
 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ครั้งท่ี 11/2561 

วันอังคารท่ี 5 มิถุนายน 2561 
ณ  ห้องประชุมนริศรานวุัดตวิงศ์ สํานักงานอธิการบด ี ตลิ่งชนั 

…………….……………….. 

ผู้มาประชุม 
1. ผศ.ดร.วันชัย สุทธะนันท ์ อธิการบดี ประธานกรรมการ 
2. ผศ.ดร.เชาวรีย์ อรรถลังรอง รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการ 
3. รศ.ดร.ดวงเดือน  ไกรลาศ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา กรรมการ 
4. ศ.ดร.พรศักด์ิ  ศรีอมรศักด์ิ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย กรรมการ 
5. รศ.ดร.ปานใจ   ธารทัศนวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ 
6. รศ.ดร.ชัยสิทธ์ิ  ด่านกิตติกุล คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กรรมการ 
7. ผศ.ชวลิต ขาวเขียว คณบดีคณะโบราณคดี กรรมการ 
8. อ.ดร.ธนาทร  เจียรกุล คณบดีคณะมณัฑนศิลป์ กรรมการ 
9. อ.ดําริห์   บรรณวิทยกิจ คณบดีคณะดุริยางคศาสตร์ กรรมการ 

10. ผศ.สมศักด์ิ ชาตินํ้าเพ็ชร คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ 
11. ผศ.ดร.สมพิศ   ขัตติยพิกุล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ กรรมการ 
12. ผศ.ฉัตรชัย  เผ่าทองจีน ผู้อํานวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ กรรมการ 
13. อ.ปัญจพล   เหล่าพูนพัฒน์  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กรรมการและเลขานุการ 
14. นางสาวอัปสร กิจเจริญค้า ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้มาประชุมผา่นระบบ VDO-Conference 
1. รศ.ดร.ประสพชัย  พสุนนท ์ รองอธิการบดี เพชรบุรี กรรมการ 
2. ผศ.ดร.ปาเจรา    พัฒนถาบุตร รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร ์ กรรมการ 
3. รศ.ดร.พิทักษ์ ศิริวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กรรมการ 
4. ผศ.สยุมพร  กาษรสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม กรรมการ 
5. ศ.ญาณวิทย์   กุญแจทอง  คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ กรรมการ 
6. ผศ.ดร.วรางคณา นิพัทธ์สุขกิจ คณบดีคณะอักษรศาสตร ์ กรรมการ 
7. ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธ์ุ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กรรมการ 
8. ผศ.ดร.นรงค์  ฉิมพาล ี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 
9. ผศ.ดร.อรุณศร ี ลีจีรจําเนียร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 

10. อ.ดร.ภวพล คงชุม คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการ 
11. ผศ.ดร.พีรพัฒน์ ยางกลาง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
12. อ.ดร.โสภณ ผู้มีจรรยา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย กรรมการ 

 ผู้รักษาการแทนผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
13. ผศ.ดร.ศักดิพันธ์ ตันวิมลรัตน์ ผู้อํานวยการสํานักหอสมุดกลาง กรรมการ 
14. อ.ดร.คุณัตว์   พิธพรชัยกุล ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน กรรมการ 
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15. ผศ.ดร.ดิเรกฤทธ์ิ  บัวเวช ผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ กรรมการ 
16. อ.ดร.นิรุทธ์  วัฒโนภาส ผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ กรรมการ 
17. นายกฤษดา   ไพรวรรณ์ ผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน กรรมการ 

ผู้เขา้ร่วมประชุม 
1. อ.นภดล  วิรุฬห์ชาตะพันธ์ ผู้ช่วยอธิการบดี วังท่าพระ 
2. อ.พงศธร เวสสบุตร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและกายภาพ 
3. รศ.ดร.อวยพร อภิรักษ์อร่ามวง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ 
4. นางสุกัญญา   ต่อทรัพย์สิน ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่  
5. นายสหรัฐ   มณีจันทร ์ ผู้อํานวยการกองนิติการ 
6. นางสุมณฑา   เสรีวัตตนะ ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน 
7. นางสาวธณิดา  มหาสวัสด์ิ ผู้รักษาการแทนหัวหน้างานบริหารงานบุคคล  

  กองการเจ้าหน้าที่  
8. นางนิรบล  ต้นวงศ์ หัวหน้างานนิติการ 2 กองนิติการ 

ผู้เขา้ร่วมประชุมผ่านระบบ VDO-Conference 
1. อ.เกตุวดี สมบูรณ์ทวี ผู้ช่วยอธิการบดี เพชรบุรี 
2. ผศ.ดร.นิติพงศ์ โสภณพงศ์พิพัฒน์ ผู้ช่วยอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร ์
3. อ.ปวริส มินา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
4. ผศ.ศุภกาญจน์ ผาทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการจัดการศึกษาทั่วไป 
5. อ.ดร.สุภาพ  เกิดแสง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 
6. ผศ.ดร.อนิรุทธ์  สติมั่น ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. รศ.ดร.ธนะเศรษฐ ์ ง้าวหิรัญพัฒน์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์  ติดราชการ 
2. อ.ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท ์ ผู้อํานวยการหอศิลป์ ติดราชการ 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.   
เมื ่อกรรมการครบเป็นองค์ประชุมแล้ว  ประธานกล่าวเปิดประชุมและขอให้ที ่ประชุม

พิจารณาเรื่องต่างๆ ดังน้ี 
 
ระเบยีบวาระที่  1    เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบยีบวาระที่ 1.1     รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร     

ครั้งที่ 10/2561 เม่ือวันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561  
  

สรุปเรื่อง 
ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ศิลปากร ครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561 
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มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบยีบวาระที่ 1.2     รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร     

ครั้งที่ 10/2561 เม่ือวันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561 (วาระลับ)  
  

สรุปเรื่อง 
ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ศิลปากร ครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561 (วาระลับ) 
  
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบยีบวาระที่  2     เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
ระเบยีบวาระที่  2.1     เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ  
  ไม่มี 
 
ระเบยีบวาระที่  2.2     การเปน็เจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่ที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)      
ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560 ได้พิจารณาการเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาของ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา โดยมีมติและข้อสังเกต ดังน้ี 

1. พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาเป็นบุคคลท่ีได้รับแต่งต้ังตามกฎหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ
เพ่ือให้การจัดทําบริการสาธารณะด้านการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาแห่งน้ันสําเร็จตามวัตถุประสงค์     
จึงมีฐานะเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

2. บุคคลหรือคณะบุคคลซึ่งได้รับการแต่งต้ังให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในสถาบันอุดมศึกษา เช่น 
นายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัย ถือเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาอาจแจ้งเวียนความเห็นของคณะอนุกรรมการฯ ไปยังสถาบัน 
อุดมศึกษาต่างๆ ที่จัดการศึกษาระดับปริญญาเพื่อทราบเป็นข้อมูล ทั้งน้ี ความเห็นของคณะอนุกรรมการฯ     
ไม่รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ของแพทย์แต่อย่างใด เน่ืองจากเป็นเรื่องสําคัญและมีผลกระทบต่อสังคมในวงกว้าง น้ัน 

เน่ืองจากมหาวิทยาลัยศิลปากรไม่มีบุคลากรประเภทพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาแล้ว       
แต่มหาวิทยาลัยศิลปากรมีบุคคลและคณะบุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ที่ใช้อํานาจทางปกครองที่มีผลกระทบต่อผู้รับบริการ เช่น นายกสภามหาวิทยาลยัศิลปากร กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยศิลปากร อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร คณบดี หัวหน้าส่วนงาน คณะกรรมการประจําคณะ และ
คณะกรรมการประจําส่วนงาน ดังนั้น “บุคคลหรือคณะบุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการใน
สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาด้วย” 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ  
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มติ ที่ประชุมรับทราบ และให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบก่อนให้กองนิติการเวียนแจ้ง
คณะวิชา/ส่วนงานทราบต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  2.3 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแจ้งผลการเทียบวุฒิการศึกษา

พนักงานมหาวิทยาลัย ราย นางสาวคัททิยากร ศศิธรามาศ 
  
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีที่ประชุม ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยศิลปากร ในการประชุมครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่                 
1 พฤศจิกายน 2559 มีมติเป็นหลักการว่าในการบรรจุแต่งต้ังนักเรียนทุนรัฐบาลท่ีจัดสรรผ่านกระทรวงหรือกรม
หรือหน่วยงานของรัฐที่ให้ตามความต้องการของมหาวิทยาลัยศิลปากร ให้บรรจุแต่งต้ังนักเรียนทุนดังกล่าวเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย โดยให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิการศึกษาสูงสุดที่ได้รับ และให้มหาวิทยาลัยดําเนินการเพ่ือให้ 
ก.พ. ตีค่าวุฒิการศึกษาควบคู่กันไป และมหาวิทยาลัยสั่งบรรจุ นางสาวคัททิยากร ศศิธรามาศ นักเรียนทุนฯ 
คุณวุฒิ Doktors der Philosophie จาก Universität Hamburg สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-3-06-827 สังกัดภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์       
อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท โดยให้บรรจุแต่งต้ังและให้ได้รับเงินเดือนคุณวุฒิปริญญาเอก ต้ังแต่วันที่             
3 กรกฎาคม 2560 ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 1651/2560 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 น้ัน 

ต่อมามหาวิทยาลัยได้มีหนังสือมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ ศธ 6801/1164 ลงวันที่ 15 มีนาคม 
2561 ขอให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาคุณวุฒิของ นางสาวคัททิยากร ศศิธรามาศ               
วุฒิ Doktors der Philosophie จาก Universität Hamburg สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี หากกรณีเป็น
ข้าราชการสมควรได้รับเงินเดือนในอันดับ และขั้นใด เพ่ือมหาวิทยาลัยจะได้นําไปใช้เป็นข้อมูลในการเทียบเคียง
เงินเดือนสําหรับการปรับวุฒิและอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย   

บัดน้ี สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีหนังสือสํานักงานคณะกรรมการ              
การอุดมศึกษา ลับ ที่ ศธ 0506(2)/5031 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 แจ้งให้มหาวิทยาลัยศิลปากรทราบว่า         
ได้พิจารณาแล้ว มีมติว่าคุณวุฒิของ นางสาวคัททิยากร ศศิธรามาศ วุฒิ Doktors der Philosophie จาก 
Universität Hamburg สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เป็นคุณวุฒิต่างประเทศที่เทียบได้เท่ากับคุณวุฒิระดับ
ปริญญาเอก ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 ของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งสอดคล้อง
กับที่มหาวิทยาลัยได้กําหนดอัตราเงินเดือนคุณวุฒิปริญญาเอก ให้แก่ นางสาวคัททิยากร ศศิธรามาศ ไว้แล้ว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบยีบวาระที่  2.4     การเตรียมดําเนินการเพื่อการจัดทําข้อมูลสําหรับติดตาม ตรวจสอบ และ 
  ประเมินผลตามแผนยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรปูประเทศของ 
  สถาบันอุดมศกึษา 
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้จัดประชุมช้ีแจงแนวทางการจัดทํา
แผนงาน/โครงการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ เพ่ือร่วมเป็นภาคีเครือข่ายใน
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การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศให้แก่หน่วยงานภายใน สกอ. และสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งเป็นผู้จัดทําแผนงาน/
โครงการและรายงานผลการดําเนินงานในระบบ Electronic Monitoring and Evaluation System of National 
Strategy and Country Reform  (EMENSCR)  เมื่อวันพุธที่  23 พฤษภาคม  2561 น้ัน 

ในการน้ี  เพ่ือให้คณะวิชา/หน่วยงานมีความเข้าใจสอดคล้องร่วมกันและดําเนินการในส่วนที่
เก่ียวข้องต่อไป กองแผนงานจึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบการเตรียมดําเนินการเพ่ือการจัดทําข้อมูลสําหรับ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศของสถาบันอุดมศึกษา 
ดังน้ี  

1. กรอบระยะเวลาในการดําเนินการของแผนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 

 
2. ความเก่ียวข้องของสถาบันอุดมศึกษากับการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์และแผน

ปฏิรูปประเทศ 
2.1 หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยมีหน้าที่ดําเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กําหนดไว้ใน

ยุทธศาสตร์ชาติ 
2.2 ให้ความร่วมมือกับสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

ในการประสานงานเกี่ยวกับการดําเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติ 
2.3 หน่วยงานต้องรายงานผลการดําเนินงานภายในระยะเวลาและรายงานที่กําหนด 
2.4 หน่วยงานของรัฐต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนแม่บทยุทธศาสตร์ รวมทั้งการจัดทํา

งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนแม่บท 
2.5 ดําเนินการแก้ไขกรณีที่โครงการที่ดําเนินงานของรัฐไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ

หรือแผนแม่บท 
 
 

กําหนดเวลา กิจกรรม 
8 มิถุนายน 2561 ครม. พิจารณาร่างยุทธศาสตร์ชาติและเสนอต่อ สนช. 
มิถุนายน 2561 ส่วนราชการจัดทําแผนงาน/โครงการที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิรูป 

โดยนําส่งเข้าระบบ (ดําเนินการเบื้องต้นภายในวันที่ 13 มิถุนายน  2561) 
มิถุนายน-กันยายน 2561 คณะกรรมการจัดทําฯ เตรียมการจัดทําแผนแม่บท 

30 กันยายน 2561 คณะกรรมการจัดทําฯ จัดทําร่างแผนแม่บทมายังฝ่ายเลขาฯ 
ตุลาคม  2561 ส่วนราชการรายงานความก้าวหน้าภายใน 30 วัน หลังส้ินไตรมาสที่ 4/2561 

ตุลาคม-พฤศจิกายน 
2561 

-  คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติพิจารณาร่างแผนแม่บทและเสนอ ครม. 
-  สงป. สคช. กพร.  และสนช. จัดทํายุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณปี 2563    
   และเสนอ ครม. ให้ความเห็นชอบ 
- ครม. ให้ความเห็นชอบแผนแม่บทและประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา 

ธันวาคม  2561 - 
มกราคม 2562 

- ส่วนราชการจัดทําคําของบประมาณปี  2563 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
  และแผนปฏิรูปประเทศ 
- สศช. จัดทํารายงานความก้าวหน้าต่อคณะกรรมการฯ ครม. รัฐสภา  
  และหัวหน้าหน่วยงานตามมาตรา 23 วรรค 2 

มกราคม 2562  ส่วนราชการรายงานความก้าวหน้าภายใน  30 วัน หลังส้ินไตรมาสที่ 1/2562 
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3. ระบบ  EMENSCR เป็นระบบสารสนเทศที่ใช้ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
การดําเนินงานของหน่วยงานผ่านแผนงาน โครงการ หรือการดําเนินการต่างๆ  ในการขับเคล่ือนการพัฒนา
ตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ โดยเป็นระบบข้อมูลขนาดใหญ่ที่เช่ือมโยงข้อมูลจากส่วนราชการ
ต่างๆ ได้อย่างบูรณาการ 

 

 
4. การเตรียมดําเนินการของคณะวิชา/หน่วยงาน 

4.1 เตรียมโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนปฏิรูป
ประเทศ  ซึ่งได้ดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ 2562 ทั้งจากเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินนอก
งบประมาณ   

4.2 คณะวิชา/หน่วยงานเตรียมพร้อมในการบันทึกข้อมูลลงในระบบ EMENSCR  
(ระยะแรกปิดระบบวันที่ 13 มิถุนายน  2561) และระยะต่อไปสามารถดําเนินการได้จนถึงเดือนกันยายน 2561     

4.3  คณะวิชา/หน่วยงานเตรียมโครงการเพ่ือขอรับจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ  
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ ทั้งน้ี ขอให้คณะวิชา/หน่วยงานดําเนินการตามกรอบระยะเวลาในการ
ดําเนินการของแผนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศที่กําหนด 
 
ระเบยีบวาระที่  2.5     สรุปสถิติจํานวนนักศึกษา SU-TCAS ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําป ี
  การศกึษา 2561 รอบท่ี 1-3 (3/1) 
     
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้ดําเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ระดับปริญญาบัณฑิต (SU-TCAS) ประจําปีการศึกษา 2561 น้ัน 
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ในการน้ี กองบริการการศึกษาได้จัดทําสถิติจํานวนนักศึกษา SU-TCAS ของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1-3 (3/1) โดยจําแนกตามคณะวิชา ข้อมูล ณ วันที่ 4 มิถุนายน 
2561 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ  
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ ทั้งน้ี ขอให้คณะวิชาที่มีจํานวนผู้ยืนยันสิทธ์ิการคัดเลือกเข้าศึกษามากกว่า
จํานวนรับนักศึกษา พิจารณาจัดประชุมหารือเก่ียวกับกระบวนการ/ขั้นตอนการสอบคัดเลือก พร้อมทั้งกําหนด
หลักเกณฑ์ในการสอบสัมภาษณ์เพ่ือรับนักศึกษาอย่างรอบคอบและรัดกุม โดยให้มีการบันทึกรายงานการ
ประชุมไว้เป็นหลักฐานด้วย 
 
ระเบยีบวาระที่  2.6     โครงการประชมุสัมมนา เรื่อง การนาํเสนอผลงานนวัตกรรมการเรียนการสอน  
  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
     
สรุปเรื่อง 
  ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีนโยบายการบริหารงานและแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร         
ปี 2560-2564 ซึ่งมีเป้าหมายสําคัญในข้อที่ 1 เพ่ือมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยช้ันนําที่มีมาตรฐานสากล        
โดยกําหนดให้มีโครงการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการศึกษาภายใต้นโยบายการพัฒนานวัตกรรมสําหรับจัด
การศึกษาเพ่ือผลิตบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 และการพัฒนาความเป็นสากลของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้มีระบบ
ความก้าวหน้าของอาจารย์ในการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน รวมทั้งระบบส่งเสริมสนับสนุนการสร้าง 
การใช้ และการเผยแพร่นวัตกรรมที่ได้พัฒนาขึ้น น้ัน  

ในการน้ี กองบริการการศึกษาจึงได้กําหนดจัดโครงการประชุมสัมมนา เรื่อง การนําเสนอผลงาน
นวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยศิลปากร ในวันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมช้ัน 7 
อาคาร 50 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่ผลงาน
นวัตกรรมการเรียนการสอนของคณาจารย์มหาวิทยาลัยศิลปากร และส่งเสริมสนับสนุนการสร้างสื่อนวัตกรรม
การเรียนการสอน การใช้ และการเผยแพร่นวัตกรรมการเรียนการสอนสู่ภายนอก ตามแผนปฏิบัติราชการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามตัวช้ีวัดที่เก่ียวข้อง ได้แก่ จํานวนนวัตกรรมการ
เรียนการสอนที่ได้รับการเผยแพร่ (ตัวช้ีวัดที่ 5) จํานวนรายวิชาระดับปริญญาบัณฑิตที่เป็น active learning, 
social engagement, การสร้างผู้ประกอบการ ที่ได้รับการเผยแพร่ (ตัวช้ีวัดที่ 6) 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ  
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบยีบวาระที่  3    เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน  

ไมมี่ 
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ระเบยีบวาระที่  4     เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
ระเบยีบวาระที่  4.1 การบริหารงานบุคคล 
ระเบยีบวาระที่  4.1.1 การสอบแข่งขนั / คัดเลือก 

ไม่ม ี
 

ระเบยีบวาระที่  4.1.2 การขออนุมัติบรรจุบุคคล / การโอนย้าย 
ระเบยีบวาระที่  4.1.2.1 กองแผนงานขออนุมัติจ้าง นางสาวณัฏฐภัค ทรัพย์สมบูรณ์ เพื่อบรรจุเป็น

พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการ 
 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีกองแผนงานมีอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการ ตําแหน่ง
เลขที่ 2-2-18-80 สังกัดงานวางผังแม่บท  เดิมเป็นอัตราของ นายวทัญญู มานีกุล ซึ่งได้รับอนุญาตให้ลาออกในวันที่  
1 ธันวาคม 2560 น้ัน 

กองแผนงานได้ดําเนินการตามข้ันตอนแล้ว ผู้ ได้รับการคัดเลือกคือ นางสาวณัฏฐภัค          
ทรัพย์สมบูรณ์ วุฒิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยนเรศวร กองแผนงานจึงประสงค์ขออนุมัติ
จ้าง นางสาวณัฏฐภัค ทรัพย์สมบูรณ์ เพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ดํารงตําแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการ 
ตําแหน่งเลขที่ 2-2-18-80 อัตราเงินเดือน เดือนละ 20,540 บาท สังกัดงานวางผังแม่บท กองแผนงาน สํานักงาน
อธิการบดี พร้อมทั้งขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังน้ี 

1. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและกายภาพ กรรมการ 
3. ผู้อํานวยการกองแผนงาน กรรมการ 
4. หัวหน้างานวางผังแม่บท กองแผนงาน กรรมการ 
5. นางจุฑารัตน์  แก้วโหมดตาด กรรมการและเลขานุการ 

 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จ้าง นางสาวณัฏฐภัค ทรัพย์สมบูรณ์ เพ่ือบรรจุเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย ดํารงตําแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขท่ี 2-2-18-80 อัตราเงินเดือน เดือนละ 
20,540 บาท สังกัดงานวางผังแม่บท กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี ต้ังแต่วันที่ ก.บ.ม. อนุมัติ แต่ไม่ก่อนวัน
รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน พร้อมทั้งอนุมัติให้แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหน่ง
ดังกล่าวตามรายช่ือที่คณะฯ เสนอ ทั้งน้ี การจ้างคร้ังแรกให้จ้างเป็นพนักงานประจําสถานภาพทดลองงาน           
มีระยะเวลาการจ้าง 1 ปี ต้ังแต่วันที่รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน 
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ระเบียบวาระท่ี  4.1.2.2 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขออนุมัติจ้าง นายศรายุทธ           
ภักดีรัตน์ เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งนักวิชาการโสต       
ทัศนศึกษาปฏิบัติการ 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมีอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่ง
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-25-691 เดิมเป็นอัตราของ นายณฐวร ตันเจริญ             
ซึ่งได้รับอนุญาตให้ลาออกจากงานในวันที่ 1 สิงหาคม 2560 น้ัน 

คณะฯได้ดําเนินการตามข้ันตอนแล้ว ผู้ได้รับการคัดเลือกคือ นายศรายุทธ ภักดีรัตน์          
วุฒิครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า           
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะฯ จึงประสงค์ขออนุมัติจ้าง นายศรายุทธ ภักดีรัตน์ เพ่ือบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ดํารงตําแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-25-691 อัตราเงินเดือน 
เดือนละ 19,500 บาท สังกัดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมทั้งขออนุมั ติแต่งต้ัง
คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังน้ี 

1. คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ประธานกรรมการ 
2. อาจารย์นฤชร สังขจันทร ์  กรรมการ 
3. อาจารย์รกัชนก สุขะกาลนันท์  กรรมการ 
4. นางสาวพรศรี แหยมอุบล  กรรมการ 
5. นางสาววันเพ็ญ แสงพูล  เลขานุการ 

 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จ้าง นายศรายุทธ ภักดีรัตน์ เพ่ือบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ดํารงตําแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-25-691 อัตราเงินเดือน 
เดือนละ 19,500 บาท สังกัดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ต้ังแต่วันที่ ก.บ.ม. อนุมัติ แต่ไม่ก่อนวัน
รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน พร้อมทั้งอนุมัติให้แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหน่ง
ดังกล่าวตามรายช่ือที่คณะฯ เสนอ ทั้งน้ี การจ้างคร้ังแรกให้จ้างเป็นพนักงานประจําสถานภาพทดลองงาน           
มีระยะเวลาการจ้าง 1 ปี ต้ังแต่วันที่รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.2.3 คณะมัณฑนศิลป์ขออนุมัติตัดโอนตําแหน่งและอัตราเงินเดือนกรอบอัตราว่าง

พนักงานมหาวิทยาลัย และขออนุมัติจ้างบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย จํานวน 2 ราย 

 

สรุปเรื่อง 
ตามท่ีคณะมัณฑนศิลป์มีอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งนักบริหารงานทั่วไป

ปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-04-24 สังกัดงานคลังและพัสดุ สํานักงานคณบดี เดิมเป็นอัตราของ นางนิพาดา  
ธนพิทักษ์ ซึ่งได้รับอนุญาตให้ลาออกในวันที่  1 กุมภาพันธ์ 2561 และ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-04-538 สังกัดภาควิชา
การออกแบบเครื่องแต่งกาย เดิมเป็นอัตราของ นางนฤภร หุ่นดี ซึ่ งได้รับอนุญาตให้ลาออกในวันที่                  
19 ตุลาคม 2560 น้ัน  
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  เพ่ือให้การดําเนินงานภายในคณะมัณฑนศิลป์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะฯ จึงประสงค์ ดังน้ี 
1. ขออนุมั ติจ้ างพน ักงานมหาว ิทยาล ัย  ราย  นายวัชรพงษ์  ค้าทวี  วุ ฒิ บัญชีบัณฑิต                 

เกียรตินิยมอันดับ 1 สาขาวิชาการบัญชี จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ตําแหน่งนักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ 
ตําแหน่งเลขที่ 2-3-04-24  อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท สังกัดงานคลังและพัสดุ สํานักงานคณบดี 
คณะมัณฑนศิลป์  

2. ขออนุมัติตัดโอนตําแหน่งและอัตราเงินเดือนกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่ง         
นักบริหารงานท่ัวไปปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-04-538 อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,170 บาท จาก           
สังกัดภาควิชาการออกแบบเคร่ืองแต่งกาย คณะมัณฑนศิลป์ ไปต้ังจ่ายในสังกัดงานคลังและพัสดุ สํานักงาน
คณบดี คณะมัณฑนศิลป์ 

3. ขออนุมัติจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ราย นางสาวจุฑามาศ ฐิติสโรช วุฒิบัญชีบัณฑิต               
สาขาวิชาการบัญชี จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ตําแหน่งนักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่         
2-3-04-538 อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท สังกัดงานคลังและพัสดุ สํานักงานคณบดี คณะมัณฑนศิลป์ 

พร้อมทั้งขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน จํานวน 2 ราย ดังน้ี 
1. คณบดีคณะมัณฑนศิลป์ ประธานกรรมการ 
2. นางภาวนา  ใจประสาท กรรมการ 
3. นางนภาพร  ทองทวี กรรมการ 
4. นางสาวสุรีพร  แป้นพิบูลลาภ กรรมการ 
5. นางสาวรางวัล  สุขี กรรมการ 
6. นายศุภฤกษ์  ทับเสน กรรมการและเลขานุการ 

 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังน้ี 

1. อนุมัติให้ตัดโอนตําแหน่งและอัตราเงินเดือนกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่ง         
นักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-04-538 อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,170 บาท จาก           
สังกัดภาควิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย คณะมัณฑนศิลป์ ไปต้ังจ่ายในสังกัดงานคลังและพัสดุ สํานักงาน
คณบดี คณะมัณฑนศิลป์ 

2. ขออนุมัติจ้างบุคคล ทั้ง 2 ราย เพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต้ังแต่วันที่ ก.บ.ม. 
อนุมัติ แต่ไม่ก่อนวันรายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน พร้อมทั้งอนุมัติให้แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลอง
ปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าวตามรายช่ือที่คณะฯ เสนอ ทั้งน้ี การจ้างคร้ังแรกให้จ้างเป็นพนักงานประจํา
สถานภาพทดลองงานมีระยะเวลาการจ้าง 1 ปี ต้ังแต่วันที่รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน 
   
ระเบยีบวาระที่  4.1.3 การประเมินการปฏิบัติงาน  
  ไม่ม ี
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ระเบียบวาระที่  4.1.4 การขอเปลี่ยน / เพิ่มเง่ือนไขการบรรจุ 
ระเบยีบวาระที่  4.1.4.1 ขออนุมัติเปลี่ยนเง่ือนไขการบรรจุกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย  

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่คณะวิทยาการจัดการมีกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งผู้ช่วยสอน
ปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-23-312 อัตราเงินเดือน เดือนละ 20,690 บาท โดยมีเง่ือนไขการบรรจุ             
วุฒิปริญญาตรี น้ัน 

เพ่ือให้การดําเนินการของคณะวิทยาการจัดการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ
ในการทํางาน คณะฯ จึงประสงค์ขออนุมัติเปลี่ยนเง่ือนไขการบรรจุกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย 
ตําแหน่งเลขที่ 2-3-23-312 ตําแหน่งผู้ช่วยสอนปฏิบัติการ จาก เง่ือนไขการบรรจุวุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือน 
เดือนละ 20,690 บาท เป็น เง่ือนไขการบรรจุวุฒิปริญญาโท อัตราเงินเดือน เดือนละ 22,750 บาท สังกัด         
คณะวิทยาการจัดการ 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนเง่ือนไขการบรรจุกรอบอัตราว่างพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตําแหน่งเลขที่ 2-3-23-312 ตําแหน่งผู้ช่วยสอนปฏิบัติการ จาก เง่ือนไขการบรรจุวุฒิปริญญาตรี 
อัตราเงินเดือน เดือนละ 20,690 บาท เป็น เง่ือนไขการบรรจุวุฒิปริญญาโท อัตราเงินเดือน เดือนละ 22,750 บาท 
สังกัดคณะวิทยาการจัดการ 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.5 การพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ ชํานาญงาน ชํานาญงานพิเศษ ชํานาญการ 

ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษฯ 
  ไม่ม ี
  
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6 เรื่องอ่ืนๆ 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.1 รายงานผลการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดํารงตําแหน่งหัวหน้างาน 

 
สรุปเรื่อง 

โดยมติที่ประชุม ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยศิลปากร ในการประชุมครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่         
8 พฤษภาคม 2561 มีมติแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินเพ่ือแต่งต้ัง นางสุภาณี สุชาตานนท์ พนักงานมหาวิทยาลัย 
ตําแหน่งนักวิชาการพัสดุชํานาญการพิเศษ ตําแหน่งเลขที่ 2-2-08-959 อัตราเงินเดือน เดือนละ 77,098 บาท 
สังกัดงานพัสดุ กองงานวิทยาเขต ให้ดํารงตําแหน่งหัวหน้างานพัสดุ กองงานวิทยาเขต สํานักงานอธิการบดี น้ัน  

บัดน้ี คณะกรรมการฯ ได้ดําเนินการประเมินเสร็จเรียบร้อยแล้วเห็นว่า นางสุภาณี สุชาตานนท์ 
เป็นผู ้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งหัวหน้างานพัสดุ กองงานวิทยาเขต สํานักงาน
อธิการบดี 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้ นางสุภาณี สุชาตานนท์ ตําแหน่งนักวิชาการพัสดุ           
ชํานาญการพิเศษ ตําแหน่งเลขที่  2-2-08-959 อัตราเงินเดือน เดือนละ 77,098 บาท สังกัดงานพัสดุ            
กองงานวิทยาเขต ดํารงตําแหน่งหัวหน้างานพัสดุ กองงานวิทยาเขต สํานักงานอธิการบดี 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.2 การขอปรับเพิ่มเงินเดือนตามวุฒิการศึกษาท่ีได้รับสูงขึ้น กรณีวุฒิการศึกษา  

ที่ตรงตามสายงาน 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือนตาม

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

และสําหรับข้าราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายบริหารและปฏิบัติงานทั่วไป       
ที่ได้รับคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นน้ันจะต้องเป็นคุณวุฒิที่ตรงกับมาตรฐานกําหนดตําแหน่งซึ่งบุคคลน้ันดํารงตําแหน่ง          
อยู่ในขณะนั้น ส่วนการกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ ให้คํานึงถึงความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบ 
ความประพฤติและความเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างย่ิงต้องพิจารณาถึงลักษณะงานที่ปฏิบัติ ผลประโยชน์        
ที่หน่วยงานจะได้รับเป็นสําคัญ 

นอกจากน้ี ที่ประชุม ก.บ.พ. มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 10/2551 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2551 
ได้วางแนวปฏิบัติว่า การเสนอขอกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิของผู้ได้รับอนุญาตให้ลาศึกษา หรือผู้ที่ได้รับ
วุฒิก่อนบรรจุแต่งต้ัง จะต้องเสนอเรื่องให้หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ของคณะหรือมหาวิทยาลัย ภายใน 60 วัน 
นับแต่วันรายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการ (กรณีได้รับวุฒิเพ่ิมขึ้นก่อนวันรายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการ) หรือ 
ภายใน 60 วัน  นับแต่วันที่สําเร็จการศึกษา (กรณีรายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการก่อนวันที่มีหลักฐานว่าสําเร็จ
การศึกษา) หากเสนอเร่ืองขอกําหนดภายหลังเวลาดังกล่าวให้กําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิได้ไม่ก่อนวันที่
หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ของคณะหรือมหาวิทยาลัยได้รับเรื่อง 

เน่ืองจาก มหาวิทยาลัยได้อนุญาตให้ นางสาวอริยาภรณ์ นันทิพัฒน์พฤกษา ลูกจ้างช่ัวคราว   
รายเดือน ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-4-26-504 สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ (ปัจจุบันเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-3-26-223 สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ)   
ลาศึกษานอกเวลาราชการ ในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรนานาชาติ) ณ สถาบันบัณฑิต    
พัฒนบริหารศาสตร์ มีกําหนด 2 ปี 11 เดือน 16 วัน ต้ังแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2559 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 
และนางสาวอริยาภรณ์ นันทิพัฒน์พฤกษา ได้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก วุฒิ Doctor of Philosophy 
Program in Management (International Program) จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ 
10 เมษายน 2561  

วิทยาลัยนานาชาติประสงค์ขออนุมัติปรับเพ่ิมเงินเดือนตามวุฒิการศึกษาที่ได้รับสูงขึ้น       
เฉพาะกรณีวุฒิการศึกษาที่ตรงตามสายงาน แก่ นางสาวอริยาภรณ์ นันทิพัฒน์พฤกษา พนักงานมหาวิทยาลัย 
ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-3-26-223 อัตราเงินเดือน เดือนละ 29,930 บาท สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ     
ซึ่งสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก วุฒิ Doctor of Philosophy Program in Management 
(International Program) จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ 10 เมษายน 2561 และได้ย่ืน
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เรื่องเพื่อขอปรับเพ่ิมเงินเดือนตามวุฒิการศึกษาที่ได้รับสูงขึ้นเฉพาะกรณีวุฒิการศึกษาที่ตรงตามสายงาน 
โดยงานการเจ้าหน้าที่ของคณะฯ รับเร่ือง เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 สมควรได้รับการปรับวุฒิและอัตรา
เงินเดือน จากตําแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท อัตราเงินเดือน เดือนละ 29,930 บาท เป็นตําแหน่งอาจารย์ 
วุฒิปริญญาเอก อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท ได้ต้ังแต่วันที่ 10 เมษายน 2561 ซึ่งเป็นวันที่สําเร็จ
การศึกษา 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้ปรับเพ่ิมเงินเดือนตามวุฒิการศึกษาที่ได้รับสูงขึ้นเฉพาะ
กรณีวุฒิการศึกษาที่ตรงตามสายงาน ราย นางสาวอริยาภรณ์ นันทิพัฒน์พฤกษา พนักงานมหาวิทยาลัย 
ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-3-26-223 อัตราเงินเดือน เดือนละ 29,930 บาท สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ 
จาก วุฒิปริญญาโท อัตราเงินเดือน เดือนละ 29,930 บาท เป็น วุฒิปริญญาเอก อัตราเงินเดือน เดือนละ 
31,500 บาท ได้ต้ังแต่วันที่ 10 เมษายน 2561 ซึ่งเป็นวันที่สําเร็จการศึกษา 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.3 ขออนุมัติย้ายและเปลี่ยนเลขที่ตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่คณะมัณฑนศิลป์มีอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน    

(เงินรายได้สมทบ) ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-3-04-571 อัตราเงินเดือน เดือนละ 28,320 บาท สังกัด
ภาควิชาการออกแบบเคร่ืองแต่งกาย ซึ่ง นายเสรี เทียนเจลี้ ผู้ครองอยู่เดิม ได้รับอนุมัติย้ายและเปล่ียนเลขที่        
ตําแหน่งอาจารย์ จากตําแหน่งเลขที่ 1-3-04-571 เป็น ตําแหน่งเลขที่ 1-2-24-1342 ตําแหน่งอาจารย์             
อัตราเงินเดือน เดือนละ 28,320 บาท สังกัดภาควิชาการออกแบบเคร่ืองแต่งกาย คณะมัณฑนศิลป์ โดยให้นับ
ระยะเวลาการปฏิบัติงานต่อเน่ืองกัน ต้ังแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2560 น้ัน  

ดังน้ัน เพ่ือให้การดําเนินงานภายในคณะมัณฑนศิลป์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะฯ                
จึงประสงค์ขออนุมัติย้ายและเปลี่ยนเลขที่ตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 2 ราย ดังน้ี  

1. ขออนุมัติย้ายและเปลี่ยนเลขที่ตําแหน่ง นางสาวอนุกูล บูรณประพฤกษ์ ตําแหน่งอาจารย์ จาก
ตําแหน่งเลขที่ 1-2-04-1197 อัตราเงินเดือน เดือนละ 33,900 บาท สังกัดภาควิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย   
คณะมัณฑนศิลป์ เป็นตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-3-04-571 อัตราเงินเดือน เดือนละ 33,900 บาท              
สังกัดภาควิชาการออกแบบเคร่ืองแต่งกาย คณะมัณฑนศิลป์ โดยให้นับระยะเวลาการปฏิบัติงานต่อเน่ืองกัน  

2. ขออนุมัติย้ายและเปล่ียนเลขที่ตําแหน่ง นายปนท ปลื้มชูศักด์ิ ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
จากตําแหน่งเลขที่ 1-2-04-540 อัตราเงินเดือน เดือนละ 44,870 บาท สังกัดภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์           
คณะมัณฑนศิลป์ เป็น ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-04-1197 อัตราเงินเดือน เดือนละ       
44,870 บาท ไปสังกัดภาควิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย คณะมัณฑนศิลป์ โดยให้นับระยะเวลาการปฏิบัติงาน
ต่อเน่ืองกัน 

ทั้งน้ี พนักงานมหาวิทยาลัย ทั้ง 2 ราย มีหนังสือยินยอมให้ย้ายและเปลี่ยนเลขที่ตําแหน่งดังกล่าว 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังน้ี 
1. อนุมัติให้ย้ายและเปลี่ยนเลขที่ตําแหน่ง นางสาวอนุกูล บูรณประพฤกษ์ ตําแหน่งอาจารย์ จาก

ตําแหน่งเลขที่ 1-2-04-1197 อัตราเงินเดือน เดือนละ 33,900 บาท สังกัดภาควิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย   
คณะมัณฑนศิลป์ เป็นตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-3-04-571 อัตราเงินเดือน เดือนละ 33,900 บาท              
สังกัดภาควิชาการออกแบบเคร่ืองแต่งกาย คณะมัณฑนศิลป์ โดยให้นับระยะเวลาการปฏิบัติงานต่อเน่ืองกัน โดยให้
คณะมัณฑนศิลป์รับผิดชอบเงินเดือนพร้อมกับเงินสวัสดิการ เพ่ือให้มหาวิทยาลัยนําเข้ากองทุนพนักงานและกองทุน
สวัสดิการ 

2. อนุมัติให้ย้ายและเปลี่ยนเลขที่ตําแหน่ง นายปนท ปลื้มชูศักด์ิ ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
จากตําแหน่งเลขที่ 1-2-04-540 อัตราเงินเดือน เดือนละ 44,870 บาท สังกัดภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์           
คณะมัณฑนศิลป์ เป็น ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-04-1197 อัตราเงินเดือน เดือนละ       
44,870 บาท ไปสังกัดภาควิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย คณะมัณฑนศิลป์ โดยให้นับระยะเวลาการปฏิบัติงาน
ต่อเน่ืองกัน ทั้งน้ี ให้ปรับลดอัตราเงินเดือนอัตราตําแหน่งเลขที่ 1-2-04-540 จาก 44,870 บาท เป็น 33,900 บาท 
และให้ใช้เงินสว่นต่างในการปรับพอกเงินเดือนอัตราตําแหน่งเลขที่ 1-2-04-1197 
 
ระเบยีบวาระที่  4.2 แผนและการติดตามผลการดําเนินงานตามแผน 
  ไม่ม ี
 
ระเบยีบวาระที่  4.3 ข้อบังคับ / ระเบียบ / ประกาศ  
ระเบยีบวาระที่  4.3.1    (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลยัศิลปากร เรือ่ง กําหนดตําแหน่ง มาตรฐาน 
   กําหนดตําแหน่ง ชื่อตําแหนง่ และคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งของพนักงาน 
   มหาวิทยาลัย 
 

สรุปเรื่อง  
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย      

พ.ศ. 2559 ข้อ 5 ระบุให้ ก.บ.ม. กําหนดตําแหน่ง มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง ช่ือตําแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะ
ตําแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 6/2561 
เมื่อวันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561 ได้เห็นชอบให้แต่งต้ังคณะกรรมการเพ่ือพิจารณากล่ันกรองมาตรฐานกําหนด
ตําแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย เพ่ือทําหน้าที่พิจารณากล่ันกรองมาตรฐานกําหนดตําแหน่งของพนักงาน
มหาวิทยาลัย น้ัน 

ในการน้ี สํานักงานอธิการบดีจึงเสนอที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร 
เรื่อง กําหนดตําแหน่ง มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง ช่ือตําแหน่ง และคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งของพนักงาน
มหาวิทยาลัย  ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการเพ่ือพิจารณากลั่นกรองมาตรฐานกําหนด
ตําแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 และคร้ังที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 
31 พฤษภาคม 2561  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลยัศิลปากร เรื่อง กําหนด
ตําแหน่ง มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง ช่ือตําแหน่ง และคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย        
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โดยมอบหมายให้กองการเจ้าหน้าที่เวียนแจ้งเอกสารรายละเอียดมาตรฐานกําหนดตําแหน่งตามข้อ 8 ของประกาศ
ดังกล่าวไปยังคณะวิชา/หน่วยงานเพ่ือพิจารณา หากประสงค์แก้ไข/มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมขอให้เสนอเพ่ือ
พิจารณาในการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 12/2561 วันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2561 ก่อนนําเสนออธิการบดีลงนาม
ประกาศใช้ต่อไป 

ทั้งน้ี มอบหมายให้กองการเจ้าหน้าที่ประสานงานกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากรเพ่ือ
จัดทําประกาศเก่ียวกับการกําหนดตําแหน่ง มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง ช่ือตําแหน่ง และคุณสมบัติเฉพาะ
ตําแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย ในส่วนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากรต่อไป  
 
ระเบยีบวาระที่  4.3.2    (ร่าง) ข้อบังคบัมหาวิทยาลยัศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน 
   ผลการปฏิบัติงาน พ.ศ. .... 
 

สรุปเรื่อง  
 ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย      
พ.ศ. 2559 ข้อ 30 และข้อ 70 วรรคสาม ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา 17 กําหนดไว้ดังน้ี  
 ข้อ 30 ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานประจําทุกตําแหน่ง เพ่ือพัฒนา
พนักงานมหาวิทยาลัยและเพ่ือใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผล โดยให้มี
การประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปีปีละสองคร้ัง เพ่ือนําผลการประเมินไปใช้ในการเลื่อนเงินเดือน รวมทั้ง
การนําผลการประเมินไปใช้ในการบริหารงานบุคคลอ่ืนๆ 
 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามที่ ก.บ.ม. กําหนด 
 ข้อ 70 วรรคสาม การประเมินผลการปฏิบัติงานและการดําเนินการอ่ืนที่เก่ียวข้องกับพนักงาน
ช่ัวคราว ให้ ก.บ.ม. กําหนดได้ตามท่ีเห็นสมควร 
  มาตรา 17 หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล วินัยและการรักษาวินัย การดําเนินการ
ทางวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ และการพิจารณาตําแหน่งวิชาการ ให้เป็นไป
ตามท่ีกําหนดในข้อบังคับของสภาสถาบันอุดมศึกษา  
  เพ่ือประโยชน์ในการบริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพ ในการวางหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารงานบุคคลตามวรรคหน่ึงจะไม่กําหนดภาระหน้าที่ของของตําแหน่งแต่ละตําแหน่ง โดยกําหนด
ภาระหน้าที่ของหน่วยงานแทนก็ได้ 
                    ข้อบังคับตามวรรคหน่ึงต้องไม่เป็นการขัดหรือแย้งกับที่บัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัติน้ี   
หรือหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขที่ ก.พ.อ. กําหนดตามมาตรา 14 (3)  

ในการน้ี สํานักงานอธิการบดีจึงเสนอที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน พ.ศ. .... ทั้งน้ี ให้ใช้สําหรับการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย โดยให้เริ่มใช้ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน พ.ศ. .... โดยมีข้อเสนอแนะ ดังน้ี 
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1. เน่ืองจากมหาวิทยาลัยมีนโยบายพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (SU-ERP)        
ด้านทรัพยากรบุคคล ดังน้ัน จึงให้ใช้คุณลักษณะของสมรรถนะที่ใช้อยู่ในปัจจุบันไปพลางก่อน จนกว่าระบบ 
SU-ERP จะเสร็จสมบูรณ์ จึงให้ปรับปรุงสมรรถนะให้มีความสอดคล้องกับระบบใหม่ต่อไป 

2. การกําหนดมาตรฐานค่าระดับที่คาดหวัง ให้กําหนดตามระดับตําแหน่ง ไม่นําเรื่องอายุงาน
มาใช้ 

3. ตัดหมวด 5 การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารวิชาการทั้งส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 
ออกทั้งหมด โดยให้นําไปจัดทําเป็นข้อบังคับแยกต่างหาก เน่ืองจากวงเงินการเลื่อนเงินเดือนและเกณฑ์การ
เลื่อนเงินเดือนของผู้บริหารวิชาการมีความแตกต่างกัน 

4. กํ าหนดใ ห้มี การทํ าแผนพัฒนาพนักงานมหา วิทยาลั ยราย บุคคล  ( Individual 
Development Plan : IDP) ปีละ 1 ครั้ง สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีผลการวิเคราะห์ช่องว่างระหว่าง
ความรู้ความสามารถหรือสมรรถนะในปัจจุบันตํ่ากว่าสมรรถนะระดับที่คาดหวัง  

ทั้งนี้ ให้นําเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาเก่ียวกับนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 

ระเบยีบวาระที่  4.3.3    (ร่าง) ข้อบังคบัมหาวิทยาลยัศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลกิจ้าง 
   พนักงานมหาวิทยาลัย กรณีไม่สามารถปฏิบัติงานใหมี้ประสทิธิภาพและเกิด 
   ประสิทธผิล พ.ศ. .... 
 

สรุปเรื่อง  
 ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย       
พ.ศ. 2559 ข้อ 32 และข้อ 70 วรรคสาม กําหนดให้พนักงานประจําผู้ใดไม่จัดทําข้อตกลงเพ่ือรับการประเมิน
การปฏิบัติงานหรือเป็นผู้มีผลการประเมินการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ไม่ผ่านการประเมินติดต่อกันจํานวนสามรอบ
การประเมิน พนักงานผู้น้ันอาจถูกเลิกสัญญาจ้างปฏิบัติงาน โดยให้มหาวิทยาลัยแจ้งให้พนักงานผู้น้ันทราบ
ล่วงหน้าเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าหน่ึงเดือน ทั้งน้ี มิให้ใช้บังคับกับผู้ดํารงตําแหน่งกลุ่มบริหารวิชาการ สําหรับ
การประเมินผลการปฏิบัติงานและการดําเนินการอ่ืนที่เก่ียวข้องกับพนักงานช่ัวคราว ให้ ก.บ.ม. กําหนดได้
ตามท่ีเห็นสมควร น้ัน  

ในการน้ี สํานักงานอธิการบดีจึงเสนอที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลิกจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย กรณีไม่สามารถปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล พ.ศ. .... โดยให้มีผลใช้บังคับต้ังแต่วันที่ 1  ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการเลิกจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย กรณีไม่สามารถปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล พ.ศ. .... โดยมีข้อเสนอแนะ ดังน้ี 

1. ให้เพ่ิมเติมรายละเอียดเก่ียวกับการกําหนดข้อตกลงกับพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีผลการ
ประเมินการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ไม่ผ่านการประเมินหรือมีผลการประเมินที่ต้องปรับปรุงเพ่ือจัดทําแผนพัฒนา
ปรับปรุงตนเอง โดยให้ดําเนินการภายหลังจากการประเมินการปฏิบัติงานรอบแรก 
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2. ให้ตัดความในข้อ 8(2) ออก โดยไม่ต้องให้มีการทําข้อตกลงและแผนพัฒนาตนเองสําหรับ
รอบการประเมินรอบที่สี่ 

ทั้งน้ี ให้นําเสนอคณะกรรมการท่ีปรึกษาเก่ียวกับนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป   
 

ระเบยีบวาระที่  4.3.4    (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลยัศิลปากรว่าด้วยการบริหารงานศนูย์    
   หรือหน่วยงานภายในที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนซ่ึงจัดต้ังขึ้นตามภารกิจเฉพาะ 
   หรือตามยุทธศาสตร์ของคณะ พ.ศ. .... 
 

สรุปเรื่อง  
 ตามที่สภามหาวิทยาลัยศิลปากรเห็นชอบให้จัดต้ังศูนย์หรือหน่วยงานภายในที่เรียกช่ืออย่าง
อ่ืนซึ่งจัดต้ังขึ้นตามภารกิจเฉพาะหรือตามยุทธศาสตร์ของคณะวิชาขึ้นเป็นหน่วยงานเทียบเท่าภาควิชาภายใต้
คณะวิชา น้ัน  

ในการน้ี เพ่ือให้การดําเนินงานของศูนย์หรือหน่วยงานภายในที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนซึ่งจัดต้ังขึ้น
ตามภารกิจเฉพาะหรือตามยุทธศาสตร์ของคณะวิชาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ กองนิติการ
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการบริหารงานศูนย์หรือหน่วยงาน
ภายในที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนซึ่งจัดต้ังขึ้นตามภารกิจเฉพาะหรือตามยุทธศาสตร์ของคณะ พ.ศ. .... ซึ่งผ่านความ
เห็นชอบจากที่ประชุมคณะอนุกรรมการจัดทําข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศด้านการบริหาร ครั้งที่ 1/2561
เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการ
บริหารงานศูนย์หรือหน่วยงานภายในที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนซึ่งจัดต้ังขึ้นตามภารกิจเฉพาะหรือตามยุทธศาสตร์ของ
คณะ พ.ศ. .... แล้วให้นําเสนอคณะกรรมการพิจารณานโยบายและการบริหารงานเพ่ือการปรับเปลี่ยนสถานะ
ของมหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 

ทั้งน้ี ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ (ร่าง) ระเบียบ ดังน้ี   
1. ในส่วนของคณะกรรมการที่ปรึกษา ข้อ 12 (1) ให้ปรับเป็นคณบดีหรือรองคณบดีที่คณบดี

มอบหมาย และข้อ (4) ให้เพ่ิมจํานวนผู้ทรงคุณวุฒิในด้านที่เก่ียวข้องกับภารกิจของศูนย์ เป็น จํานวน 4-5 คน  
2. ข้อ 20 ควรแยกขั้นตอนการดําเนินการส่งเงินค่าบํารุงมหาวิทยาลัยออกจากการตรวจสอบ

บัญชี โดยภายหลังจากที่ปิดงบการเงินแล้วให้ดําเนินการส่งเงินค่าบํารุงมหาวิทยาลัยให้มหาวิทยาลัย 
 

ระเบยีบวาระที่  4.3.5    การให้ทนุสนบัสนนุการรับนักศึกษาต่างชาติตามโครงการ Silpakorn  
   Summer School 2018 
 

สรุปเรื่อง  
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันอังคารที่  

8 พฤษภาคม 2561 ได้ให้ความเห็นชอบรายงานผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์ QS Stars Rating (ข้อมูล ณ 
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เมษายน 2561) ซึ่งมหาวิทยาลัยได้กําหนดมาตรการผลักดันการเพิ่มจํานวนนักศึกษาชาวต่างชาติ ซึ่งเป็น
ตัวช้ีวัดสําคัญที่จะทําให้มหาวิทยาลัยได้รับการประเมินอยู่ในระดับ 4 ดาว โดยสนับสนุนให้คณะวิชาจัดโครงการ 
Summer @ Silpakorn เพ่ือให้นักศึกษาชาวต่างชาติสามารถมาเข้าเรียนในระยะสั้นได้ น้ัน  

ในการน้ี สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษาจึงเสนอที่ประชุมพิจารณา ดังน้ี 
1. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการรับนักศึกษา

ต่างชาติตามโครงการ Silpakorn Summer School 2018 
2. จํานวนนักศึกษาต่างชาติที่จะเข้าร่วมโครงการ Silpakorn Summer School 2018 
3.  แนวทางการจัดสรรทุนสนับสนุนโครงการ Silpakorn Summer School 2018 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ ดังน้ี 

1. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการรับนักศึกษา
ต่างชาติตามโครงการ Silpakorn Summer School 2018 และให้นําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใช้ต่อไป 

2. จํานวนนักศึกษาต่างชาติที่จะเข้าร่วมโครงการ Silpakorn Summer School 2018 
3.  แนวทางการจัดสรรทุนสนับสนุนโครงการ Silpakorn Summer School 2018 ดังน้ี 

3.1 คณะวิชาที่ประสงค์จัดโครงการดังกล่าวในเดือนกรกฎาคม 2561 ขอให้แจ้ง
รายละเอียดโครงการ ช่วงเวลาในการจัดกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยศิลปากร และรวบรวมใบสมัครจากนักศึกษาท่ี
ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการเพ่ือใช้เป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาจัดสรรทุนรอบแรกไปยังสํานักงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในเดือนมิถุนายน 2561 

3.2 คณะวิชาที่ประสงค์จัดโครงการดังกล่าวในเดือนสิงหาคม-ตุลาคม 2561 ขอให้แจ้ง
รายช่ือนักศึกษาที่จะเข้าร่วมโครงการ ช่วงเวลาที่จะจัดกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยศิลปากร และหนังสือรับรองแจ้ง
ความประสงค์ในการเข้าร่วมโครงการของนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต้นสังกัดเพ่ือใช้เป็นหลักฐานประกอบการ
พิจารณาจัดสรรทุนรอบแรกไปยังสํานักงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระยะเวลาการดําเนินโครงการ 
Silpakorn Summer School 2018  

ทั้งน้ี หากมีทุนเหลือภายหลังจากการจัดสรรจะดําเนินการเปิดรับในรอบต่อไป  
 
ระเบยีบวาระที่  4.3.6    (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลยัศิลปากร เรือ่ง นโยบายการเปิดเผยข้อมูลของ 
   มหาวิทยาลัยศิลปากร (รา่ง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การให ้
   ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินงานของ 
   มหาวิทยาลัยศิลปากร (รา่ง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง มาตรฐาน 
   และความเปน็ธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการของมหาวิทยาลัย 
   ศิลปากร (รา่ง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร มาตรการประเมินผลการ 
   ปฏิบัติงานและการดําเนินการกับผูป้ฏิบัติงานและการดําเนินการกับ 
   ผู้ปฏิบัติงานท่ีมีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตํ่าของมหาวิทยาลยัศลิปากร 
 
สรุปเรื่อง  

 ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันอังคารที่ 22 
พฤษภาคม 2561 ได้มีมติดังน้ี 
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1. ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 4 ฉบับ ดังน้ี 
1.1 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง นโยบายการจัดการเรื่องร้องเรียนของ

มหาวิทยาลัยศิลปากร  
1.2 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง นโยบายการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

ของบุคลากร มหาวิทยาลัยศิลปากร  
1.3 (ร่าง )  ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง นโยบายการจัดซื้อจัดจ้างของ

มหาวิทยาลัยศิลปากร  
1.4 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง นโยบายต่อต้านการรับสินบนเพ่ือป้องกัน

การทุจริตและประพฤติมิชอบ 
และให้นําเสนออธิการบดีลงนามประกาศในข้อ 1.1 - ข้อ 1.4 ต่อไป 

2. ให้ความเห็นชอบในหลักการของ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 4 ฉบับ ดังน้ี 
2.1 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง นโยบายการเปิดเผยข้อมูลของ

มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยให้ปรับเพ่ิมรายละเอียดในส่วนของกระบวนการในการขอข้อมูล/ช่องทางการเปิดเผย
ข้อมูล 

2.2 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร 

2.3 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง มาตรฐานและความเป็นธรรมในการ
ปฏิบัติงานและการให้บริการของมหาวิทยาลัยศิลปากร 

2.4 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง มาตรการประเมินผลการปฏิบัติงานและ
การดําเนินการกับผู้ปฏิบัติงานที่มีผลสัมฤทธ์ิการปฏิบัติงานตํ่าของมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมอบหมายให้           
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี และผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่ ปรับเพ่ิม
รายละเอียดเก่ียวกับการกําหนดแนวทาง/มาตรการในกรณีที่ผู้รับการประเมินมีผลสัมฤทธ์ิการปฏิบัติงานตํ่า 
ต้องปรับปรุง จํานวน 3 ครั้งติดต่อกัน 

ทั้งน้ี ประธานมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากรพิจารณา (ร่าง) 
ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 4 ฉบับ ในข้อ 2.1 - ข้อ 2.4 อีกครั้ง หากประสงค์แก้ไข/มีข้อเสนอแนะ
เพ่ิมเติมขอให้เสนอเพื่อพิจารณาในการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 11/2561 วันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2561        
ก่อนนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใช้ต่อไป  

ในการน้ี กองนิติการได้ดําเนินการตามมติดังกล่าวแล้ว จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา (ร่าง) 
ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 4 ฉบับ ดังน้ี 

1. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง นโยบายการเปิดเผยข้อมูลของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร โดยให้ปรับเพ่ิมรายละเอียดในส่วนของกระบวนการในการขอข้อมูล/ช่องทางการเปิดเผยข้อมูล 

2. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้า
มามีส่วนร่วมในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร 

3. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงาน
และการให้บริการของมหาวิทยาลัยศิลปากร 

4. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง มาตรการประเมินผลการปฏิบัติงานและการ
ดําเนินการกับผู้ปฏิบัติงานที่มีผลสัมฤทธ์ิการปฏิบัติงานตํ่าของมหาวิทยาลัยศิลปากร  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา  
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มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 4 
ฉบับ ดังน้ี 

1. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง นโยบายการเปิดเผยข้อมูลของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร โดยให้ปรับเพ่ิมรายละเอียดในส่วนของกระบวนการในการขอข้อมูล/ช่องทางการเปิดเผยข้อมูล 

2. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้า
มามีส่วนร่วมในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร 

3. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงาน
และการให้บริการของมหาวิทยาลัยศิลปากร 

4. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง มาตรการประเมินผลการปฏิบัติงานและการ
ดําเนินการกับผู้ปฏิบัติงานที่มีผลสัมฤทธ์ิการปฏิบัติงานตํ่าของมหาวิทยาลัยศิลปากร  

และให้นําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใช้ต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.4 โครงสร้างส่วนงานและหน่วยงานภายใน 
  ไม่มี 
 
ระเบยีบวาระที่  4.5 การบริหารการเงินและทรพัย์สิน 
ระเบยีบวาระที่  4.5.1 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลยัศิลปากร เรือ่ง กําหนดอัตราคา่ตอบแทนในการ

ดําเนินงานโครงการปรับพืน้ฐานทางวิชาการ (ระดับมัธยมศึกษา) โรงเรียน
สาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลยัศิลปากร เรือ่ง 
กําหนดอัตราค่าตอบแทนในการดําเนินงานโครงการพฒันาบุคลิกภาพ 
(ระดับมัธยมศกึษา) โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลยัศลิปากร และ (ร่าง) 
ประกาศมหาวิทยาลยัศลิปากร เรื่อง กําหนดอัตราค่าตอบแทนในการ
ดําเนินงานโครงการ เรียนเสริมเพิ่มศักยภาพของผูเ้รียน โรงเรียนสาธิต 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

สรุปเรื่อง  
ตามที่คณะศึกษาศาสตร์ได้ออกประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง

กําหนดอัตราค่าตอบแทนในการดําเนินงานโครงการปรับพ้ืนฐานทางวิชาการและพัฒนาบุคลิกภาพ (ระดับ
มัธยมศึกษา) โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2558 และประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร เรื่องกําหนดอัตราค่าตอบแทนในการดําเนินงานโครงการเรียนเสริมเพ่ิมศักยภาพของผู้เรียน (ระดับ
มัธยมศึกษา)โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2558 น้ัน     

ในการน้ี คณะศึกษาศาสตร์ประสงค์ปรับปรุงอัตราค่าตอบแทนในการดําเนินงานโครงการปรับ
พ้ืนฐานทางวิชาการ โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ และโครงการเรียนเสริมเพ่ิมศักยภาพของผู้เรียน โรงเรียนสาธิต 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งนักเรียนที่เข้าใหม่ในแต่ละปีการศึกษาจะต้องเข้าโครงการปรับพ้ืนฐานทางวิชาการ 
และโครงการพัฒนาบุคลิกภาพ (ระดับมัธยมศึกษา) โรงเรียนสาธิต  อีกทั้งต้องเข้าร่วมโครงการเรียนเสริมเพ่ิม
ศักยภาพของผู้เรียนโรงเรียนสาธิต จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) ประกาศ จํานวน 3 ฉบับ โดยผ่านการ
พิจารณาจากกองนิติการแล้ว ดังน้ี 

1.  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดอัตราค่าตอบแทนในการดําเนินงาน
โครงการปรับพ้ืนฐานทางวิชาการ (ระดับมัธยมศึกษา) โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร  
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2. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดอัตราค่าตอบแทนในการดําเนินงาน
โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ (ระดับมัธยมศึกษา) โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร  

3. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดอัตราค่าตอบแทนในการดําเนินงาน
โครงการเรียนเสริมเพ่ิมศักยภาพของผู้เรียน โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 ทั้งน้ี กองนิติการได้ให้ความเห็นว่า โครงการท้ังสามโครงการเป็นการดําเนินการเกี่ยวกับการ
เรียนการสอน  ดังน้ัน การจ่ายค่าตอบแทนแก่อาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละโครงการจึงต้อง
เสนออธิการบดีอนุมัติโดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากรและจัดทํา
เป็นประกาศมหาวิทยาลัย 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน      
3 ฉบับ ดังน้ี 

1.  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดอัตราค่าตอบแทนในการดําเนินงาน
โครงการปรับพ้ืนฐานทางวิชาการ (ระดับมัธยมศึกษา) โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร  

2. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดอัตราค่าตอบแทนในการดําเนินงาน
โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ (ระดับมัธยมศึกษา) โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร  

3. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดอัตราค่าตอบแทนในการดําเนินงาน
โครงการเรียนเสริมเพ่ิมศักยภาพของผู้เรียน โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร 

และให้นําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใช้ต่อไป 
 
ระเบยีบวาระที่  4.5.2 วงเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได ้ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   
 

สรุปเรื่อง  
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันอังคารที่ 

22 พฤษภาคม 2561 ได้ให้ความเห็นชอบนโยบาย หลักเกณฑ์ และปฏิทินการจัดทํางบประมาณรายจ่ายจาก
เงินรายได้ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 น้ัน 

ในการน้ี เ พ่ือให้การดําเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามระยะเวลาที่ กําหนด             
กองแผนงานจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาวงเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562  ซึ่งยังไม่รวมเงินสะสมคงเหลือที่คณะวิชา/หน่วยงานจะนํามาจัดทําโครงการ พร้อมทั้งเสนอที่ประชุมเพ่ือ
ทราบกําหนดการนําเสนอโครงการภารกิจเชิงนโยบายที่จะดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ . 2562              
ต่อคณะกรรมการท่ีปรึกษาทางการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยศิลปากร ในวันพฤหัสบดีที่  28  มิถุนายน  
2561 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ซึ่งยังไม่รวมเงินสะสมคงเหลือที่คณะวิชา/หน่วยงานจะนํามาจัดทําโครงการ
ตามท่ีกองแผนงานเสนอ 
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ทั้งน้ี ขอให้คณบดีคณะวิชาหรือผู้ที่คณบดีมอบหมายเข้าร่วมนําเสนอโครงการภารกิจเชิง
นโยบายที่จะดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ต่อคณะกรรมการท่ีปรึกษาทางการเงินและทรัพย์สิน 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ในวันและเวลาดังกล่าว ณ สํานักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน  

อน่ึง ประธานได้กําหนดวันประชุมหารือเพ่ือต่อรองตัวช้ีวัดของคณะวิชา/หน่วยงานตามพ้ืนที่ 
ดังน้ี 

1. สํานักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน วันที่ 18 มิถุนายน 2561  
2. วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ วันที่ 19 มิถุนายน 2561 ภายหลังการประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร และวันที่ 21 มิถุนายน 2561 
3. วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี วันที่ 22 มิถุนายน 2561 

 
ระเบยีบวาระที่  4.6.1 การแต่งต้ังคณะกรรมการเลือกต้ังกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน          
  แทนตําแหน่งที่ว่าง 

 
สรุปเรื่อง  

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการเลือกต้ังกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน เพ่ือให้เป็นไป
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยสภาคณาจารย์และพนักงาน พ.ศ. 2560  ซึ่งจากผลการเลือกต้ัง
ปรากฏว่า ได้จํานวนกรรมการไม่ครบตามที่กําหนดในข้อบังคับดังกล่าว จึงทําให้กรรมการสภาคณาจารย์และ
พนักงานยังมีตําแหน่งว่างอีก 14 ตําแหน่ง โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

1. ประเภทคณาจารย์ มีตําแหน่งว่างรวมท้ังสิ้น 9 ตําแหน่ง ดังน้ี 
-  บัณฑิตวิทยาลัย  มีตําแหน่งว่าง  จํานวน  2  ตําแหน่ง 
- คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มีตําแหน่งว่าง  จํานวน  2  ตําแหน่ง   
- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์   มีตําแหน่งว่าง  จํานวน  2  ตําแหน่ง   
- คณะมัณฑนศลิป์     มีตําแหน่งว่าง  จํานวน  1  ตําแหน่ง 
- คณะดุริยางคศาสตร์ มีตําแหน่งว่าง  จํานวน  2  ตําแหน่ง 

2. ประเภทพนักงาน มีตําแหน่งว่างรวมท้ังสิ้น 5 ตําแหน่ง  ดังน้ี 
- คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มีตําแหน่งว่าง  จํานวน  1  ตําแหน่ง   
- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์   มีตําแหน่งว่าง  จํานวน  1  ตําแหน่ง   
- คณะมัณฑนศลิป์     มีตําแหน่งว่าง  จํานวน  1  ตําแหน่ง 
- คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีตําแหน่งว่าง  จํานวน  1  ตําแหน่ง 
- หอศิลป์ มีตําแหน่งว่าง  จํานวน  1  ตําแหน่ง 

ตามความในข้อ 5 วรรคท้าย แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยสภาคณาจารย์และ
พนักงาน พ.ศ. 2560  กําหนดว่า “ในกรณีที่การเลือกต้ังกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงานได้จํานวน
กรรมการไม่ครบตามที่กําหนดในวรรคหน่ึง ให้ถือว่าจํานวนกรรมการท่ีมีอยู่ครบเป็นองค์ประชุมและกรรมการที่
ขาดอยู่เป็นตําแหน่งที่ว่างโดยอนุโลม และให้ดําเนินการเลือกต้ังทุกหกเดือน  เว้นแต่วาระของกรรมการที่ขาด
น้ันจะเหลือไม่ถึงเก้าสิบวันจะไม่ทําการเลือกต้ังก็ได้ ทั้งน้ี ให้วาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการท่ีได้รับ 
เลือกต้ังเข้ามานั้นเริ่มต้ังแต่วันที่มหาวิทยาลัยประกาศผลการเลือกต้ัง และสิ้นสุดวาระเมื่อครบสองปีตามวาระ
ของกรรมการทั้งชุด” 

ในการน้ี สภาคณาจารย์และพนักงานจึงประสงค์ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดําเนินการเลือกต้ัง
กรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน แทนตําแหน่งที่ว่าง รวมท้ังสิ้น 14 ตําแหน่ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
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เลือกต้ังที่มหาวิทยาลัยกําหนด ทั้งน้ี ผู้ที่ได้รับการเลือกต้ังเข้ามาแทนตําแหน่งที่ว่างดังกล่าวจะมีวาระการดํารง
ตําแหน่งนับแต่วันที่ประกาศผลการเลือกต้ัง ถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2562  (ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร 
เรื่อง ผลการเลือกต้ังเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร  ฉบับลงวันที่ 7 มิถุนายน 
พ.ศ. 2560) 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้แต่งต้ังคณะกรรมการเลือกต้ังกรรมการสภาคณาจารย์
และพนักงาน แทนตําแหน่งที่ว่าง เฉพาะในส่วนของคณะวิชา/หน่วยงานท่ีมีตําแหน่งว่าง โดยประกอบด้วย      
ผู้ดํารงตําแหน่งและมีรายช่ือต่อไปน้ี  

1. รองอธิการบดี  พระราชวังสนามจันทร์  ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยยศ  ไพวิทยศิริธรรม กรรมการ 
 บัณฑิตวิทยาลัย 
3. รองศาสตราจารย์ทินกร กาษรสุวรรณ กรรมการ 
 คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
4. อาจารย์ ดร.ไธพัตย์  ภูชิสส์ชวกรณ์ กรรมการ 
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปนท  ปลื้มชูศักด์ิ กรรมการ 
 คณะมัณฑนศิลป์ 
6. นางสาวลลวรรณ  เปรมประเสริฐ กรรมการ 
 คณะดุริยางคศาสตร์ 
7. อาจารย์นฤชร  สังขจันทร์  กรรมการ 

 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   
8. ดร.ศศิวิมล  สันติราษฎร์ภักดี กรรมการ 
 หอศิลป์   
9. นางวราภรณ์  ฉัตรวงศ์พันธ์  กรรมการและเลขานุการ 
 สํานักงานอธิการบดี 

10. นางยุภา  แก้วจริยะพล  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 สํานักงานอธิการบดี 
11. นางสาวภคปภา  นาถะพินธุ   ผู้ช่วยเลขานุการ  
 สํานักงานอธิการบดี 
12. นางสาวศิรพิร  ภัคโภไคย ผู้ช่วยเลขานุการ 
   สภาคณาจารย์และพนักงาน 
แล้วให้นําเสนออธิการบดีลงนามในคําสั่งแต่งต้ังต่อไป 
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ระเบียบวาระที่  4.6.2 แนวปฏิบัติการขอความเหน็ชอบในการจัดหาระบบคอมพิวเตอรข์อง 
  สถาบันอุดมศกึษาและการแต่งต้ังคณะกรรมการแผนแม่บทด้านเทคโนโลยี 
  สารสนเทศและการสื่อสาร 
 
สรุปเรื่อง  
 ตามมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2547 ได้กําหนดให้ทุกส่วนราชการที่จะ
จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือ
การศึกษา โดยมอบหมายให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รวบรวมรายงานผลการพิจารณา
แผนงาน/โครงการของสถาบันอุดมศึกษาทั้งหมดเพ่ือรับทราบ และรายงานภาพรวมของแผนงาน/โครงการ
ดังกล่าวไปยังกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือดําเนินการต่อไป น้ัน  

ในการน้ี กองแผนงานได้สรุปขั้นตอนแนวทางปฏิบัติการขอความเห็นชอบในการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือเสนอที่ประชุมทราบตามแนวปฏิบัติการขอความเห็นชอบในการจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงศึกษาธิการในส่วนของสถาบันอุดมศึกษา สําหรับโครงการที่มีการดําเนินการ
ระหว่างปีงบประมาณ (ใช้เงินเหลือจ่าย/โอนเปลี่ยนแปลง) และโครงการสําหรับเสนอขอตั้งงบประมาณ
ประจําปี พร้อมทั้งเสนอที่ประชุมพิจารณาการแต่งต้ังคณะกรรมการแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (ใหม่) 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังน้ี   

1. รับทราบแนวปฏิ บั ติการขอความเห็นชอบในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ
สถาบันอุดมศึกษา ตามสรุปขั้นตอนที่กองแผนงานเสนอ  

2. เห็นชอบให้แต่งต้ังคณะกรรมการแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
(ใหม่) โดยประกอบด้วยผู้ดํารงตําแหน่งและมีรายช่ือต่อไปน้ี 

1. อธิการบดี ที่ปรึกษา 
2. ผู้เช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ปรึกษา   
3. ผู้เช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ปรึกษา 
4. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ประธาน 
5. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ รองประธาน 
6. รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์ กรรมการ 
7. รองอธิการบดี เพชรบุรี กรรมการ 
8. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กรรมการ 
9. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย กรรมการ 

10. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ 
11. คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ กรรมการ 
12. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กรรมการ 
13. คณบดีคณะโบราณคดี กรรมการ 
14. คณบดีคณะมัณฑนศิลป์ กรรมการ 
15. คณบดีคณะอักษรศาสตร์ กรรมการ 
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16. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กรรมการ 
17. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 
18. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กรรมการ 
19. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 
20. คณบดีคณะดุริยางคศาสตร์ กรรมการ 
21. คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการ 
22. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
23. คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ 
24. คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ กรรมการ 
25. ผู้อํานวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ กรรมการ 
26. ผู้อํานวยการสํานักหอสมดุกลาง กรรมการ 
27. ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ 
28. ผู้อํานวยการหอศิลป์ กรรมการ 
29. ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี กรรมการ 
30. ผู้อํานวยการกองแผนงาน กรรมการและเลขานุการ 
31. หัวหน้างานวิเคราะห์แผนและงบประมาณ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
32. นางสาวอริยา  ทรงประไพ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
33. นางสาวภัสราภรณ์  อยู่มาก กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
และเสนออธิการบดีลงนามในคําสั่งแต่งต้ังต่อไป 
ทั้งน้ี ที่ประชุมเห็นชอบให้ปรับแก้ไขอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ข้อ 4 เป็น “เสนอ

อธิการบดีแต่งต้ังคณะอนุกรรมการ คณะทํางานหรือบุคคลใดบุคคลหน่ึง เพ่ือดําเนินการตามที่คณะกรรมการฯ 
มอบหมาย” 
 
ระเบยีบวาระที่  5 เรื่องอ่ืนๆ  
ระเบยีบวาระที่  5.1  การประเมินความก้าวหนา้ตําแหน่งทางวิชาการของพนักงานประจํา 
  สายวิชาการ 
  
สรุปเรื่อง  
 ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 
2559 ได้กําหนดให้มีการประเมินความก้าวหน้าตําแหน่งทางวิชาการของพนักงานประจําสายวิชาการ ดังน้ี  

1. ตําแหน่งอาจารย์ 
1.1 ให้ผู้ ดํารงตําแหน่งอาจารย์ทําผลงานทางวิชาการเ พ่ือเข้าสู่ ตําแหน่งผู้ ช่วย

ศาสตราจารย์ โดยหากเป็นผู้ที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาเอก ให้เข้าสู่ตําแหน่งภายในระยะเวลาห้าปี และหากเป็น
ผู้ที่มีวุฒิการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาเอก ให้เข้าสู่ตําแหน่งภายในระยะเวลาเจ็ดปี 

ทั้งน้ี ให้เริ่มต้นนับระยะเวลาต้ังแต่วันที่ได้รับการบรรจุแต่งต้ังเป็นพนักงานประจํา 
1.2 ให้คณะจัดให้มีมาตรการส่งเสริมการทําผลงานทางวิชาการ และจัดให้มีการประเมิน

ความก้าวหน้าในการทําผลงานทางวิชาการและรายงานมหาวิทยาลัยทุกปี 
1.3 เมื่อครบระยะเวลาตามข้อ 1.1 แล้ว หากยังไม่สามารถเข้าสู่ตําแหน่งที่สูงขึ้นได้         

ให้ ก.บ.ม. แต่งต้ังคณะกรรมการเพ่ือประเมินให้ความเห็นและให้แนวทางการส่งเสริม โดยให้ผู้น้ันปฏิบัติงาน
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ต่อไป โดยมหาวิทยาลัยอาจไม่เลื่อนเงินเดือนให้ และให้มีการติดตามประเมินผลเป็นปีๆ ไป หากพบว่าไม่มี
ความก้าวหน้าตามแนวทางที่คณะกรรมการกําหนดภายใต้ระยะเวลาที่ ก.บ.ม. กําหนด ให้เลิกจ้าง หรือเปล่ียน
ตําแหน่งให้เหมาะสม 

2. ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
2.1 ให้ผู้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ทําผลงานทางวิชาการเพ่ือเข้าสู่ตําแหน่งรอง

ศาสตราจารย์ ภายในระยะเวลาหกปีนับต้ังแต่วันที่ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
2.2 ให้คณะจัดให้มีมาตรการส่งเสริมการทําผลงานทางวิชาการ และจัดให้มีการประเมิน

ความก้าวหน้าในการทําผลงานทางวิชาการและรายงานมหาวิทยาลัยทุกปี 
2.3 เมื่อครบระยะเวลาตามข้อ 2.1 แล้ว หากยังไม่สามารถทําผลงานทางวิชาการเข้าสู่

ตําแหน่งที่สูงขึ้นได้ ให้ ก.บ.ม. แต่งต้ังคณะกรรมการเพ่ือประเมินให้ความเห็นและให้แนวทางการส่งเสริม โดย
ให้ผู้น้ันปฏิบัติงานต่อไป โดยมหาวิทยาลัยอาจไม่เลื่อนเงินเดือนให้ และให้มีการติดตามประเมินผลเป็นปีๆ ไป 
หากพบว่าไม่มีความก้าวหน้าตามแนวทางที่คณะกรรมการกําหนด ภายใต้ระยะเวลาท่ี ก.บ.ม. กําหนด ให้เลิก
จ้าง หรือเปลี่ยนตําแหน่งให้เหมาะสม 
     กรณีที่คณะกรรมการเห็นว่าผู้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ตามข้อ 2.3 ดังกล่าว
เป็นผู้ที่มีผลงานโดดเด่น เช่น เป็นผู้มีผลงานทางด้านการสอนดีเด่น มีผลงานวิจัยหรือผลงานสร้างสรรค์หรือ
นวัตกรรมที่ได้รับการยอมรับในแวดวงวิชาการ เป็นต้น ให้คณะกรรมการเสนอมหาวิทยาลัยเพ่ือให้ผู้ดํารง
ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ดังกล่าวปฏิบัติงานต่อไป ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่ ก.บ.ม. กําหนด      
โดยให้ ก.บ.ม. กําหนดภาระงานแก่ผู้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ดังกล่าวให้เหมาะสม  

3. ตําแหน่งรองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์  
ให้คณะจัดให้มีมาตรการส่งเสริมการทําผลงานทางวิชาการ และจัดให้มีการประเมิน

ความก้าวหน้าในการทําผลงานทางวิชาการและรายงานมหาวิทยาลัยทุกปี 
ส่วนการประเมินความก้าวหน้าทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการในสังกัด

โรงเรียนสาธิตที่แตกต่างจากข้อ 2 และข้อ 3 ให้เป็นไปตามข้อบังคับที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด 
สําหรับพนักงานที่มาจากการเปลี่ยนสถานภาพให้นับระยะเวลาต้ังแต่วันที่มีผลให้เปลี่ยน

สถานภาพ สําหรับผู้บรรจุเป็นพนักงานต้ังแต่เริ่มเข้าปฏิบัติงานให้นับวันต้ังแต่วันที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ศิลปากร พ.ศ. 2559 มีผลใช้บังคับ 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
  

มติ ที่ประชุมรับทราบ  
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เลิกประชุมเวลา 12.50 น.                                                                     
               

    
 

(นางสาวกันย์พินันท์  สิริปัญญาธร) 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 

                                                                 
(นางสาวสิริวัลลิ์  พฤกษาอุดมชัย) 

ผู้จดรายงานการประชุม 
 
 

                                                          
(นางสาวเอมอร  ชีราวุฒธิพันธ์) 

ผู้จดรายงานการประชุม 
 
 
 

รายงานการประชุมฉบับน้ี 
ได้รับรองโดยไม่มีการแก้ไข 

 


