัญญาจ้างอีกเป็นเวลา 1 ปี          
ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561 เป็นการเฉพาะราย จนกว่ามหาวิทยาลัยจะมีหลักเกณฑ์          
การต่อการจ้างสําหรับผู้ที่มีอายุเกิน 60 ปี ออกมาใหม่ 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.6 ขออนุมัติย้ายตัดโอนตําแหน่งและอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย 

 
สรุปเรื่อง 

ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 1703/2553 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2553 สั่งบรรจุ        
นางสาวพัชรินทร์ สารพล (ปัจจุบัน นางสาวพัชรินทร์ ดีไร่) พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งนักการเงิน           
และบัญชีปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-2-16-76 เงินเดือน เดือนละ 9,910 บาท (ปัจจุบัน อัตราเงินเดือน        
เดือนละ 25,460 บาท) สังกัดงานบัญชี กองคลัง สํานักงานอธิการบดี ต้ังแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2553 เป็นต้นมา น้ัน  

เ น่ื องจาก  มหาวิทยาลั ย ไ ด้ เปลี่ ยนสถานภาพเ ป็นมหา วิทยาลั ย ใน กํา กับของรั ฐ                 
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2559 กองคลังจึงมีภาระหน้าที่เพ่ิมมากขึ้น เช่น การจ่าย
เงินเดือนบุคลากรทั้งมหาวิทยาลัย การจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินทั้งมหาวิทยาลัย การรับเงินจากหน่วยงาน
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ภายนอก ฯลฯ ทําให้บุคลากรที่มีอยู่ในสังกัดการเงิน กองคลัง ไม่เพียงพอต่อการดําเนินงานดังกล่าว และเพ่ือให้
การบริหารงานภายในกองคลังเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองคลังประสงค์ขออนุมัติย้ายตัดโอนตําแหน่ง            
และอัตราเงินเดือน นางสาวพัชรินทร์ ดีไร่ พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งนักการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
ตําแหน่งเลขที่ 2-2-16-76 เงินเดือน เดือนละ 25,460 บาท จากสังกัดงานบัญชี กองคลัง สํานักงานอธิการบดี 
ไปต้ังจ่ายในสังกัดงานการเงิน กองคลัง สํานักงานอธิการบดี โดยให้นับระยะเวลาการปฏิบัติงานต่อเน่ืองกัน 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ ประ ชุม พิจารณาแล้ ว  มีม ติอ นุมั ติ ให้ ย้ าย ตัด โอน ตําแหน่ งและ อัตรา เ งิน เ ดือน                 
นางสาวพัชรินทร์ ดีไร่ พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งนักการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่                
2-2-16-76 เงินเดือน เดือนละ 25,460 บาท จากสังกัดงานบัญชี กองคลัง สํานักงานอธิการบดี ไปต้ังจ่ายใน
สังกัดงานการเงิน กองคลัง สํานักงานอธิการบดี โดยให้นับระยะเวลาการปฏิบัติงานต่อเน่ืองกัน 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.7 รายงานผลการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าฝ่าย 

และขออนุมัติให้ย้ายตัดโอนตําแหน่งและอัตราเงินเดือน 
 

สรุปเรื่อง 
โดยมติที่ประชุม ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยศิลปากร ในการประชุมครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่          

4 เมษายน 2560 มีมติแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินเพ่ือแต่งต้ัง นางจันทร์ฉาย แสงทองศรี ตําแหน่ง              
บรรณารักษ์ชํานาญการพิเศษ ตําแหน่งเลขที่ 2-2-36-1176 อัตราเงินเดือน 55,170 บาท สังกัดฝ่ายบริการ 
หอสมุดสาขา วังท่าพระ สํานักหอสมุดกลาง ให้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาทรัพยากรห้องสมุด 
หอสมุดสาขา วังท่าพระ สํานักหอสมุดกลาง น้ัน  

 บัดน้ี คณะกรรมการฯ ได้ดําเนินการประเมินฯ เสร็จเรียบร้อยแล้วเห็นว่า นางจันทร์ฉาย แสงทองศรี 
เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมที่จะแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนา
ทรัพยากรห้องสมุด หอสมุดสาขา วังท่าพระ สํานักหอสมุดกลาง และขออนุมัติให้ย้ายตัดโอนตําแหน่งและอัตรา
เงินเดือน นางจันทร์ฉาย แสงทองศรี ตําแหน่งบรรณารักษ์ชํานาญการพิเศษ ตําแหน่งเลขที่ 2-2-36-1176  
อัตราเงินเดือน 55,170 บาท จากสังกัดฝ่ายบริการ หอสมุดสาขา วังท่าพระ สํานักหอสมุดกลาง ไปต้ังจ่าย             
ในสังกัดฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาทรัพยากรห้องสมุด หอสมุดสาขา วังท่าพระ สํานักหอสมุดกลาง และให้ดํารง
ตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาทรัพยากรห้องสมุด หอสมุดสาขา วังท่าพระ สํานักหอสมุดกลาง 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้ย้ายตัดโอนตําแหน่งและอัตราเงินเดือนนางจันทร์ฉาย 
แสงทองศรี ตําแหน่งบรรณารักษ์ชํานาญการพิเศษ ตําแหน่งเลขที่ 2-2-36-1176 อัตราเงินเดือน 55,170 บาท 
จากสังกัดฝ่ายบริการ หอสมุดสาขา วังท่าพระ สํานักหอสมุดกลาง ไปต้ังจ่ายในสังกัดฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนา
ทรัพยากรห้องสมุด หอสมุดสาขา วังท่าพระ สํานักหอสมุดกลาง และให้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์และ
พัฒนาทรัพยากรห้องสมุด หอสมุดสาขา วังท่าพระ สํานักหอสมุดกลาง 
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ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.8 ขอปรับวุฒิและอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย 
 

สรุปเรื่อง 
ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้มีคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 1240/2559 ลงวันที่ 15 กันยายน 

2559 สั่งบรรจุแต่งต้ัง นายศราวุธ เปรมใจ วุฒิ le Diplôme de doctorat (Urbanisme - Mention 
Architecture)  จาก Université Pierre Mendès France de Grenoble สาธารณรัฐฝร่ังเศส เป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-03-780 อัตราเงินเดือน เดือนละ 22,190 บาท (ให้รับ
เงินเดือนวุฒิปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรมไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร อัตรา
เงินเดือน เดือนละ 22,910 บาท ไปพลางก่อน จนกว่า ก.พ. จะพิจารณาเงินเดือน  วุฒิ le Diplôme de 
doctorat (Urbanisme - Mention Architecture) จาก Université Pierre Mendès France de 
Grenoble สาธารณรัฐฝรั่งเศส ให้) สังกัดภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ 27 
กรกฎาคม 2559 เป็นต้นมา น้ัน 

มหาวิทยาลัยได้มีหนังสือ ที่ ศธ 6801/9973 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ขอให้สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาคุณวุฒิของ นายศราวุธ เปรมใจ วุฒิ le Diplôme de doctorat 
(Urbanisme - Mention Architecture) จาก Université Pierre Mendès France de Grenoble   
สาธารณรัฐฝรั่งเศส ว่าหากกรณีเป็นข้าราชการสมควรได้รับเงินเดือนในอันดับ และขั้นใด เพ่ือมหาวิทยาลัย        
จะได้นําไปใช้เป็นข้อมูลในการเทียบเคียงเงินเดือนสําหรับการปรับวุฒิและอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย 

ต่อมาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีหนังสือที่ ศธ 0506(2)/726 ลงวันที่           
5 เมษายน 2560 ขอให้ นายศราวุธ เปรมใจ จัดส่งสําเนาเอกสารที่เก่ียวข้องกับคณุวุฒิและรับรองสําเนาถูกต้อง
เพ่ือประกอบการพิจารณาคุณวุฒิเพ่ิมเติม ดังน้ี   

1. สําเนาใบปริญญาบัตรระดับปริญญาเอก (ฉบับภาษาฝรั่งเศส และฉบับภาษาอังกฤษ          
ซึ่งได้รับการแปลจากหน่วยงานของรัฐ) จํานวน 1 ชุด 

2. สําเนาผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของผลงานวิทยานิพนธ์ที่ได้รับการตีพิมพ์ใน
วารสารหรือสื่อสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หากหลักสูตรมิได้กําหนดเง่ือนไขการตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ ให้แสดง
เอกสาร/หลักฐานจาก Université Pierre Mendès France (Grenoble 2) จํานวน 1 ชุด 

แต่เน่ืองจาก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้มีบันทึกข้อความท่ี ศธ 6808/1050 ลงวันที่             
25 เมษายน 2560 แจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบว่าอาจารย์ศราวุธ เปรมใจ เคยได้รับการจ้างเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามคําสั่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 135/2550 ลงวันที่ 24 มกราคม 2550 ซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์             
ได้มีหนังสือขอให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาคุณวุฒิ le Diplôme de doctorat 
(Urbanisme - Mention Architecture) จาก Université Pierre Mendès France de Grenoble 
สาธารณรัฐฝรั่งเศส ว่าเทียบเท่ากับการศึกษาระดับใดของคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีบันทึกข้อความ  ที่ ศธ 0506(2)/15147 ลงวันที่ 27 กันยายน 2549 แจ้งให้
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทราบว่าได้พิจารณาแล้วมีมติว่าคุณวุฒิของอาจารย์ศราวุธ เปรมใจ วุฒิ                 
le Diplôme de doctorat (Urbanisme - Mention Architecture) จาก Université Pierre Mendès 
France de Grenoble สาธารณรัฐฝร่ังเศส เป็นคุณวุฒิระดับประกาศนียบัตรของต่างประเทศที่เทียบเท่ากับ
การศึกษาระดับปริญญาเอก ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของทบวงมหาวิทยาลัย (ปัจจุบันคือสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา) 
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คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จึงประสงค์ขออนุมัติให้ปรับวุฒิและอัตราเงินเดือน ราย               
นายศราวุธ  เปรมใจ พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-03-780 สังกัดภาควิชา
สถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ซึ่งสําเร็จการศึกษา วุฒิ le Diplôme de doctorat (Urbanisme 
- Mention Architecture) จาก Université Pierre Mendès France de Grenoble สาธารณรัฐฝรั่งเศส 
เพ่ิมขึ้น ต้ังแต่วันที่ 20 มีนาคม 2549 โดยรายงานตัวเข้าปฏิบัติงานที่คณะฯ ต้ังแต่วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 
สมควรได้รับ การปรับวุฒิและอัตราเงินเดือน จากตําแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือน เดือนละ 
22,910 บาท เป็นตําแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก อัตราเงินเดือน เดือนละ 30,450 บาท ได้ต้ังแต่วันที่               
27 กรกฎาคม 2559 ซึ่งเป็นวันที่รายงานตัวเข้าปฏิบัติงานที่คณะฯ 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้ปรับวุฒิและอัตราเงินเดือน ราย นายศราวุธ เปรมใจ 
พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-03-780 สังกัดภาควิชาสถาปัตยกรรม                 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จาก วุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือน เดือนละ 22,910 บาท เป็น วุฒิปริญญาเอก 
อัตราเงินเดือน เดือนละ 30,450 บาท ได้ต้ังแต่วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 ซึ่งเป็นวันที่รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน
ที่คณะฯ และให้กองการเจ้าหน้าที่ทําเรื่องแจ้งสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในส่วนที่เก่ียวข้อง ต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.9 การแสดงความประสงค์ในการแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพ ราย                

รองศาสตราจารย์ญาณวิทย์ กุญแจทอง 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ในการประชุมครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 

2560 มีมติเห็นชอบให้ รองศาสตราจารย์ญาณวิทย์ กุญแจทอง ดํารงตําแหน่งคณบดีคณะจิตรกรรม 
ประติมากรรมและภาพพิมพ์ โดยมีวาระการดํารงตําแหน่ง 4 ปี ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2560  เนื่องจาก 
ตามมาตรา 78 และมาตรา 83 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 ประกอบกับข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 กําหนดให้ผู้ดํารงตําแหน่ง
คณบดีต้องเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายบริหาร กลุ่มบริหารวิชาการ แต่เน่ืองจาก รองศาสตราจารย์ญาณวิทย์ 
กุญแจทอง เป ็นข ้าราชการพลเร ือนในสถาบันอุดมศึกษา สังก ัดภาควิชาภาพพิมพ์ คณะจิตรกรรม 
ประติมากรรมและภาพพิมพ ์ ประกอบกับข้อ 19 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการเปลี่ยน
สถานภาพจากข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 กําหนดให้
มหาวิทยาลัยอาจกําหนดวันในการยื่นหนังสือแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพ ซึ่งขณะนี้ได้พ้นระยะเวลา        
การแสดงเจตนาในวันที่ 3 เมษายน 2560 มาแล้ว และกําหนดวันแสดงเจตนาฯ ครั้งสุดท้ายภายในเวลา          
1 ปี คือวันที่ 30 มิถุนายน 2560 แต่เนื่องจาก รองศาสตราจารย์ญาณวิทย์ กุญแจทอง จะต้องดํารงตําแหน่ง
คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ ต้ังแต่วันที่ 19 พฤษภาคม  2560  ประกอบกับที่ประชุม 
ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยศิลปากร  ในการประชุมครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560  มีมติเห็นชอบให้
กําหนดระยะเวลาให้ รองศาสตราจารย์ญาณวิทย์ กุญแจทอง แสดงความประสงค์ในการแสดงเจตนา         
เปลี ่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ภายในวันที ่ 5 พฤษภาคม 2560  เพื ่อเปลี ่ยนสถานภาพ              
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2560  และตามบันทึกกองการเจ้าหน้าที่ ด่วนที่สุด            
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ที่ ศธ 6803.2/944 ลงวันที่ 26 เมษายน  2560 มหาวิทยาลัยแจ้งให้คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์
ดําเนินการเพ่ือแจ้ง รองศาสตราจารย์ญาณวิทย์ กุญแจทอง พิจารณาแล้ว น้ัน 

 บัดน้ี รองศาสตราจารย์ญาณวิทย์ กุญแจทอง  ได้ยื่นหนังสือแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพ
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตามแบบ ปบ. ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 โดยสมัครใจแสดงเจตนาเปลี่ยน
สถานภาพเป็นพนักงานมหาว ิทยาล ัยศ ิลปากร โดยขอบรรจุเป ็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตั ้งแต่ว ันที่              
19 พฤษภาคม 2560  ตามบันทึกข้อความคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ ด่วนมาก                
ที่ ศธ 6807/000780 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีม ติอน ุม ัต ิให ้ รองศาสตราจารย ์ญาณว ิทย ์ ก ุญแจทอง           
เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อดํารงตําแหน่งคณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและ
ภาพพิมพ์ ต้ังแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.10 ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือน รอบครึ่งปีแรก ณ วันที่ 1 เมษายน 2560 
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศกําหนดหลักเกณฑ์และอัตราร้อยละของฐานในการคํานวณ
เพื่อเลื ่อนเงินเดือนสําหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัย สําหรับ          
รอบการประเมินครึ่งปีแรก (1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560) เพื่อการเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่           
1 เมษายน 2560 ตามประกาศฉบับลงวันที่ 27 มีนาคม 2560 น้ัน   

เนื่องจากที่ประชุม ก.บ.ม. มหาวิทยาลัย ครั ้งที ่ 6/2560 เมื ่อวันที ่ 21 มีนาคม 2560           
ได้มีมติให้แยกวงเงินการคํานวณออกจากกันตามกลุ่ม ดังน้ี  
 1. กลุ่มผู้ดํารงตําแหน่งผู้บริหาร และผูท้ํางานบริหาร แบ่งเป็น 2 ประเภท 
  (1) ประเภทที่อยู่ในกํากับดูแลของอธิการบดี ได้แก่  
 (1.1) ผู้ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดี คณบดี และหัวหน้าส่วนงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืน       
ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  
 (1.2) ผู้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี ผู้อํานวยการ
สํานักงานสภามหาวิทยาลัย ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งหัวหน้าหน่วยงานท่ีขึ้นตรง          
ต่ออธิการบดี  
  (2) ประเภทที่อยู่ในกํากับดูแลของคณบดี และหัวหน้าส่วนงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่ฐานะ
เทียบเท่าคณะ ได้แก่ ผู้ดํารงตําแหน่งรองคณบดีหรือรองหัวหน้าส่วนงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 
ผู้ช่วยคณบดีหรือผู้ช่วยหัวหน้าส่วนงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ หัวหน้าภาควิชา หรือหัวหน้า
หน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา รองหัวหน้าภาควิชาหรือรองหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกช่ือ
อย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา เลขานุการคณะหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่า 
หัวหน้าฝ่าย และหัวหน้างาน   
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ส่วนรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รองผู้อํานวยการศูนย์ รองผู้อํานวยการสถาบัน รองผู้อํานวยการสํานัก  และ
รองหัวหน้าส่วนงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ รวมท้ังผู้ช่วยคณบดีหรือผู้ช่วยหัวหน้าส่วนงานท่ี
เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะซึ่งสังกัดคณะวิชาหน่ึง  แต่ไปดํารงตําแหน่งผู้บริหารดังกล่าวในอีกคณะหน่ึง
หรือในศูนย์ สถาบัน สํานัก หรือส่วนงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ให้แยกวงเงินการเลื่อนเงินเดือน
ของผู้ทํางานบริหารดังกลา่วไปไว้ที่สว่นงานทีผู่้น้ันทําหน้าทีบ่ริหารให้ โดยให้คณบดี หรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกช่ือ
อย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะทีผู่้ทํางานบริหารดังกลา่วปฏิบัติหน้าที่บริหารให้เป็นผู้ประเมินโดยพิจารณาข้อมลู
จากงานประจําและงานบริหาร 
  ส่วนผู ้บร ิหารในสังก ัดสํานักงานอธิการบดี ได้แก่ ผู้ อํานวยการกอง หรือหัวหน้า
หน่วยงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่ากอง หัวหน้าฝ่าย  และหัวหน้างาน หรือหัวหน้าหน่วยงานท่ี
เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่างาน ให้อยู่ในกํากับดูแลของรองอธิการบดีตามท่ีอธิการบดีมอบหมาย 
 2. กลุ่มผู้ ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ ได้แก่ ตําแหน่งอาจารย์ ผู้ ช่วยศาสตราจารย์                   
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 
 3. กลุ่มสายสนับสนุนวิชาการ ได้แก่  
 (1) ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญ
เฉพาะ และประเภทท่ัวไป  
 (2) พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน  

แต่เน่ืองจากปัจจุบัน มหาวิทยาลัยได้เปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ . 2559 ดังน้ัน เพ่ือให้การแบ่งกลุ่มการเลื่อนเงินเดือน                 
มีความสอดคล้องกับการแบ่งกลุ่มตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 จึงสมควรปรับปรุงการแบ่งกลุ่มเป็นดังน้ีแทน 
 1. กลุ่มผู้บริหารวิชาการ ได้แก่ ตําแหน่งรองอธิการบดี คณบดี และหัวหน้าส่วนงานท่ีเรียกช่ือ
อย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 
 2. กลุ่มผู้ ดํารงตําแหน่งสายวิชาการ ได้แก่ ตําแหน่งศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์            
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และอาจารย์ 
 3. กลุ่มอํานวยการ และกลุ่มสายสนับสนุน  

โดยเห็นสมควรให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์และอัตรา
ร้อยละของฐานในการคํานวณเพื ่อเลื ่อนเงินเดือนสําหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและ
พนักงานมหาวิทยาลัย สําหรับรอบการประเมินครึ่งปีแรก (1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560)  
เพื่อการเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ 1 เมษายน 2560 ตามประกาศฉบับลงวันที่ 27 มีนาคม 2560 และใช้
หลักเกณฑ์ตามร่างประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากรฉบับใหม่ เพื่อการเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ 1 เมษายน 
2560 พร้อมนี้ได้จัดทําวงเงินการเลื่อนเงินเดือนของแต่ละกลุ่มตามร่างประกาศ และแผนการดําเนินงาน   
มาด้วยแล้ว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้ปรับเปลี่ยนกลุ่มการเลื่อนเงินเดือน ตามที่เสนอ 
โดยให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื ่อง กําหนดหลักเกณฑ์และอัตราร้อยละของฐานในการ
คํานวณเพื่อเลื ่อนเงินเดือนสําหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัย 
สําหรับรอบการประเมินครึ่งปีแรก (1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560) เพื่อการเลื่อนเงินเดือน           
ณ วันที่ 1 เมษายน 2560 ฉบับลงวันที่ 27 มีนาคม 2560 และให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์และอัตราร้อยละของฐานในการคํานวณเพ่ือเลื่อนเงินเดือน
สําหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัย สําหรับรอบการประเมินครึ่งปีแรก 
(1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560) เพ่ือการเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ 1 เมษายน 2560 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.11 คณะดุริยางคศาสตร์ขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินเพื่อย้ายและ        

เปลี่ยนตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย ราย นายเผ่าพันธ์ อํานาจธรรม 
 

สรุปเรื่อง 
ตามท่ีคณะดุริยางคศาสตร์มีกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่ง

เลขที่ 1-3-23-373  สังกัดคณะดุริยางคศาสตร์ และที่ประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560 
ได้มีมติให้เปลี่ยนเง่ือนไขการบรรจุกรอบอัตราว่างดังกล่าว จากวุฒิปริญญาเอก เป็นวุฒิปริญญาโท แล้วน้ัน 

คณะดุริยางคศาสตร์ประสงค์ขอย้ายและเปลี่ยนตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย ราย            
นายเผ่าพันธ์ อํานาจธรรม ตําแหน่งผู้เช่ียวชาญด้านดนตรีปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-6-27-138 อัตราเงินเดือน 
เดือนละ  27,120 บาท สังกัดคณะดุริยางคศาสตร์ ซึ่งได้รับวุฒิ Master of Arts (Percussion) จาก 
Universität Mozarteum Salzburg ประเทศสาธารณรัฐออสเตรีย โดยได้รับการพิจารณาคุณวุฒิจาก
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าเป็นคุณวุฒิของต่างประเทศที่เทียบได้เท่ากับคุณวุฒิระดับปริญญาโท 
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 ของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นตําแหน่งอาจารย์ 
ตําแหน่งเลขที่ 1-3-23-373  อัตราเงินเดือน เดือนละ 27,120 บาท สังกัดคณะดุริยางคศาสตร์ โดยขออนุมัติให้
แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินเพ่ือย้ายและเปลี่ยนตําแหน่งและให้นับระยะเวลาการปฏิบัติงานต่อเน่ืองกัน 
พร้อมทั้งขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินเพ่ือเปลี่ยนตําแหน่ง ดังน้ี 

 1. คณบดีคณะดุรยิางคศาสตร์    ประธานกรรมการ 
 2. รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะดุริยางคศาสตร ์  กรรมการ 
 3. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะดุริยางคศาสตร์  กรรมการ 
 4. รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ คณะดุริยางคศาสตร์  กรรมการ 
 5. นางสาวลลวรรณ เปรมประเสริฐ   เลขานุการ 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินเพ่ือย้ายและเปลี่ยน
ตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย ราย นายเผ่าพันธ์ อํานาจธรรม จาก ตําแหน่งผู้เช่ียวชาญด้านดนตรีปฏิบัติการ 
ตําแหน่งเลขที่ 2-6-27-138 อัตราเงินเดือน เดือนละ 27,120 บาท สังกัดคณะดุริยางคศาสตร์ เป็นตําแหน่ง
อาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-3-23-373 อัตราเงินเดือน เดือนละ 27,120 บาท สังกัดคณะดุริยางคศาสตร์ โดยให้นับ
ระยะเวลาการปฏิบัติงานต่อเน่ืองกัน ตามรายช่ือที่เสนอ 
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ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.12 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไขและ           
การพิจารณาต่อการจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ประเภท
พนักงานประจํา ที่จะเกษียณอายุ พ.ศ. .... 

 
สรุปเรื่อง 

ตามความในมาตรา 22 (3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2560 ประกอบกับ 
ข้อ 23 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 
กําหนดให้มหาวิทยาลัยอาจต่อการจ้างพนักงานประจําสายวิชาการ ตําแหน่งศาสตราจารย์ หรือ                 
รองศาสตราจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าที่จะเกษียณอายุเมื่อมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ได้ เพ่ือทํา
หน้าที่สอน และหรือวิจัย และหรือบริการวิชาการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย โดยให้ทําสัญญาจ้างการเป็นพนักงานประจํามีระยะเวลาไม่เกินห้าปี และให้นับอายุงาน
ต่อเน่ืองกันไป น้ัน 

 ดังน้ัน เพ่ือให้การดําเนินการเป็นไปตามข้อบังคับดังกล่าวข้างต้น จึงได้ดําเนินการจัดทํา         
(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไขและการพิจารณาต่อการจ้างของ
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ประเภทพนักงานประจํา ที่จะเกษียณอายุ พ.ศ. .... 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้คณะกรรมการฯ ซึ่งที่ประชุมได้แต่งต้ังตามระเบียบวาระที่ 
4.1.6.3 ทําหน้าที่พิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไขและการ
พิจารณาต่อการจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ประเภทพนักงานประจํา ที่จะเกษียณอายุ พ.ศ. .... 
เพ่ือนําเสนอ ก.บ.ม. พิจารณาต่อไป 
 
ระเบยีบวาระที่  4.2 แผนและการติดตามผลการดําเนินงานตามแผน 

ไม่มี 
 
ระเบยีบวาระที่  4.3 ข้อบังคับ / ระเบียบ / ประกาศ 
ระเบียบวาระท่ี  4.3.1 รายงานความคืบหน้าการจัดทําข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ เพื่อการเป็น

มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ  
 
สรุปเรื่อง 

ด้วยกองนิติการได้รายงานความคืบหน้าการจัดทําข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ เพ่ือการเป็น
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ จํานวน 2 ประเด็น ดังน้ี 

ประเด็นที่ 1 รายช่ือคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 862/2558 
ลงวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 จํานวน 8 ชุด และความคืบหน้าในการจัดทําร่างข้อบังคับ ระเบียบ และ
ประกาศ  

1. คณะอนุกรรมการจัดทําข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศเกี่ยวกับโครงสร้างองค์กร  
1.1 รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ประธานอนุกรรมการ 
1.2 รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์ อนุกรรมการ 
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1.3 รองอธิการบดี เพชรบุรี อนุกรรมการ 
1.4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวลิต  ขาวเขียว อนุกรรมการ 
1.5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  สําเนียงงาม  อนุกรรมการ 
1.6 รองศาสตราจารย์ ดร.จุไรรัตน์  นันทานิช อนุกรรมการ 
1.7 รองศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์  ศิริวงศ์  อนุกรรมการ 
 (ปัจจุบัน : รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา) 
1.8 รองศาสตราจารย์ ดร.เกษร  จันทร์ศิริ  อนุกรรมการ 
1.9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อริศร์  เทียนประเสริฐ  อนุกรรมการ  
 (ปัจจุบัน : เกษียณ) 

1.10 ผู้อํานวยการกองนิติการ อนุกรรมการและเลขานุการ 
1.11 นางสาวกานต์มณี  สาเพ่ิมทรัพย์ ผู้ช่วยเลขานุการ 

2. คณะอนุกรรมการจัดทําข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศเก่ียวกับการเปลี่ยนสถานภาพและ
ระบบบริหารงานบุคคล  

2.1 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ประธานอนุกรรมการ 
2.2 รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิทธ์ิ  ด่านกิตติกุล อนุกรรมการ 
2.3 รองศาสตราจารย์ ดร.สืบสกุล  อยู่ยืนยง อนุกรรมการ 
2.4  อาจารย์ ดร.ภวพล  คงชุม อนุกรรมการ 
2.5 รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ  ธารทัศนวงศ์  อนุกรรมการ 
2.6 อาจารย์ ดร.ศักดิพันธ์  ตันวิมลรัตน์  อนุกรรมการ 
2.7 ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี อนุกรรมการ 
2.8 ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่ อนุกรรมการ 
2.9 ผู้อํานวยการกองนิติการ อนุกรรมการและเลขานุการ 

2.10 นางสาวเกวลี  เกตุษา ผู้ช่วยเลขานุการ 
3. คณะอนุกรรมการจัดทําข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศเก่ียวกับโครงสร้างระบบ

บริหารงานวิชาการ  
3.1 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ประธานอนุกรรมการ 
3.2 รองศาสตราจารย์ ดร.คณิต  เขียววิชัย อนุกรรมการ  
3.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย  สุทธะนันท์  อนุกรรมการ  
 (ปัจจุบัน : อธิการบดี) 
3.4 อาจารย์ ดร.สุภาพ  เกิดแสง อนุกรรมการ 
3.5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกพงษ์  ตรีตรง  อนุกรรมการ 
3.6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาเจรา  พัฒนถาบุตร  อนุกรรมการ 
 (ปัจจุบัน : รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์) 
3.7 อาจารย์มานพ  เอ่ียมสะอาด  อนุกรรมการ 
3.8 รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ  ธารทัศนวงศ์  อนุกรรมการ 
3.9 นางสาวสายชนม์  สัจจานิตย์  อนุกรรมการ 
 (ปัจจุบัน : เกษียณ) 

3.10 หัวหน้างานนิติการ 3 อนุกรรมการและเลขานุการ 
3.11 นางสาวเพชรดา  เอกอาภากุล ผู้ช่วยเลขานุการ 
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4. คณะอนุกรรมการจัดทําข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศเก่ียวกับโครงสร้างระบบบริหาร
การเงินและทรัพย์สิน  

4.1 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ประธานอนุกรรมการ 
4.2 อาจารย์อํามฤทธ์ิ  ชูสุวรรณ อนุกรรมการ 
4.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูวนาท  รัตนรังสิกุล อนุกรรมการ 
4.4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์  ขาวสิทธิวงษ์  อนุกรรมการ 
4.5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณฐัวัฒน์  ณัฐพูลวัฒน์  อนุกรรมการ 
4.6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติพงศ์  โสภณพงศ์พิพัฒน์ อนุกรรมการ 
4.7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภนนท์  หอมสุด  อนุกรรมการ 
4.8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัย  เผ่าทองจีน  อนุกรรมการ 
4.9 ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี อนุกรรมการ 

4.10 ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน อนุกรรมการ 
4.11 ผู้อํานวยการกองคลัง อนุกรรมการ 
4.12 หัวหน้างานนิติการ 2 อนุกรรมการและเลขานุการ 
4.13 นางสาวเกวลี  เกตุษา ผู้ช่วยเลขานุการ 
4.14 นายชวลิต  สีหลิ่ง ผู้ช่วยเลขานุการ 

5. คณะอนุกรรมการจัดทําข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศเก่ียวกับโครงสร้างระบบบริหารงาน
กิจการนักศึกษา  

5.1 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ประธานอนุกรรมการ 
5.2 อาจารย์นภดล  วิรุฬห์ชาตะพันธ์ อนุกรรมการ 
5.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย  เตโชวิศาล อนุกรรมการ 
5.4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภรัตน์  แสงฉัตรแก้ว อนุกรรมการ 
5.5 อาจารย์ ดร.ไธพัตย์  ภูชิสส์ชวกรณ์  อนุกรรมการ 
 (ปัจจุบัน : รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและกิจการพิเศษ) 
5.6 อาจารย์ศศิธร  ศิลป์วุฒยา  อนุกรรมการ 
5.7 อาจารย์โอภาส  วงษ์ทวีทรัพย์  อนุกรรมการ 
5.8 รองศาสตราจารย์มาณพ  ปานะโปย  อนุกรรมการ 
5.9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุไรวรรณ  ไอยสุวรรณ์ อนุกรรมการ 

5.10 อาจารย์ศาสวัต  บุญศรี อนุกรรมการ 
5.11 นายกมล  แมลงทับ อนุกรรมการ 
5.12 หัวหน้างานนิติการ 3 อนุกรรมการและเลขานุการ 
5.13 นายสุเทพ  มิ่งมาลัยรักษ์ ผู้ช่วยเลขานุการ 

6. คณะอนุกรรมการจัดทําข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศเก่ียวกับโครงสร้างระบบบริหาร
งานวิจัยและบริการทางวิชาการ  

6.1 รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์ ประธานอนุกรรมการ 
6.2 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองประธานอนุกรรมการ 
6.3 รองศาสตราจารย์สุธี  คุณาวิชยานนท์ อนุกรรมการ 
6.4 ศาสตราจารย์ ดร.ศักด์ิชัย  สายสิงห์ อนุกรรมการ 
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6.5 ศาสตราจารย์ ดร.พรศักด์ิ  ศรีอมรศักด์ิ  อนุกรรมการ  
 (ปัจจุบัน : รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย) 
6.6 อาจารย์ณัฐพร กาญจนภูมิ  อนุกรรมการ 
6.7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อริศร์  เทียนประเสริฐ  อนุกรรมการ  
 (ปัจจุบัน : เกษียณ) 
6.8 อาจารย์ ดร.ศรายุทธ  แสนมี  อนุกรรมการ 
6.9 หัวหน้างานนิติการ 2 อนุกรรมการและเลขานุการ 

6.10 นางสาวเกวลี  เกตุษา ผู้ช่วยเลขานุการ 
7. คณะอนุกรรมการจัดทําข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศเกี่ยวกับสภาคณาจารย์และพนักงาน  

7.1  รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์ ประธานอนุกรรมการ 
7.2  รองศาสตราจารย์ ดร.บุญศรี  จงเสรีจิตต์ อนุกรรมการ  
7.3  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยณรงค์  อริยะประเสริฐ อนุกรรมการ 
7.4  รองศาสตราจารย์ระเบียบ  สุภวิรี  อนุกรรมการ 
7.5  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ  อินทร์รักษ์  อนุกรรมการ 
7.6  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเชษฐ์  สมุหเสนีโต  อนุกรรมการ 
7.7  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนวัช  บุญญภักดี  อนุกรรมการ  
7.8  อาจารย์ ดร.ฐิติมา  เวชพงศ์  อนุกรรมการ 
7.9  อาจารย์ ดร.คุณัตว์  พิธพรชัยกุล  อนุกรรมการ 

7.10 อาจารย์ ดร.นิรุทธ์  วัฒโนภาส  อนุกรรมการ 
7.11 นางสุมณฑา  เสรีวัตตนะ  อนุกรรมการ 
7.12 นายกฤษดา  ไพรวรรณ์ อนุกรรมการ 
7.13 อาจารย์ ดร.กฤษฎา  พรประภา อนุกรรมการ 
7.14 หัวหน้างานนิติการ 3 อนุกรรมการและเลขานุการ 
7.15 นางสาวกานต์มณี  สาเพ่ิมทรัพย์ ผู้ช่วยเลขานุการ 
7.16 นายสุเทพ  มิ่งมาลัยรักษ์ ผู้ช่วยเลขานุการ 

8. คณะอนุกรรมการจัดทําข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศเกี่ยวกับการประกันคุณภาพและ
การประเมิน  

8.1 รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ประธานอนุกรรมการ 
8.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยณรงค์  อริยะประเสริฐ อนุกรรมการ 
8.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา  นิพัทธ์สขุกิจ อนุกรรมการ 
8.4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรศักด์ิ  อุ่นอารมย์เลิศ อนุกรรมการ 
8.5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล  ชุมชอบ อนุกรรมการ 
8.6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธิต  นิรัติศัย  อนุกรรมการ 
8.7 อาจารย์ ดร.อนันท์  เชาว์เครือ  อนุกรรมการ 
8.8 อาจารย์ ดร.ธีรวัฒน์  รังกุพันธ์ุ  อนุกรรมการ 
8.9 อาจารย์ภัทราพันธ์  หรุ่นรักวิทย์  อนุกรรมการ 

8.10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัย  เผา่ทองจีน  อนุกรรมการ 
8.11 หัวหน้างานนิติการ 2 อนุกรรมการและเลขานุการ 
8.12 นางสาวผุสดี  หนูนะ ผู้ช่วยเลขานุการ 
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ทั้งน้ี อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ข้างต้น บางท่านพ้นวาระการดํารงตําแหน่ง/
เกษียณอายุราชการแล้ว กองนิติการจึงเห็นว่า จําเป็นต้องมีการพิจารณาถึงองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการ
แต่ละชุดว่าควรที่จะกําหนดให้เป็นไปในทิศทางใด หรือพิจารณาปรับเปล่ียนคณะอนุกรรมการให้เป็นปัจจุบัน
ต่อไป  

ประเด็นที่ 2 รายช่ือร่างข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ เพ่ือการเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับ
ของรัฐ ซึ่งคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ยังพิจารณาไม่เสร็จสิ้น จํานวน 6 ชุด ดังน้ี 

1. คณะอนุกรรมการจัดทําข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศเก่ียวกับโครงสร้างองค์กร มีร่างที่
ยังดําเนินการไม่เสร็จสิ้น จํานวน 3 ฉบับ ได้แก่ 

1.1 ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การรวมส่วนงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
1.2 ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การยุบเลิกส่วนงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
1.3 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยคณะกรรมการประจําวิทยาเขต 

2. คณะอนุกรรมการจัดทําข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศเกี่ยวกับการเปลี่ยนสถานภาพและ
ระบบบริหารงานบุคคล มีร่างที่ยังดําเนินการไม่เสร็จสิ้น จํานวน 4 ฉบับ ได้แก่ 

2.1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรเก่ียวกับค่าตอบแทนพิเศษแก่ผู้ปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัย 

2.2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรเก่ียวกับคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ 
2.3 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของ            

ผู้ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี  
2.4 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรเก่ียวกับเคร่ืองแบบ เครื่องหมาย และเคร่ืองแต่งกาย

ของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 
3. คณะอนุกรรมการจัดทําข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศเก่ียวกับโครงสร้างระบบ

บริหารงานวิชาการ มีร่างที่ยังดําเนินการไม่เสร็จสิ้น จํานวน 11 ฉบับ ได้แก่ 
3.1 ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การรับ................ในสังกัด.............................  

เข้าสมทบในมหาวิทยาลัยศิลปากร 
3.2 ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ยกเลิกสถาบันสมทบ 
3.3 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรเก่ียวกับหลักเกณฑ์และวิธีการรับเข้าเป็นสถาบัน

สมทบในมหาวิทยาลัยศิลปากร  
3.4 ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การจัดการศึกษาร่วมกับ......................... 
3.5 ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ยกเลิกการจัดการศึกษาร่วมกับ.................. 
3.6 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรเก่ียวกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
3.7 ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดตําแหน่งทางวิชาการที่เรียกช่ืออย่างอ่ืน 
3.8 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรเก่ียวกับคํานําหน้านามและการใช้อักษรย่อคํานําหน้า

นามสําหรับตําแหน่งทางวิชาการที่เรียกช่ืออย่างอ่ืน  
3.9 ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดปริญญา อนุปริญญา ประกาศนียบัตรช้ัน

ต่างๆ และอักษรย่อ สําหรับสาขาวิชาต่างๆ  
3.10 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรเก่ียวกับอนุปริญญา และประกาศนียบัตรช้ันต่างๆ 
3.11 ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ลักษณะ ชนิด ประเภท และส่วนประกอบของ

ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหน่ง  
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4. คณะอนุกรรมการจัดทําข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศเก่ียวกับโครงสร้างระบบบริหาร
การเงินและทรัพย์สิน มีร่างที่ยังดําเนินการไม่เสร็จสิ้น จํานวน 1 ฉบับ ได้แก่ 

4.1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรเก่ียวกับการพัสดุ 
5. คณะอนุกรรมการจัดทําข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศเก่ียวกับโครงสร้างระบบบริหาร

งานวิจัยและบริการทางวิชาการ มีร่างที่ยังดําเนินการไม่เสร็จสิ้น จํานวน 3 ฉบับ ได้แก่ 
5.1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรเก่ียวกับหลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการวิจัยร่วมกับ

สถานศึกษาช้ันสูง หรือสถาบันวิจัยต่างๆ พ.ศ. .... (ทบทวน) 
5.2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรเก่ียวกับการบริการทางวิชาการ พ.ศ. .... (ทบทวน) 
5.3 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรเก่ียวกับการวิจัย พ.ศ. .... 
สําหรับคณะอนุกรรมการจัดทําข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศเกี่ยวกับโครงสร้างระบบ

บริหารงานวิจัยและบริการทางวิชาการ ได้จัดทําร่างข้อบังคับตามข้อ 5.1 และข้อ 5.2 เสนอคณะกรรมการ       
วางระบบบริหารงานและกล่ันกรองข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ เพ่ือการเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 
(อธิการบดีเป็นประธาน) มาแล้วครั้งหน่ึง แต่ที่ประชุมมีมติให้นํากลับไปทบทวนร่างทั้ง 2 ฉบับอีกคร้ัง  

6. คณะอนุกรรมการจัดทําข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศเกี่ยวกับการประกันคุณภาพและ
การประเมิน มีร่างที่ยังดําเนินการไม่เสร็จสิ้น จํานวน 3 ฉบับ ได้แก่ 

6.1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน
ในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ....            

6.2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรเก่ียวกับการประเมินส่วนงานของหาวิทยาลัย พ.ศ. .... 
6.3 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดี 

และหัวหน้าส่วนงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. .... 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบดังน้ี 

1. ให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากรทําหน้าที่แทนคณะกรรมการวางระบบ
บริหารงานและกลั่นกรองข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ เพ่ือการเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ในการ
พิจารณากลั่นกรองข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ เพ่ือการเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ  

2. ให้ยกเลิกคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 862/2558 ลงวันที่ 
1 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 จํานวน 8 ชุด เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการจัดทําข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ 
เพ่ือการเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ และเห็นชอบให้แต่งต้ังคณะอนุกรรมการชุดใหม่ จํานวน 2 ชุด ดังน้ี 

2.1 คณะอนุกรรมการจัดทําข้อบังคับ  ระเบียบ  และประกาศด้านการบริหาร 
ประกอบด้วย 

1) รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ประธานอนุกรรมการ 
2) รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์ อนุกรรมการ 
3) รองอธิการบดี เพชรบุรี อนุกรรมการ 
4) คณบดีคณะโบราณคดี อนุกรรมการ 
5) คณบดีคณะมัณฑนศิลป์ อนุกรรมการ 
6) ผู้อํานวยการสํานักหอสมุดกลาง อนุกรรมการ 
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2.2 คณะอนุกรรมการจัดทําข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศด้านวิชาการ ประกอบด้วย 
1) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ประธานอนุกรรมการ 
2) คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ อนุกรรมการ 
3) คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ อนุกรรมการ 
4) คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ อนุกรรมการ 
5) คณบดีคณะวิทยาการจัดการ อนุกรรมการ 

โดยให้นิติกรทําหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ แล้วให้กองนิติการดําเนินการต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.4 โครงสร้างส่วนงานและหน่วยงานภายใน 

ไม่มี 
   
ระเบยีบวาระที่  4.5 การบริหารการเงินและทรพัย์สิน 
ระเบียบวาระท่ี  4.5.1 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการเก็บเงินบํารุงการศึกษาและ

ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ จากนักเรียนในหลักสูตรส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษ ระดับชั้น
อนุบาลปีที่ 1-3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและ
ประถมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. .... 

 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันอังคารที่ 
10 มกราคม 2560 ได้ให้ความเห็นชอบโครงการรับนักเรียนหลักสูตรส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษ (ระดับปฐมวัย) 
(EP EDSU) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) โดยมอบหมายให้กองนิติการ
ตรวจสอบรายละเอียดค่าใช้จ่ายในส่วนของอัตราค่าตอบแทนของโครงการ ก่อนนําเสนออธิการบดีพิจารณา
อนุมัติโครงการต่อไป น้ัน 

ในการนี้ คณะศึกษาศาสตร์ได้จัดทํา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการเก็บเงิน
บํารุงการศึกษาและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ จากนักเรียนในหลักสูตรส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษ ระดับช้ันอนุบาลปีที่          
1-3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
พ.ศ. .... โดยให้ใช้บังคับต้ังแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป ซึ่งผ่านความเห็นชอบจาก            
ที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 และผ่านการ
พิจารณาจากกองนิติการแล้ว  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วย
การเก็บเงินบํารุงการศึกษาและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ จากนักเรียนในหลักสูตรส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษ ระดับช้ัน
อนุบาลปีที่ 1-3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. .... และให้นําเสนอคณะกรรมการท่ีปรึกษาเก่ียวกับนโยบายทางการเงินและสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 ทั้งน้ี ขอให้คณะศึกษาศาสตร์สํารวจจํานวนรับนักเรียนเพ่ือบรรจุลงแผนการรับนักเรียนต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี  4.5.2 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยอัตราค่าลงทะเบียนเรียนและ
ค่าธรรมเนียมพิเศษของนักศึกษาโครงการพิเศษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่วิทยาลัยนานาชาติได้ขอกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการตราสินค้าหรูหรา (หลักสูตรนานาชาติ พ.ศ. 2558) และขอ
ปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดการจัดงานและกิจกรรม
สันทนาการ (หลักสูตรนานาชาติ พ.ศ. 2558) น้ัน 

ในการน้ี วิทยาลัยนานาชาติได้เสนอ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยอัตรา
ค่าลงทะเบียนเรียนและค่าธรรมเนียมพิเศษของนักศึกษาโครงการพิเศษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... โดยให้ใช้บังคับกับ
นักศึกษาที่เข้าศึกษาต้ังแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป ซึ่งผ่านการพิจารณาจากกองนิติการ
แล้ว พร้อมทั้งได้แนบหลักเกณฑ์การพิจารณากําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ตารางเปรียบเทียบอัตรา
ค่าธรรมเนียมการศึกษาที่เรียกเก็บในปัจจุบันและที่แก้ไขเพ่ิมเติม และตารางเปรียบเทียบอัตราค่าธรรมเนียม
การศึกษากับสถาบันการศึกษาอ่ืน  

ทั้งน้ี ตามมติที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 18/2556 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2556 ได้มีข้อเสนอแนะ 
สําหรับการปรับอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป เมื่อผ่านความเห็นชอบจาก
ที่ประชุมคณบดีแล้วให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วย   
การบริหารงบประมาณและการเงินสําหรับเงินรายได้มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556  โดยขอให้คณะวิชาที่ประสงค์   
จะปรับอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาเตรียมข้อมูล/เหตุผลสําหรับการปรับอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา      
เพ่ือช้ีแจงต่อสภามหาวิทยาลัย 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วย
อัตราค่าลงทะเบียนเรียนและค่าธรรมเนียมพิเศษของนักศึกษาโครงการพิเศษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และให้
นําเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินและสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
ระเบยีบวาระที่  4.6 เรื่องอ่ืนๆ ตามท่ีอธิการบดีปรึกษา 
ระเบียบวาระท่ี  4.6.1 รายงานผลความก้าวหน้าของการเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ ครั้งที่ 2 ของ

รองศาสตราจารย์อาชาไนย บัวศรี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
 

สรุปเรื่อง 
ตามท่ีมหาวิทยาลัยอนุมัติให้รองศาสตราจารย์อาชาไนย บัวศรี คณะวิศวกรรมศาสตร์และ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการเพ่ือเขียนเอกสารคําสอนประกอบการเรียน
การสอนในรายวิชา 611 302 การถ่ายเทความร้อน โดยมีกําหนดระยะเวลา 1 ปี ต้ังแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 
ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 น้ัน  
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ในการน้ี รองศาสตราจารย์อาชาไนย บัวศรี ได้ส่งรายงานผลความก้าวหน้าของการไป
ปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ ครั้งที่ 2 ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบรายงานผลความก้าวหน้าของการเพ่ิมพูน
ความรู้ทางวิชาการ ครั้งที่ 2 ของรองศาสตราจารย์อาชาไนย บัวศรี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
 
ระเบยีบวาระที่  4.6.2 รายงานผลความก้าวหนา้ของการเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการฉบบัสมบูรณ์

ของรองศาสตราจารย์ ดร.มานี เหลืองธนะอนันต์ คณะเภสัชศาสตร ์
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่มหาวิทยาลัยอนุมัติให้รองศาสตราจารย์ ดร.มานี เหลืองธนะอนันต์ คณะเภสัชศาสตร์           

ไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการเพ่ือเขียนหนังสือ “พลังงานอิสระพ้ืนผิวและการประยุกต์ใช้ในทาง
เภสัชศาสตร์และอ่ืนๆ” โดยมีกําหนดระยะเวลา 1 ปี ต้ังแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 
2560 น้ัน 

ในการน้ี รองศาสตราจารย์ ดร.มานี เหลืองธนะอนันต์ ได้ส่งรายงานผลความก้าวหน้าของการ
ไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการฉบับสมบูรณ์ โดยขอเปล่ียนแปลงช่ือหนังสือจาก “พลังงานอิสระ
พ้ืนผิวและการประยุกต์ใช้ในทางเภสัชศาสตร์และอ่ืนๆ” เป็น “พลังงานอิสระพ้ืนผิวและการประยุกต์ใช้” พร้อม
ทั้งเพ่ิมเน้ือหาเป็น 7 บท 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบดังน้ี 

1. รายงานผลความก้าวหน้าของการเ พ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการฉบับสมบูรณ์ของ            
รองศาสตราจารย์ ดร.มานี เหลืองธนะอนันต์ คณะเภสัชศาสตร์  

2. การเปลี่ยนแปลงช่ือหนังสือจาก “พลังงานอิสระพื้นผิวและการประยุกต์ใช้ในทางเภสัชศาสตร์
และอื่นๆ” เป็น “พลังงานอิสระพ้ืนผิวและการประยุกต์ใช้” พร้อมทั้งเพ่ิมเน้ือหาเป็น 7 บท 
 
ระเบยีบวาระที่  4.6.3 การแต่งต้ังคณะกรรมการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหนา้ภาควิชา       

ภาษาฝรั่งเศส คณะอักษรศาสตร์  
  (วาระลับ) 
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ระเบียบวาระท่ี  4.6.4 รายงานผลความก้าวหน้าของการเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ ครั้งที่ 1 ของ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิเศก ปั้นสุวรรณ คณะอักษรศาสตร์ 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่มหาวิทยาลัยอนุมัติให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิเศก ป้ันสุวรรณ คณะอักษรศาสตร์          
ไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการในสาขาวิชาภูมิศาสตร์เพ่ือเขียนตําราเรื่อง “ภูมิศาสตร์การพัฒนา” 
โดยมีกําหนดระยะเวลา 1 ปี ต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 น้ัน  

ในการน้ี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิเศก ป้ันสุวรรณ ได้ส่งรายงานผลความก้าวหน้าของการไป
ปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560 ซึ่งผ่าน
ความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบรายงานผลความก้าวหน้าของการเพ่ิมพูน
ความรู้ทางวิชาการ ครั้งที่ 1 ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิเศก ป้ันสุวรรณ คณะอักษรศาสตร์ 
 
ระเบยีบวาระที่  4.6.5 การเขา้ร่วมโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดต้ังบนพื้นดิน 
 
สรุปเรื่อง 

ด้วยบริษัท โปร โซล่าร์ วัน จํากัด เป็นบริษัทในเครือของบริษัท ซุปเปอร์บล๊อก จํากัด 
(มหาชน) เป็นผู้ลงทุนด้านพลังงานทดแทนทุกประเภทโดยเฉพาะด้านพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งปัจจุบันบริษัท 
ซุปเปอร์บล๊อก จํากัด (มหาชน) ได้ลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และได้จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิง
พาณิชย์ (COD) ครบตามกําหนดสัญญาแล้ว จํานวน 122 โครงการ รวมกําลังการผลิต 730.6 เมกะวัตต์ ซึ่งใน
จํานวนน้ันได้รวมถึงโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดต้ังบนพ้ืนดินสําหรับหน่วยงานราชการ
และสหกรณ์ภาคการเกษตรในรอบที่ 1 แล้ว จํานวน 16 โครงการ รวมกําลังการผลิต 66.8 เมกะวัตต์ 

ปัจจุบันคณะกรรมการกิจการพลังงานได้ประกาศโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
แบบติดต้ังบนพ้ืนดินสําหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร พ.ศ. 2560 ซึ่งบริษัทมีความสนใจที่
จะเข้าร่วมลงทุนผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดต้ังบนพ้ืนดินสําหรับหน่วยงานราชการกับ
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ และวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี โดยบริษัทจะเป็น
ผู้ดําเนินการและลงทุนโครงการเองทั้งหมด และมีข้อเสนอให้มหาวิทยาลัยดังน้ี 

1. บริษัทดําเนินการจัดหาที่ดิน จํานวน 50-60 ไร่ (อยู่ในจุดเช่ือมโยงระบบไฟฟ้า) เพ่ือบริจาค
ให้มหาวิทยาลัย โดยนํามาใช้ในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ตลอดอายุสัญญา 25 ปี 

2. เงินผลตอบแทนส่วนแบ่งรายได้ไม่รวมที่ดิน 5% ตลอดอายุสัญญา 25 ปี ประมาณรายได้
ของมหาวิทยาลัย 1.45 ล้านบาท/ปี 

3. ผลตอบแทนจ่ายคร้ังเดียว ในจํานวนเมกะวัตต์ละ 1,000,000 บาท หากโครงการได้
พิจารณา 5 เมกะวัตต์ จํานวน 5,000,000 บาท มอบให้มหาวิทยาลัยเพ่ือใช้ในการพัฒนาด้านการศึกษา 

4. มอบทุนการศึกษาให้มหาวิทยาลัย จํานวน 900,000 บาท/ปี ตลอดอายุสัญญา 25 ปี 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มติ ที่ประชุมได้หารือร่วมกันและมีข้อคิดเห็นดังน้ี 
1. เป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยจะได้ผลประโยชน์คือ 

- ผลตอบแทนเมื่อโครงการได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (กกพ.) 
ครั้งแรกวิทยาเขตละ 5 ล้านบาท  

- ผลตอบแทนจากส่วนแบ่งค่าขายไฟฟ้า 5% หรือประมาณ 1.5 ล้านบาท/ปี/วิทยาเขต 
เป็นเวลา 25 ปี 

- ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาปีละประมาณ 9 แสนบาท เป็นเวลา 25 ปี  
นอกจากน้ันยังได้รับบริจาคที่ดินประมาณ 50 ไร่/วิทยาเขต เพ่ือโครงการน้ี ซึ่งที่ดินจะตก

เป็นของมหาวิทยาลัย หลังจากใช้เพ่ือโครงการน้ีแล้ว 25 ปี ราคาที่ดินมีแต่จะสูงขึ้น  
- นครปฐม ที่ดิน 55 ไร่ ตําบลวัดละมุด อําเภอนครชัยศรี มีพิกัดโครงการชัดเจน  
- เพชรบุรี ที่ดิน 54 ไร่ ตําบลห้วยทรายเหนือ อําเภอชะอํา มีพิกัดโครงการชัดเจน 

2. เป็นโครงการที่เก่ียวข้องกับพลังงานสะอาด ซึ่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นลักษณะ
โครงการที่มหาวิทยาลัยน่าจะเกี่ยวข้องด้วยได้ 

3. เป็นตัวอย่างความร่วมมือกับเอกชนในการเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ และโครงการน้ี
อาจขยายไปสู่ความร่วมมือในการพัฒนาวิทยาเขต หรือให้ความช่วยเหลืออ่ืนๆ แก่มหาวิทยาลัยได้ต่อไป 

4. นอกจากเข้าร่วมโครงการในฐานะเจ้าของโครงการ ซึ่งทางเอกชนขอใช้ช่ือมหาวิทยาลัย
แล้ว มหาวิทยาลัยยังสามารถท่ีจะร่วมโครงการในลักษณะอ่ืนอีกหรือไม่ เน่ืองจากต้องเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ 
อาทิ 

- การบริหารจัดการโครงการน้ี 
- การทําความเข้าใจกับชุมชน กรณีตัวอย่างที่ชาวบ้านชะอํา จังหวัดเพชรบุรี รวมตัวกัน

ประท้วงการทําโซล่าร์ฟาร์ม เพราะคิดว่าเป็นสาเหตุของการที่ฝนไม่ตกในชะอํา เป็นต้น ซึ่งกรณีความสัมพันธ์
กับชุมชนน้ี มหาวิทยาลัยควรดําเนินการก่อนจัดทําโครงการ (ถึงแม้โครงการไม่ต้องทําการประเมินผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมก่อนก็ตาม) และอาจต้องมีค่าใช้จ่ายจํานวนหน่ึง 

5. เอกชนในฐานะผู้สนับสนุน/ผู้ร่วมทุนโครงการ จะได้อะไรจากโครงการน้ี นอกจากเงิน
สนับสนุนจาก กทม./รายได้จากการขายไฟฟ้า และราคาหุ้นของบริษัทที่อาจจะเพ่ิมขึ้น และในแต่ละขั้นตอน
ของการดําเนินงานโครงการจะต้องมีรายละเอียดของสัญญาที่ชัดเจน เพราะมหาวิทยาลัยต้องรับผิดชอบ
โครงการในฐานะเจ้าของโครงการเป็นเวลา 25 ปี ในขณะนี้จึงมีข้อมูลไม่เพียงพอต่อการตัดสินใจ 

6. มหาวิทยาลัยสามารถเป็นเจ้าของโครงการได้หากวัตถุประสงค์สอดคล้องกับมาตรา 7 ของ
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 อย่างไรก็ตาม ประกาศคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน 
เรื่อง การจัดหาไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดต้ังบนพ้ืนดินสําหรับหน่วยงาน
ราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร พ.ศ. 2560 ข้อ 9.1 ระบุคุณสมบัติของผู้ที่ประสงค์จะเป็นเจ้าของโครงการ 
ข้อ 9.1.3 “มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ที่มีวัตถุประสงค์และอํานาจหน้าที่ผลิตและจําหน่ายไฟฟ้าในเชิง
พาณิชย์” 

7. โดยหลักการแล้ว มหาวิทยาลัยในฐานะเจ้าของโครงการควรเป็นผู้คัดเลือกผู้ร่วมทุน
โครงการ/ผู้สนับสนุน ซึ่งมีดําเนินการอยู่หลายราย ในกรณีน้ีเน่ืองจากระยะเวลากระช้ันชิด เอกชนจึงเป็นผู้
เสนอโครงการมาให้พิจารณา 
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8. ควรจะตรวจสอบคุณสมบัติและประวัติของเอกชนผู้เสนอโครงการน้ีด้วย 
9. นอกจากประโยชน์ที่มหาวิทยาลัยจะได้รับแล้ว ต้องพิจารณาในเรื่องความเสี่ยงอ่ืนๆ ที่

มหาวิทยาลัยต้องเผชิญด้วย โดยเฉพาะต่อช่ือเสียงของมหาวิทยาลัย เพราะโครงการน้ีคือการนําช่ือไปใช้เป็น
เจ้าของโครงการผลิตไฟฟ้า เน่ืองจากสัญญาเป็นเวลา 25 ปี ซึ่งข้อมูลไม่เพียงพอที่จะพิจารณาในขณะน้ี 

หลังจากที่ประชุมอภิปรายให้ข้อเสนอแนะต่างๆ เป็นเวลาพอสมควรแล้ว อธิการบดีจึงรับ
ข้อเสนอแนะและความเห็นไปพิจารณาเพ่ือประกอบการตัดสินใจต่อไป และจะได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบอีกครั้ง
ในการประชุมต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.6.6 การปรับปรุงระบบโทรศัพท์ภายในมหาวิทยาลัยศิลปากรโดยบริษัท กสท 

โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)  
 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 13/2559 เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2559 ได้ให้ความเห็นชอบในหลักการของโครงการปรับปรุงระบบโทรศัพท์ภายใน
มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมอบหมายให้ศูนย์คอมพิวเตอร์ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของจํานวนคู่สายเลข
หมายโทรศัพท์สายนอกของมหาวิทยาลัยอีกครั้ง โดยเฉพาะในส่วนของสํานักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
พร้อมทั้งพิจารณาเก่ียวกับระยะเวลาของสัญญาเช่าใช้บริการ แล้วให้ส่งรายละเอียดสัญญาของโครงการ
ดังกล่าวไปยังกองนิติการเพ่ือตรวจสอบต่อไป น้ัน 

ในการน้ี ศูนย์คอมพิวเตอร์จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงระบบโทรศัพท์ภายใน
มหาวิทยาลัยศิลปากรโดยบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติมอบหมายศูนย์คอมพิวเตอร์ดังน้ี 

1. ดําเนินการในส่วนของคู่สายเลขหมายโทรศัพท์สายนอกของมหาวิทยาลัยทั้ง 4 วิทยาเขต 
2. ทําหนังสือแจ้งรายละเอียดพร้อมทั้งค่าใช้จ่ายของการรักษาเลขหมายโทรศัพท์เดิมในระบบ

เดิม และการคงเลขหมายโทรศัพท์เดิมในระบบที่ปรับปรุงใหม่ เพ่ือให้คณะวิชา/หน่วยงานยืนยันการดําเนินการ
ปรับปรุงระบบโทรศัพท์ภายใน ในส่วนของคู่สายเลขหมายโทรศัพท์ของคณะวิชา/หน่วยงาน  
 แล้วให้ดําเนินการปรับปรุงระบบโทรศัพท์ภายในมหาวิทยาลัยศิลปากรด้วยวิธีการจัดซื้อจัด
จ้างตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม ต่อไป 
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เลิกประชุมเวลา 12.35 น. 
 
 
 

(นางสาวกันย์พินันท์  สิริปัญญาธร) 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 
 

(นางสาวสิริวัลลิ์  พฤกษาอุดมชัย) 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 
 

(นางสาวเอมอร  ชีราวุฒธิพันธ์) 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 

 
 
รายงานการประชุมฉบับน้ี 
ได้รับรองโดยไม่มีการแก้ไข 
 


