
รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ครั้งท่ี 18/2561 

วันอังคารท่ี 11 กันยายน 2561 
ณ  ห้องประชุมสํานักงานอธิการบดี  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 

…………….……………….. 

ผู้มาประชุม 

1. ผศ.ดร.วันชัย สุทธะนันท ์ อธิการบดี ประธานกรรมการ 
2. ผศ.ดร.เชาวรีย์ อรรถลังรอง รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการ 
3. รศ.ดร.ดวงเดือน  ไกรลาศ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา กรรมการ 
4. ผศ.ดร.ปาเจรา    พัฒนถาบุตร รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร ์ กรรมการ 
5. ศ.ดร.พรศักด์ิ  ศรีอมรศักด์ิ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย กรรมการ 

  และผู้รักษาการแทนผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
6. รศ.ดร.พิทักษ์ ศิริวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กรรมการ 
7. ผศ.สยุมพร  กาษรสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม กรรมการ 
8. อ.ดร.อธิกมาส  มากจุ้ย รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายวิชาการและวิจัย กรรมการ 

 รักษาการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
9. ศ.ญาณวิทย์   กุญแจทอง  คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ กรรมการ 

10. รศ.ดร.ชัยสิทธ์ิ  ด่านกิตติกุล คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กรรมการ 
11. ผศ.ชวลิต ขาวเขียว คณบดีคณะโบราณคดี กรรมการ 
12. อ.ดร.ธนาทร  เจียรกุล คณบดีคณะมณัฑนศิลป์ กรรมการ 
13. ผศ.ดร.วรางคณา นิพัทธ์สุขกิจ คณบดีคณะอักษรศาสตร ์ กรรมการ 
14. ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธ์ุ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กรรมการ 
15. ผศ.ดร.นรงค์  ฉิมพาล ี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 
16. รศ.ดร.ธนะเศรษฐ ์ ง้าวหิรัญพัฒน์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กรรมการ 
17. ผศ.ดร.อรุณศร ี ลีจีรจําเนียร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 
18. ผศ.วุฒิชัย  เลิศสถากิจ คณบดีคณะดุริยางคศาสตร์ กรรมการ 
19. ผศ.สมศักด์ิ ชาตินํ้าเพ็ชร คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ 
20. ผศ.จอมภัค  คลังระหัด รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ กรรมการ 

  รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 
21. ผศ.ดร.ศักดิพันธ์ ตันวิมลรัตน์ ผู้อํานวยการสํานักหอสมุดกลาง กรรมการ 
22. ผศ.ฉัตรชัย  เผ่าทองจีน ผู้อํานวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ กรรมการ 
23. อ.ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท ์ ผู้อํานวยการหอศิลป์ กรรมการ 
24. อ.ดร.คุณัตว์   พิธพรชัยกุล ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน กรรมการ 
25. ผศ.ดร.ดิเรกฤทธ์ิ  บัวเวช ผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ กรรมการ 
26. อ.ดร.นิรุทธ์  วัฒโนภาส ผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ กรรมการ 
27. นายกฤษดา   ไพรวรรณ์ ผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน กรรมการ 
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28. อ.ปัญจพล   เหล่าพูนพัฒน์  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กรรมการและเลขานุการ 
29. นางสาวอัปสร กิจเจริญค้า ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้มาประชุมผา่นระบบ VDO-Conference 

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

ผู้เขา้ร่วมประชุม 

1. ผศ.ดร.กําไลทิพย์  ปัตตะพงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 
2. อ.นภดล  วิรุฬห์ชาตะพันธ์ ผู้ช่วยอธิการบดี วังท่าพระ 
3. อ.ปวริส มินา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
4. ผศ.ศุภกาญจน์ ผาทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการจัดการศึกษาทั่วไป 
5. อ.ดร.สุภาพ  เกิดแสง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 
6. อ.ดร.โสภณ ผู้มีจรรยา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย 
7. ผศ.ดร.อนิรุทธ์  สติมั่น ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
8. รศ.ดร.อวยพร อภิรักษ์อร่ามวง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ 
9. นางสุกัญญา   ต่อทรัพย์สิน ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่  

10. นายสหรัฐ   มณีจันทร ์ ผู้อํานวยการกองนิติการ 
11. นางสาวนลินรัตน์  ปัจฉิมพัทธพงษ์ หัวหน้างานการประชุม กองกลาง 
12. นางสาวธณิดา  มหาสวัสด์ิ ผู้รักษาการแทนหัวหน้างานบริหารงานบุคคล  

  กองการเจ้าหน้าที่  

ผู้เขา้ร่วมประชุมผ่านระบบ VDO-Conference 

1. ผศ.เกตุวดี สมบูรณ์ทวี ผู้ช่วยอธิการบดี เพชรบุรี 

ผู้ไม่มาประชุม 

1. รศ.ดร.จุไรรัตน์ นันทานิช คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ติดราชการ 
2. ผศ.ดร.สมพิศ   ขัตติยพิกุล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ติดราชการ 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 

เมื่อกรรมการครบเป็นองค์ประชุมแล้ว ประธานกล่าวเปิดประชุมและขอให้ที่ประชุมพิจารณา
เรื่องต่างๆ ดังน้ี 
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ระเบยีบวาระที่  1    เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี 1.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร           

ครั้งที่ 17/2561 เม่ือวันอังคารท่ี 28 สิงหาคม 2561  
 

สรุปเรื่อง 
 ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ครั้งที่ 17/2561 เมื่อวันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2561  
 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระท่ี 1.2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร           

ครั้งที่ 17/2561 เม่ือวันอังคารท่ี 28 สิงหาคม 2561 (วาระลับ) 
 

สรุปเรื่อง 
 ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ครั้งที่ 17/2561 เมื่อวันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2561 (วาระลับ) 
 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบยีบวาระที่  2     เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
ระเบยีบวาระที่ 2.1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2.1.1 กล่าวต้อนรับอาจารย์วุฒิชัย เลิศสถากิจ ได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง  

คณบดีคณะดุริยางคศาสตร์ 
 
สรุปเรื่อง 

ประธานกล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีกับอาจารย์วุฒิชัย เลิศสถากิจ ซึ่งได้รับแต่งต้ังให้
ดํารงตําแหน่งคณบดีคณะดุริยางคศาสตร์ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 9 กันยายน 2561 เป็นต้นไป 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบยีบวาระที่ 2.1.2 ขอขอบคณุคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์
 
สรุปเรื่อง 

มหาวิทยาลัยขอขอบคุณรองศาสตราจารย์  ดร . ชัยสิท ธ์ิ  ด่านกิตติกุล  คณบดีคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์  ซึ่งจะสิ้นสุดวาระการดํารงตําแหน่งคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในวันที่ 13 
กันยายน 2561 ที่ได้ช่วยปฏิบัติงานด้วยดีตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา  

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ  
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบยีบวาระที่ 2.1.3 การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชมุเชียร์ ประจําปีการศึกษา 2561 
 
สรุปเรื่อง 

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาขอขอบคุณผู้บริหาร คณบดีและรองคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษาทุกคณะวิชา ที่ได้ดําเนินการการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจําปีการศึกษา 
2561 ให้สําเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

ทั้งน้ี ประธานได้มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษากําหนดระยะเวลาของการจัด
กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจําปีการศึกษา 2562 เป็นเวลา 2 สัปดาห์ เพ่ือให้การจัดกิจกรรม
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบยีบวาระที่ 2.2 แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ได้ให้ความ
เห็นชอบแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากรของอธิการบดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 และคร้ังที่ 10/2560 
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560 ได้ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ือใช้เป็น
แนวทางการดําเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จะสิ้นสุดลงใน
วันที่ 30 กันยายน 2561 น้ัน 

ดังน้ัน เพ่ือให้การดําเนินการของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีกรอบแนวทาง
ที่ชัดเจน กองแผนงานจึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดย
ดําเนินการภายใต้แผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากรของอธิการบดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 (ฉบับปรับ
แผน) ซึ่งได้มีการทบทวนและปรับปรุงตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมายของแผนพัฒนา และแผนปฏิบัติการประจําปีของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติ
หน้าที่ของอธิการบดี 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2.3 คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ คณะอักษรศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ 

และคณะดุริยางคศาสตร์ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาให้แก่นักศึกษาพิเศษ 
 
สรุปเรื่อง 

ด้วยมีคณะวิชาประสงค์ขอยกเว้นค่าธรรมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ให้แก่นักศึกษา
พิเศษ ดังน้ี  
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1. คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาและ
ค่าธรรมเนียมพิเศษอ่ืนๆ ให้แก่นักศึกษาโครงการ Art and Culture Summer Program โดยเข้าศึกษาใน          
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561 จํานวน 18 ราย ดังน้ี 

นักศึกษาพิเศษจาก Tama Art University, Japan    
1) Miss Mizuki Inoue 
2) Miss Akiko Yoshimura 
3) Miss Tamiko Takahashi 
4) Mr.Hiroki Yamanashi 
5) Mr.Atsuki Oyama 
6) Miss Nioko Naito 
นักศึกษาพิเศษจาก Faculty of Arts, VanLang University, Ho Chi Minh City 
7) Miss Tran My Duyen Le 
8) Miss Nu Van Anh Ton 
9) Mr.Toan Luat Nguyen 

10) Miss Phuc Thuy Trang Nguyen 
11) Miss Tran Xuan Phuong Nguyen 
นักศึกษาพิเศษจาก National Institute of Fine Arts, Vientiane, Lao  

12) Miss Ammonlath Seng Outhai 
13) Mr. Konglee  
14) Mr. Kykham Keovongkoth 
15) Miss Ting Ey Sengsoulin 
16) Mr.Hongvilai Sisanga 
นักศึกษาพิเศษจาก Tokyo University of the Art, Japan    

17) Miss Rubii Miyoshi 
นักศึกษาพิเศษจาก Aichi University of the Arts, Japan 

18) Miss Chiharu Noda 
2. คณะอักษรศาสตร์ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ให้แก่ 

2.1 นักศึกษาโครงการ Silpakorn Summer School 2018 โดยเข้าร่วมโครงการอบรม 
Summer @Silpakorn by the Faculty of Arts  ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561 จํานวน 23 ราย 
ดังน้ี 

นักศึกษาพิเศษจาก Qingdao, China 
1) Ms.Mengqi Wang 
2) Mr.Zeyu Sun 
นักศึกษาพิเศษจาก Tokyo Gakugei, Japan 
3) Mr. Kosei HAYASHIDA 
4) Ms. Mayuko YAMADA 
นักศึกษาพิเศษจาก Royal University of Phnom Penh, Cambodia 
5) Ms.Soksreyneath Khoeun 
6) Mr.Khunsereyvuthea Leng 
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นักศึกษาพิเศษจาก University of Social Sciences and Humanities, Vietnam 
7) Ms.Thi Phuc Quynh Ma 
8) Mr.Minh Hoang Le 
9) Ms.Hai Yen Nhi Nguyen 

10) Ms.Ha An Mai 
นักศึกษาพิเศษจาก Yeungnam University, Korea 

11) Ms.Dieu Anh Ngo 
12) Ms.Jin Yeong Choe 
13) Ms.Hyunyoung Cho 
นักศึกษาพิเศษจาก National Chen Kung University, Taiwan 

14) Ms.Yu-Jen Huang 
15) Ms.Ya-Jing Liao 
16) Ms.Hsuan-Fang Chen 
17) Ms.Tsai-Chi Fan 
นักศึกษาพิเศษจาก Meisei University, Japan 

18) Mr.Ryo Fujioka 
19) Mr.Shota Yokoyama 
นักศึกษาพิเศษจาก Daito Bunka University, Japan 

20) Mr.Daihi Sato 
21) Ms.Suzuho Hachikinuma 
นักศึกษาพิเศษจาก Royal University of Phnom Penh, Cambodia 

22) Ms.Chansocheata Kim 
23) Mr.Thandavid Triv 

2.2 นักศึกษาโครงการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมไทย  โดยเข้าศึกษาในภาคการศึกษาต้น 
ปีการศึกษา 2561 จํานวน 34 ราย ดังน้ี 

นักศึกษาพิเศษจาก Osaka University, Japan 
1) Mr.Masahiro Tomita 
2) Miss Kyoko Isobe 
3) Mr.Kantaro Shibata 
4) Miss Yuka Soma 
5) Miss Kazuho Shirokawa 
6) Mr.Kazuki inaba 
7) Miss Sae Maesono 
8) Miss Iori Yoneda 
9) Miss Chigusa Kanaida 

10) Miss Kanna Shiraishi 
11) Mr.Makoto Ajisaka 
12) Mr.Shumpei Hamasaki 
13) Mr.Hiromu Yoshimine 
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14) Miss Sakiho Watanabe 
15) Miss Chiu Peichi 
16) Mr.Hayato Tanaka 
17) Miss Asaka Suzuki 
18) Miss Mai Kinoshita 
19) Miss Ayako Seguchi 
20) Miss Natsumi Satake 
21) Mr.Takuro Inako 
นักศึกษาพิเศษจาก Daito Bunka University, Japan 

22) Mr.Haruki Onda 
23) Mr.Shun Hirasawa 
24) Miss Hana Aoki 
25) Mr.Hide Iwamoto 
26) Mr.Ryota Kakinuma 
27) Mr.Naohiro Nukariya 
28) Mr.Taichi Hiramatsu 
29) Mr.Yuto Takeshita 
30) Mr.Ryuto Yamazaki 
31) Mr.Koki Mizoguchi 
32) Mr.Takeshi Hinata 
33) Miss Natsumi Owa 
34) Miss Mik Yoshioka 

2.3 นักศึกษาพิเศษจาก Freiburg University, France โดยเข้าศึกษาในภาคการศึกษา
ต้น ปีการศึกษา 2561 จํานวน 1 ราย คือ Mr.Erik Stahlhacke 

2.4 นักศึกษาพิเศษจาก University of Pensylvania, France โดยเข้าศึกษาในภาค
การศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561 จํานวน 1 ราย คือ Mr.Paul Lewis Mcbain 

3. คณะเภสัชศาสตร์ขอยกเว้นค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมการศึกษาทั้งหมด ให้แก่
นักศึกษาพิเศษจาก Beuth Hochschule Fur Technik Berlin University of Applied Sciences,  
German โดยเข้าศึกษาในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561 จํานวน 1 ราย คือ Miss Kimberlry Loma 
Muller 

4. คณะดุริยางคศาสตร์ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ให้แก่
นักศึกษาพิเศษโครงการ Silpakorn Summer School 2018 โดยเข้าศึกษาในโครงการ Silpakorn 
Ensemble and Music Courses 2018 ภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 (เพ่ิมเติม) จํานวน       
1 ราย คือ Ms. Zhang Wenoi 
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ในการน้ี กองบริการการศึกษาจึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา
ทั้งหมด และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ให้แก่นักศึกษาพิเศษ จํานวนทั้งสิ้น 79 ราย ตามท่ีคณะจิตรกรรม 
ประติมากรรมและภาพพิมพ์ คณะอักษรศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ และคณะดุริยางคศาสตร์เสนอ ตามความใน
หมวด 3 และหมวด 4 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญา
บัณฑิต พ.ศ. 2558 โดยไม่ยกเว้นค่าเบ้ียประกันอุบัติเหตุ จํานวน 200 บาท ต่อปี เน่ืองจากจะเป็นประโยชน์แก่
นักศึกษาเองหากได้รับอุบัติเหตุในขณะศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2.4 รายงานผลการจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Archaeometallurgy 

in Asia Summer School ภายใต้บันทึกความเข้าใจระหว่างคณะโบราณคดี
กับ Institute of Cultural Heritage and History of Science and 
Technology, University of Science and Technology Beijing, 
Beijing, P.R. China 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่คณะโบราณคดีได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจกับ Institute of Cultural Heritage 
and History of Science and Technology, University of Science and Technology Beijing, Beijing, 
P.R. China โดยข้อตกลงมีระยะเวลา 5 ปี ต้ังแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 น้ัน 

ในการน้ี คณะโบราณคดีเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบรายงานผลการจัดกิจกรรมการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง Archaeometallurgy in Asia Summer School ภายใต้บันทึกความเข้าใจดังกล่าว จัดขึ้น
ระหว่างวันที่ 5-11 กรกฎาคม 2561 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2.5 การดําเนินการ “มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ” 

ตามมติคณะรัฐมนตรี 
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ความเห็นชอบโครงการ “ทําความดีด้วยหัวใจ ลดภัย
สิ่งแวดล้อม” เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 ซึ่งประกอบด้วย 5 กิจกรรม ได้แก่ 

1. กิจกรรมลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ 
2. กิจกรรมรณรงค์ให้ร้านค้าและตลาดสด ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก 
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3. กิจกรรมลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วและงดใช้โฟมบรรจุอาหารในพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติ 
4. กิจกรรมงดการใช้พลาสติกและโฟมในสวนสัตว์ 
5. กิจกรรมการจัดการขยะบกสู่ทะเลในพ้ืนที่ 24 จังหวัดชายทะเล 
โดยได้กําหนดให้ทุกหน่วยงานภาครัฐดําเนินกิจกรรมที่ส่งเสริม สนับสนุน การลด และคัดแยก

ขยะมูลฝอยในหน่วยงาน เพ่ือให้การจัดการขยะมูลฝอยมีประสิทธิภาพและง่ายต่อการนําไปใช้ประโยชน์ โดย
ดําเนินงานพร้อมกันทั่วประเทศ ต้ังแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 และกําหนดเป็นตัววัดประสิทธิภาพของหน่วยงาน
ภาครัฐ เริ่มต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป น้ัน 

ในการนี้ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้ขอความร่วมมือให้มหาวิทยาลัยดําเนิน
โครงการ/กิจกรรม “มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ” และประชาสัมพันธ์ไปยัง        
คณะวิชา/หน่วยงานให้ดําเนินโครงการ/กิจกรรมดังกล่าวด้วย ซึ่งสามารถดาวน์โหลดเอกสารการดําเนินงานได้ที่ 
http://www.pcd.go.th/  
 ทั้งน้ี รองอธิการบดี เพชรบุรี ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพ่ิมเติมว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี มีการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ซึ่งสอดคล้องกับ “มาตรการลดและคัดแยกขยะ
มูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ” ดังน้ี 

1. Silpakorn Cha-am mini half marathon ว่ิงสาดศิลป์ RUN FUN ART 2018 ครั้งที่ 1 
ในวันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน 2561 ณ มหาลัยวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

2. โครงการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยการใช้ถ้วย/จานพลาสติกที่สามารถย่อยสลายได้
ภายในวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี โดยความร่วมมือกับคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

3. รณรงค์การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง โดยเพ่ิมถังขยะถ้วย/จานพลาสติกที่สามารถย่อยสลาย 
4. รณรงค์การใช้ถุงผ้า เพ่ือลดการใช้ถุงพลาสติก โดยมีจุดบริการให้ยืม 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ และให้คณะวิชา/หน่วยงานกําหนดเป็นตัววัดประสิทธิภาพต่อไป 
 
ระเบยีบวาระที่ 2.6 รายงานผลการดําเนินงานการเปลี่ยนสถานภาพ  ภายหลังเวลาหนึ่งป ี      

แต่ไม่เกินสามปี ครั้งที่ 2 
 
สรุปเรื่อง 

ตามมาตรา 83 และมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 
ประกอบกับข้อ 16 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการเปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 และข้อ 11 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วย
การเปลี่ยนสถานภาพจากลูกจ้างประจําเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559  กําหนดให้อธิการบดีรายงานผล
การดําเนินงานการเปลี่ยนสถานภาพของข้าราชการและลูกจ้างประจําต่อสภามหาวิทยาลัยปีละสองครั้งจนครบ
กําหนดสามปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 มีผลใช้บังคับ  
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   ในการน้ี มีข้าราชการและลูกจ้างประจําที่เปลี่ยนสถานภาพฯ ไปแล้ว ภายในกําหนดเวลาหนึ่งปี 
และภายหลังเวลาหนึ่งปีแต่ไม่เกินสามปี ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 
 

จํานวนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผู้เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ภายในกําหนดหนึ่งปี 
วันที่เปลี่ยนสถานภาพ จํานวนข้าราชการ จํานวนผู้เปลี่ยนสถานภาพฯ คิดเป็นรอ้ยละ หมายเหตุ 
1 กันยายน 2559 679 86 12.67 1. 1 ต.ค.59เกษียณ 19 คน มีจํานวน 574คน 

3 ตุลาคม 2559 574 260 45.30 2. ลาออก3 คน  มีจํานวน 311 คน 

4 มกราคม 2560 311 40 12.86 3. ข้าราชการ ณ 4 ม.ค.60 มีจํานวน 271 คน 

3 เมษายน 2560 271 60 22.14 4. ข้าราชการ ณ 3 เม.ย.60 มีจํานวน 211 คน 

19 พฤษภาคม 2560 211 1 0.47 5. ข้าราชการ ณ 19 พ.ค.60  มีจํานวน 210 คน 

30 มิถุนายน 2560 210 50 23.81 6. ข้าราชการ ณ วันที่ 30 มิ.ย.60 มีจํานวน 160 คน 

  รวมข้าราชการท่ีเปลี่ยนสถานภาพ  จํานวน  497   คน   
 

จํานวนลูกจ้างประจําผู้เปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ภายในกําหนดหนึ่งปี 
วันที่เปลี่ยนสถานภาพ จํานวนลูกจ้างประจํา จํานวนผู้เปลี่ยนสถานภาพฯ คิดเป็นรอ้ยละ หมายเหตุ 
1 กันยายน 2559 185 1 0.54 1. 1 ต.ค.59เกษียณ 13 คน มีจํานวน171 คน 

  3 ตุลาคม 2559 171 22 12.87 2. ลาออก 2 คน มีจํานวน 147 คน 

4 มกราคม 2560 147 1 0.68 3. ลูกจ้างประจํา ณ 4 ม.ค.60 มีจํานวน 146 คน 

3 เมษายน 2560 146 6 4.11 4. ลูกจ้างประจํา ณ 3 เม.ย.60 มีจํานวน 140 คน 

30 มิถุนายน 2560  140 10 7.14 5. ลูกจ้างประจํา ณ 30 มิ.ย.60 มีจํานวน 130 คน   

   รวมลูกจ้างประจําท่ีเปลี่ยนสถานภาพ  จํานวน 40 คน 
 
จํานวนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผู้เปลีย่นสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลยั ภายหลงัเวลาหน่ึงปีแตไ่ม่เกินสามปี 
วันที่เปลี่ยนสถานภาพ จํานวนข้าราชการ จํานวนผู้เปลี่ยนสถานภาพฯ คิดเป็นรอ้ยละ หมายเหตุ 

2 ตุลาคม 2560 156 1 0.64 ข้าราชการ ณ 2 ต.ค.2560 มีจํานวน 155 คน  

 
รวมข้าราชการที่เปลี่ยนสถานภาพภายหลังเวลาหน่ึงปีแต่ไม่เกินสามปี จํานวน 1 คน สําหรับ

ลูกจ้างประจําที่เปลี่ยนสถานภาพภายหลังเวลาหน่ึงปีแต่ไม่เกินสามปี ไม่มี 
ดังน้ัน ณ วันที่ 1 กันยายน 2561 มีข้าราชการ จํานวน 153 คน มีข้าราชการและพนักงาน

มหาวิทยาลัยรวม 2,187 คน คิดเป็นข้าราชการต่อจํานวนรวมข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย ร้อยละ 7.00 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ และให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี  2.7 การปรับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 
และตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยศิลปากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยและ
การปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ได้เห็นชอบให้ปรับแก้ไขตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัดของแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 และตัวช้ีวัดแผนปฏิบัติการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 น้ัน 

ในการน้ี กองแผนงานได้ดําเนินการปรับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ปีงบประมาณ         
พ.ศ. 2561-2564 และตัวช้ีวัดแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยศิลปากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  2.8 รายงานการเงินมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําเดือนกรกฎาคม 2561 
 
สรุปเรื่อง 

ด้วยมหาวิทยาลัยได้จัดทํารายงานผลด้านการเงินและบัญชีเพ่ือแสดงฐานะการเงินของทุก
แหล่งเงิน ประจําเดือนกรกฎาคม 2561 เพ่ือประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทางด้านการเงิน ซึ่งสามารถนํา
ข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงสําหรับการตัดสินใจของฝ่ายบริหารได้ พร้อมนําเสนอ          
สภามหาวิทยาลัยศิลปากรเพ่ือรับทราบการบริหารจัดการทางการเงินตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
แบ่งเป็น 2 ส่วน  ดังน้ี 

1. รายงานระบบงบประมาณเปรียบเทียบเงินงบประมาณทุกแหล่งเงิน ซึ่งเป็นข้อมูลทาง
การเงินที่สามารถเรียกรายงานจากระบบ MIS ของมหาวิทยาลัยศิลปากร แบบ real time เพ่ือเป็นฐานข้อมูล
สําหรับการตัดสินใจหรือเพ่ือประโยชน์ในด้านต่างๆ โดยในเดือนกรกฎาคม 2561 มหาวิทยาลัยศิลปากรมี
รายรับและรายจ่าย ดังน้ี 

1.1 รวมทุกแหล่งเงิน 
- อนุมัติ 3,267,261,538.64 บาท 
- จ่ายจริง 2,653,834,539.07 บาท 
- คงเหลือ 613,426,999.57 บาท 

1.2 งบประมาณเงินแผ่นดิน 
- อนุมัติ 1,686,043,300.00 บาท 
- จ่ายจริง 1,575,078,063.36 บาท 
- คงเหลือ 110,965,236.64 บาท 

1.3 งบประมาณเงินรายได้ (โครงการปกติ) 
- อนุมัติ 1,082,540,649.94 บาท 
- จ่ายจริง 756,974,003.66 บาท 
- คงเหลือ 325,566,646.28 บาท 
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1.4 งบประมาณเงินรายได้ (โครงการพิเศษ) 
- อนุมัติ 498,677,588.70 บาท 
- จ่ายจริง 321,782,472.05 บาท 
- คงเหลือ 176,895,116.65 บาท 

2. การวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงินมหาวิทยาลัยศิลปากร สําหรับงวด 10 เดือน สิ้นสุดวันที่ 
31 กรกฎาคม 2561 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยการวิเคราะห์สภาพคล่องทางการเงินพบว่า 
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน เท่ากับ 1.77 เท่า และอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว หลังหักลูกหน้ีนักศึกษา 
เท่ากับ 1.74 เท่า แสดงให้เห็นว่า ความสามารถในการชําระหน้ีระยะสั้นหรือค่าใช้จ่ายที่ได้ก่อหน้ีผูกพันไว้
สามารถชําระหน้ีได้เพียงพอ  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  2.9 ข้อตกลงการออกบัตรเดบิตร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรกับบริษัท 

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
     

สรุปเรื่อง 
ตามที่มหาวิทยาลัยได้กําหนดจัดทําสัญญาข้อตกลงโครงการ SU Smart University 

Application จึงประสงค์ให้บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ออกบัตรเดบิตร่วมระหว่างมหาวิทยาลัย
ศิลปากรกับบริษัท ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) เพื่อให้บริการนักศึกษาเช่นเดียวกับบริการบัตรเดบิต
กสิกรไทย ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร และ/หรือช่องทางอื่นตามที่ธนาคารกําหนด ตลอดจนใช้
บัตรกับระบบของมหาวิทยาลัยตามที่กําหนด น้ัน 

ในการนี้ กองงานวิทยาเขตจึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบข้อตกลงการออกบัตรเดบิตร่วมระหว่าง
มหาวิทยาลัยศิลปากรกับบริษัท ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) โดยผ่านการพิจารณาจากกองนิติการ ทั้งนี้ ได้
แนบสรุปสาระสําคัญโครงการ SU Smart University Application และสรุปข้อมูลความเป็นมา และการ
ดําเนินงานกับบริษัท ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 ทั้งน้ี มหาวิทยาลัยจะประสานงานกับบริษัท ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ในการขอ
เพ่ิมสาขาในห้างสรรพสินค้า Cosmo Bazaar ให้เป็นสาขาที่ธนาคารกําหนด เพ่ืออํานวยความสะดวกต่อการ
เข้าถึงเพ่ือรับบริการของนักศึกษาในพ้ืนที่ส่วนขยายการจัดการศึกษา City Campus เมืองทองธานี 
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ระเบียบวาระที่ 2.10 การบริหารกรอบอัตราว่าง 
 
สรุปเรื่อง 

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยแผนอัตรากําลังบุคลากร การกําหนดกรอบ
อัตรากําลังบุคลากร และการบริหารกรอบอัตรากําลัง พ.ศ. 2561 หมวด 4 ได้กําหนดเกี่ยวกับการบริหาร
กรอบอัตรากําลังเก่ียวกับการบริหารกรอบอัตราว่างไว้ดังนี้  

“ข้อ 24 กรอบอัตราว่างระหว่างปีซึ่งมีงบประมาณรองรับไว้แล้ว ให้ส่วนงานใช้กรอบอัตราว่าง
ดังกล่าวเพ่ือการบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างมหาวิทยาลัยในประเภท สายงาน และตําแหน่งเดียวกัน
เป็นการทดแทนได้ ซึ่งต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในสองปีนับแต่วันที่กรอบอัตราดังกล่าววางลง 

 ข้อ 25 เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณในแต่ละปี หากมีกรอบอัตรากําลังซึ่งว่างจากการเกษียณอายุ
งานของพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างมหาวิทยาลัย ให้นํากรอบอัตรากําลังดังกล่าวไปไว้ที่ส่วนกลางของ
มหาวิทยาลัย เพ่ือให้มหาวิทยาลัยบริหารกรอบอัตรากําลังต่อไป 

 ให้อธิการบดีโดยมติของ ก.บ.ม. มีอํานาจในการบริหารกรอบอัตรากําลังตามวรรคหน่ึง          
ตามเหตุผลและความจําเป็น 

 ในกรณีกรอบอัตราว่างระหว่างปีซึ่งไม่สามารถบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้าง
มหาวิทยาลัยให้แล้วเสร็จได้ภายในสองปีตามข้อ 24 ให้นํากรอบอัตรากําลังดังกล่าวไปไว้ที่ส่วนกลางของ
มหาวิทยาลัย เพ่ือให้มหาวิทยาลัยบริหารกรอบอัตรากําลังต่อไป หรือกรณีมีเหตุผลและความจําเป็น ให้ขอ
ขยายระยะเวลาการดําเนินงานออกไปอีกตามระยะเวลาที่ ก.บ.ม. กําหนด” 
สรุปการบริหารกรอบอัตราว่างได้ดังน้ี 
 1. กรอบอัตราว่างระหว่างปีทั้งพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างมหาวิทยาลัย เช่น ว่างจาก
กรณีตาย ลาออก ไล่ออก เป็นต้น ไม่รวมถึงกรอบอัตราว่างจากการเกษียณอายุ คณะและส่วนงานสามารถใช้
กรอบอัตราว่างดังกล่าวในการสรรหาบุคคลมาทดแทน โดยต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในสองปีนับแต่วันที่
กรอบอัตราดังกล่าวว่างลง 
 หากคณะและส่วนงานไม่สามารถสรรหาบุคคลมาทดแทนให้แล้วเสร็จภายในสองปีนับแต่วันที่
กรอบอัตราดังกล่าวว่างลง มหาวิทยาลัยจะตัดกรอบอัตรากําลังดังกล่าวไปไว้ที่ส่วนกลางของมหาวิทยาลัย         
โดยมหาวิทยาลัยจะได้บริหารกรอบอัตรากําลังด้วยการจัดสรรในภาพรวมของมหาวิทยาลัยตามข้อ 2 ต่อไป 
 2. กรอบอัตราว่างจากการเกษียณอายุงานของพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างมหาวิทยาลัย
ในแต่ละปี มหาวิทยาลัยจะตัดกรอบอัตรากําลังดังกล่าวไปไว้ที่ส่วนกลางของมหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยจะได้
บริหารกรอบอัตรากําลังโดยการจัดสรรในภาพรวมของมหาวิทยาลัยต่อไป 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  
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ระเบียบวาระท่ี  2.11 การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่
ของหัวหน้าส่วนงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 
กันยายน 2561) 

     
สรุปเรื่อง 

ด้วยสํานักงานสภามหาวิทยาลัยได้จัดทําข้อมูลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของ
ส่วนงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 
กันยายน 2561) โดยให้ส่วนงานรายงานผลตามแบบฟอร์มการกรอกข้อมูล ดังน้ี 

1. ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปี (แบบ ปค. 1) 
2. ผลการดําเนินงานตามนโยบายของหัวหน้าส่วนงาน (แบบ ปค. 2) 
3. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) (แบบ ปค. 3) 
4. แบบรายงานความเป็นผู้นํา (Leadership) ในการขับเคลื่อนส่วนงาน และคุณลักษณะส่วน

บุคคล (Competency) ที่ส่งผลต่อความสําเร็จในการทํางาน (โดยหัวหน้าส่วนงาน) (แบบ ปค. 5) 
5. แบบรายงานแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานของส่วนงาน (แบบ ปค. 6) 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
ทั้งน้ี ประธานได้ขอให้คณบดีคณะวิชา/ผู้อํานวยการศูนย์ สถาบัน สํานัก ดําเนินการดังน้ี 
1. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปี (ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย จากการ

เจรจาต่อรองกับอธิการบดี) จํานวน 33 ตัวช้ีวัด ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน (ตุลาคม-พฤศจิกายน 2561) โดยให้
กองแผนงานรวบรวม (ค่านํ้าหนัก ร้อยละ 30) 

2. รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายของหัวหน้าส่วนงาน (เฉพาะนโยบาย/พันธสัญญา
ของหัวหน้าส่วนงานที่จะดําเนินการเพ่ือพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาของส่วนงาน อย่างน้อย 3 เรื่อง) (ค่านํ้าหนัก 
ร้อยละ 10) 
 
ระเบยีบวาระที่  3    เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน  
 ไม่ม ี
 
ระเบยีบวาระที่  4     เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
ระเบยีบวาระที่  4.1 การบริหารงานบุคคล 
ระเบยีบวาระที่  4.1.1 การสอบแข่งขนั / คัดเลือก 

ไม่ม ี
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ระเบียบวาระที่  4.1.2 การขออนุมัติบรรจุบคุคล / การโอนย้าย  
ระเบียบวาระท่ี  4.1.2.1 คณะมัณฑนศิลป์ขออนุมัติจ้าง นางสาววรนันท์ โสวรรณี เพื่อบรรจุเป็น

พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ 
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่คณะมัณฑนศิลป์มีกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย  ตําแหน่งอาจารย์        
ตําแหน่งเลขที่ 1-2-04-536 เดิมเป็นอัตราของ นายภูริต โศภนคณาภรณ์ ซึ่งได้รับอนุญาตให้ลาออกในวันที่               
15 สิงหาคม 2560 น้ัน 

คณะฯ ได้ดําเนินการตามข้ันตอนแล้ว ผู้ได้รับการคัดเลือกคือ นางสาววรนันท์ โสวรรณี          
วุฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรมกับการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ)           
จากมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยขอยกเว้นเกณฑ์ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ เน่ืองจากได้สําเร็จการศึกษาจาก
หลักสูตรนานาชาติ ตามมติ ก.บ.พ. ครั้งที่ 25/2558 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558  คณะฯ จึงประสงค์               
ขออนุมัติจ้าง นางสาววรนันท์ โสวรรณี เพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่ง
เลขที่ 1-2-04-536 อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท สังกัดคณะมัณฑนศิลป์ พร้อมทั้งขออนุมัติแต่งต้ัง
คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังน้ี 

1. คณบดีคณะมณัฑนศิลป์    ประธานกรรมการ 
2. รองศาสตราจารย์ ร้อยตํารวจเอก ดร.อนุชา แพ่งเกษร กรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูวนาท รัตนรังสิกุล  กรรมการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนพันธ์ุ ครุฑะเสน  กรรมการ 
5. นายศุภฤกษ์  ทับเสน     เลขานุการ 

 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จ้าง นางสาววรนันท์ โสวรรณี เพ่ือบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-04-536 อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท              
สังกัดคณะมัณฑนศิลป์ ต้ังแต่วันที่ ก.บ.ม. อนุมัติ แต่ไม่ก่อนวันรายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน พร้อมทั้งอนุมัติให้
แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าวตามรายช่ือที่คณะฯ เสนอ ทั้งน้ี  
การจ้างคร้ังแรกให้จ้างเป็นพนักงานประจําสถานภาพทดลองงาน มีระยะเวลาการจ้าง 1 ปี ต้ังแต่วันที่          
รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน 
 
ระเบยีบวาระที่  4.1.3 การประเมินการปฏิบัติงาน 
ระเบยีบวาระที่  4.1.3.1 รายงานผลการประเมินทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 

5 ราย 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรได้มีคําสั่งบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยให้ทดลอง

ปฏิบัติงานในตําแหน่งเป็นเวลา 6 เดือน จํานวน 5 ราย คือ 
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1. นายพีรณัฏฐ์ อุไรรัตน์ วุฒิสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สถาปัตยกรรม) จาก
มหาวิทยาลัยศิลปากร ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-22-996 อัตราเงินเดือน เดือนละ 27,770 
บาท สังกัดภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ 15 มกราคม 2561 

2. นางสาวศุภสุมนญ์ โสภาจิตต์วัฒนะ วุฒิ Master of Arts สาขาวิชา Design: 
Product+Space จาก Kingston University จากประเทศสหราชอาณาจักร ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่ง
เลขที่ 1-2-04-539 อัตราเงินเดือน เดือนละ 26,250 บาท สังกัดภาควิชาออกแบบตกแต่งภายใน              
คณะมัณฑนศิลป์ ต้ังแต่วันที่ 2 มีนาคม 2561 

3. นางสาวเบญจรัตน์ บุญศรีงาม วุฒิบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) จากมหาวิทยาลัย 
มหิดล ดํารงตําแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-04-718 อัตราเงินเดือน เดือนละ  
19,500 บาท สังกัดงานกิจการนักศึกษา สํานักงานคณบดี คณะมัณฑนศิลป์ ต้ังแต่วันที่ 2 มีนาคม 2561 

4. นางสาวปวีณา พัฒนศิริ วุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ดํารงตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-04-719 อัตราเงินเดือน เดือนละ 
19,500 บาท สังกัดงานแผนและส่งเสริมทางวิชาการ สํานักงานคณบดี คณะมัณฑนศิลป์ ต้ังแต่วันที่                 
16 มีนาคม 2561 

5. นางสาวธัญรดา ช่ืนทรวง วุฒิศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) จากมหาวิทยาลัยรามคําแหง 
ดํารงตําแหน่งนักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-2-05-844 อัตราเงินเดือน เดือนละ                
19,500 บาท สังกัดงานสํานักงานโรงเรียนสาธิต สํานักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร์ ต้ังแต่วันที่                   
1 กุมภาพันธ์ 2561 
 บัดน้ี คณะกรรมการประเมินฯ ได้ดําเนินการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาว ิทยาล ัยดังกล่าวแล้ว เห็นว่าพนักงานมหาว ิทยาล ัย  ทั้ง 5 ราย เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ             
ความรับผิดชอบและความประพฤติเหมาะสม เห็นควรให้ปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าวต่อไป 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบรายงานผลการประเมินทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัย จํานวน 5 ราย และให้ปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าวต่อไป 
 

ระเบยีบวาระที่  4.1.4 การขอเปลี่ยน / เพิ่มเง่ือนไขการบรรจุ 
  ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.5 การพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ ชํานาญงาน ชํานาญงานพิเศษ ชํานาญการ 

ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษฯ 
  ไม่มี 
 
  



 17

ระเบียบวาระท่ี  4.1.6 เรื่องอ่ืนๆ  
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.1 รายงานผลความก้าวหน้าของการไปปฏิบัติงานเพื่อเขียนตําราทางวิชาการ 

ครั้งที่ 2 ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพิชญา เข็มทอง คณะมัณฑนศิลป์ 
 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยอนุมั ติ ให้  ผู้ ช่วยศาสตราจารย์สุ พิชญา  เข็มทอง  สังกัดภาควิชา                 
ออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมัณฑนศิลป์ ไปปฏิบัติงานเพ่ือเขียนตําราทางวิชาการ ด้านการออกแบบนิเทศศิลป์        
ช่ือตํารา “How Does Graphic Design Working?” มีกําหนด 1 ปี ต้ังแต่วันที่ 15 มกราคม 2561 ถึงวันที่  
14 มกราคม 2562 น้ัน   

ในการน้ี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพิชญา เข็มทอง ได้ส่งรายงานผลความก้าวหน้าของการ        
ไปปฏิบัติงานเพ่ือเขียนตําราทางวิชาการ ครั้งที่ 2 ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจํา 
คณะมัณฑนศิลป์ ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561   
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ     ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบรายงานผลความก้าวหน้าการไปปฏิบัติงานเพ่ือเขียน
ตําราทางวิชาการ ครั้งที่ 2 ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพิชญา เข็มทอง สังกัดภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์           
คณะมัณฑนศิลป์  
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.2 การขอเพิ่มวุฒิการศึกษาไว้ในทะเบียนประวัติพนักงานมหาวิทยาลัย ราย             

นางสาวอรอุมา ทองหล่อ 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีหนังสือมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ ศธ 6801/2953 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 

2561 ขอให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาคุณวุฒิของ นางสาวอรอุมา ทองหล่อ วุฒิ            
Doctor of Philosophy in Statistics จาก University of the Philippines Los Baños สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 
ว่าหากกรณีเป็นข้าราชการสมควรได้รับเงินเดือนในอันดับ และขั้นใด เพ่ือมหาวิทยาลัยจะได้นําไปใช้เป็นข้อมูล          
ในการเทียบเคียงเงินเดือนสําหรับการปรับวุฒิและอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย น้ัน  

บัดน้ี สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา    
ลับ ที่ ศธ 0506(2)/8695 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2561 แจ้งให้มหาวิทยาลัยศิลปากรทราบว่า ได้พิจารณาแล้วมีมติ
ว่าคุณวุฒิของ นางสาวอรอุมา ทองหล่อ วุฒิ  Doctor of Philosophy in Statistics จาก University of the 
Philippines Los Baños สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เป็นคุณวุฒิของต่างประเทศที่เทียบได้เท่ากับคุณวุฒิระดับ 
ปริญญาเอก ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 ของกระทรวงศึกษาธิการ  

นอกจากน้ี ที่ประชุม ก.บ.พ. มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 10/2551 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2551    
ได้วางแนวปฏิบัติว่า การเสนอขอกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิของผู้ได้รับอนุญาตให้ลาศึกษา หรือผู้ที่ได้รับ
วุฒิก่อนบรรจุแต่งต้ัง จะต้องเสนอเร่ืองให้หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ของคณะหรือมหาวิทยาลัย ภายใน 60 วัน           
นับแต่วันรายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการ (กรณีได้รับวุฒิเพ่ิมขึ้นก่อนวันรายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการ) หรือ ภายใน 
60 วัน นับแต่วันที่สําเร็จการศึกษา (กรณีรายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการก่อนวันที่มีหลักฐานว่าสําเร็จการศึกษา) 
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หากเสนอเรื่องขอกําหนดภายหลังเวลาดังกล่าวให้กําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิได้ไม่ก่อนวันที่หน่วยงาน         
การเจ้าหน้าที่ของคณะหรือมหาวิทยาลัยได้รับเรื่อง 

เน่ืองจาก มหาวิทยาลัยได้มีคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 1232/2557 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 
2557 ที่ 1364/2560 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2560 และที่ 2499/2560 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2560 สั่งอนุญาตให้           
นางสาวอรอุมา ทองหล่อ พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ (ปัจจุบันตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์)       
ตําแหน่งเลขท่ี 1-2-10-409 สังกัดสาขาวิชาพ้ืนฐานสัตวศาสตร์ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร           
ลาศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาสถิติ (Statistics) ณ University of the Philippines Los Baños 
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ มีกําหนด 3 ปี 8 เดือน 7 วัน ต้ังแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2557 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561           
โดยออกเดินทางไปศึกษา ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ต้ังแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2557 และที่ 444/2561 ลงวันที่ 
28 กุมภาพันธ์ 2561 สั่งอนุญาตให้ นางสาวอรอุมา ทองหล่อ ซึ่งได้สําเร็จการศึกษาก่อนกําหนด โดยเดินทางกลับ
ถึงประเทศไทย เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 และรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงานที่คณะฯ ต้ังแต่วันที่              
14 กุมภาพันธ์ 2561 และนางสาวอรอุมา ทองหล่อ ได้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก วุฒิ Doctor of 
Philosophy in Statistics จาก University of the Philippines Los Baños สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ต้ังแต่วันที่ 
10 พฤษภาคม 2561 โดยย่ืนเรื่องเสนอขอเพ่ิมวุฒิการศึกษาไว้ในทะเบียนประวัติ ซึ่งหน่วยงานการเจ้าหน้าที่ของ
คณะฯ รับเรื่องเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรประสงค์ขออนุมัติให้เพ่ิมวุฒิการศึกษาไว้ใน             
ทะเบียนประวัติ ราย นางสาวอรอุมา ทองหล่อ พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตําแหน่งเลขท่ี 
1-2-10-409 สังกัดสาขาวิชาพ้ืนฐานสัตวศาสตร์ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ได้สําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอก วุฒิ Doctor of Philosophy in Statistics จาก University of the Philippines Los Baños 
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เพ่ิมขึ้น ต้ังแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 โดยรายงานตัวเข้าปฏิบัติงานที่คณะฯ ต้ังแต่วันที่ 
14 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นตําแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วุฒิปริญญาเอก อัตราเงินเดือน เดือนละ 40,000 บาท  
ได้ต้ังแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ซึ่งเป็นวันที่สําเร็จการศึกษา 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้เพ่ิมวุฒิการศึกษาไว้ในทะเบียนประวัติพนักงาน
มหาวิทยาลัย ราย นางสาวอรอุมา  ทองหล่อ ตําแหน่งผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-10-409              
สังกัดสาขาวิชาพ้ืนฐานสัตวศาสตร์ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ได้สําเร็จการศึกษาระดับ             
ปริญญาเอก วุฒิ Doctor of Philosophy in Statistics จาก University of the Philippines Los Baños 
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เพ่ิมขึ้น โดยให้มีผลต้ังแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ซึ่งเป็นวันที่สําเร็จการศึกษา 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.3 การขอเพิ่มวุฒิการศึกษาไว้ในทะเบียนประวัติพนักงานมหาวิทยาลัย ราย             

นายเสน่ห์ ชํานาญดี 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือนตาม

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

และสําหรับข้าราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายบริหารและปฏิบัติงานทั่วไป        
ที่ได้รับคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นน้ันจะต้องเป็นคุณวุฒิที่ตรงกับมาตรฐานกําหนดตําแหน่งซึ่งบุคคลน้ันดํารงตําแหน่งอยู่ 
ในขณะนั้น ส่วนการกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ ให้คํานึงถึงความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบ           
ความประพฤติ และความเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างย่ิงต้องพิจารณาถึงลักษณะงานที่ปฏิบัติ ผลประโยชน์          
ที่หน่วยงานจะได้รับเป็นสําคัญ 

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

เน่ืองจาก มหาวิทยาลัยได้อนุญาตให้ นายเสน่ห์ ชํานาญดี พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่ง
ผู้จัดการภัตตาคารปฏิบัติงาน ตําแหน่งเลขที่ 2-6-23-4 สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ลาศึกษานอกเวลาราชการ
ในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการจัดการ วิชาเอกการบริหารท้องถิ่น ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
มีกําหนด 2 ปี 11 เดือน 24 วัน ต้ังแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2556 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 และนายเสน่ห์ 
ชํานาญดี ได้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วุฒิรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการจัดการ 
วิชาเอกการบริหารท้องถิ่น จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ต้ังแต่วันที่ 29 มกราคม 2561 โดยย่ืนเรื่อง
เสนอขอเพ่ิมวุฒิการศึกษาไว้ในทะเบียนประวัติให้หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ของคณะฯ รับเรื่องเม่ือวันที่              
17 สิงหาคม 2561 

คณะวิทยาการจัดการขออนุมัติให้เพ่ิมวุฒิการศึกษาไว้ในทะเบียนประวัติ ราย นายเสน่ห์ 
ชํานาญดี พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งผู้จัดการภัตตาคารปฏิบัติงาน ตําแหน่งเลขที่ 2-6-23-4              
อัตราเงินเดือน เดือนละ 20,940 บาท สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ได้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี        
วุฒิรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการจัดการ วิชาเอกการบริหารท้องถิ่น จากมหาวิทยาลัย      
สุโขทัยธรรมาธิราช เป็นตําแหน่งผู้จัดการภัตตาคารปฏิบัติงาน ตําแหน่งเลขที่ 2-6-23-4 อัตราเงินเดือน            
เดือนละ 20,940 บาท สังกัดคณะวิทยาการจัดการ โดยให้มีผลต้ังแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2561 ซึ่งเป็นวันที่งาน
การเจ้าหน้าที่ของคณะฯ รับเรื่อง (เน่ืองจากย่ืนเรื่องเกินกว่า 60 วัน นับแต่วันที่สําเร็จการศึกษา) 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้เพ่ิมวุฒิการศึกษาไว้ในทะเบียนประวัติพนักงาน
มหาวิทยาลัย ราย นายเสน่ห์ ชํานาญดี พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งผู้จัดการภัตตาคารปฏิบัติงาน ตําแหน่ง
เลขที่ 2-6-23-4 อัตราเงินเดือน เดือนละ 20,940 บาท สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ได้สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี วุฒิรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการจัดการ วิชาเอกการบริหารท้องถิ่น จาก
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช เพ่ิมขึ้น โดยให้มีผลต้ังแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2561 ซึ่ ง เ ป็นวันที่                 
งานการเจ้าหน้าที่ของคณะฯ รับเรื่อง (เน่ืองจากย่ืนเรื่องเกินกว่า 60 วัน นับแต่วันที่สําเร็จการศึกษา) 
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ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.4 คณะวิทยาการจัดการขออนุ มั ติ จ่ายค่าประสบการณ์โดยไม่รวมเข้า              
ในฐานเงินเดือนแก่พนักงานมหาวิทยาลัย ราย นายกฤษฎา ดลปัญญา 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีคําสั่งบรรจุแต่งต้ัง นายกฤษฎา ดลปัญญา เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-3-23-791 อัตราเงินเดือน เดือนละ 26,250 บาท สังกัดคณะวิทยาการจัดการ 
ต้ังแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 น้ัน  

คณะวิทยาการจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่า นายกฤษฎา ดลปัญญา เป็นผู้มีประสบการณ์           
การทํางานซึ่งเป็นประโยชน์และตรงกับความต้องการของคณะฯ โดยเคยมีประสบการณ์การทํางาน ดังน้ี 

- เคยปฏิบัติงานในตําแหน่งอาจารย์ และหัวหน้าสาขาวิชาการจัดการงานอุตสาหกรรม 
สังกัดคณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ต้ังแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2545 – 29 กุมภาพันธ์ 2547 

- เคยปฏิบัติงานในตําแหน่งอาจารย์ประจํา สังกัดวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและ          
การบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ต้ังแต่วันที่ 1 มีนาคม 2547 – 1 สิงหาคม 2561 

รวมเป็นระยะเวลาที่สามารถนับได้และไม่ซ้อนกันเพ่ือปรับค่าประสบการณ์ทั้งสิ้น 16 ปี            
6 เดือน  

คณะฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ได้รับค่าประสบการณ์โดยไม่รวมเข้าในฐานเงินเดือน        
เดือนละ 7,500 บาท ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ซึ่งเป็นวันที่รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน 

โดยที่ประชุม ก.บ.พ. มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 5/2548 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2548           
ครั้งที่ 9/2551 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2551 ครั้งที่ 10/2551 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2551 ครั้งที่ 15/2558 
เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558 และคร้ังที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 มีมติอนุมัติหลักเกณฑ์การบรรจุ
พนักงานมหาวิทยาลัยผู้มีประสบการณ์การทํางาน โดยให้คณะ/หน่วยงานหรือเทียบเท่า เป็นผู้พิจารณา             
ให้ความเห็นชอบในการกําหนดเงินค่าประสบการณ์ ส่วนจํานวนเงินที่ใช้ในการจ่ายเป็นเงินค่าประสบการณ์ให้
ใช้จากเงินรายได้และหรือเงินโครงการพิเศษของคณะ/หน่วยงานหรือเทียบเท่า ทั้งนี้ ที่ประชุมวางแนว
ปฏิบัติว่าหากคณะวิชา/หน่วยงานประสงค์ให้จ่ายค่าประสบการณ์ ให้ดําเนินการเสนอขออนุมัติต่อ ก.บ.พ. 
อย่างช้าไม่เกิน 30 วัน หลังจากวันที่ ก.บ.พ. มีมติอนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยผู้น้ันผ่านการประเมินทดลอง
ปฏิบัติงานแล้วและนําเสนอที่ประชุม ก.บ.พ. พิจารณา อน่ึง ให้คณะวิชา/หน่วยงานที่ประสงค์เสนอขออนุมัติ
จ่ายค่าประสบการณ์จัดส่งประกาศของคณะวิชา/หน่วยงาน เก่ียวกับหลักเกณฑ์การจ่ายค่าประสบการณ์ให้
มหาวิทยาลัยเพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาต่อไปด้วย 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จ่ายค่าประสบการณ์แก่พนักงานมหาวิทยาลัย ราย         
นายกฤษฎา ดลปัญญา โดยไม่รวมเข้าในฐานเงินเดือน เดือนละ 7,500 บาท ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561          
ซึ่งเป็นวันที่รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน 
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ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.5 ขออนุมัติเปลี่ยนชื่อตําแหน่งกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย  
 

สรุปเรื่อง 
ตามท่ีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งนักวิเคราะห์

นโยบายและแผนปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-03-175 อัตราเงินเดือน เดือนละ 30,910 บาท สังกัด              
สํานักงานคณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2559 น้ัน 
 เพ่ือให้การดําเนินการของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะฯ              
จึงประสงค์ขออนุมัติเปลี่ยนช่ือตําแหน่งกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งเลขที่ 2-3-03-175 จาก 
ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน เดือนละ 30,910 บาท เป็น ตําแหน่ง              
นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน เดือนละ 30,910 บาท สังกัดสํานักงานคณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนช่ือตําแหน่งกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย 
ตําแหน่งเลขที่ 2-3-03-175 จาก ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน เดือนละ 
30,910 บาท เป็น ตําแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบั ติการ อัตราเงินเดือน เดือนละ 30,910 บาท                     
สังกัดสํานักงานคณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.6 การรายงานภาระงานและผลงานทางวิชาการของผู้ดํารงตําแหน่งอาจารย์                

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ประจําปี           
พ.ศ. 2561 

 
สรุปเรื่อง 
 ตามที่มหาวิทยาลัยได้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการกําหนดภาระงานและ
ผลงานทางวิชาการของผู้ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์         
พ.ศ. 2559 โดยข้อ 13 กําหนดให้คณะวิชามีหน้าที่ติดตามการปฏิบัติงาน ภาระงาน และผลงานทางวิชาการของ
คณาจารย์ในสังกัด พร้อมทั้งรายงานภาระงานและผลงานทางวิชาการให้มหาวิทยาลัยทราบภายในหกสิบวัน  
นับแต่วันถัดจากวันสิ้นปี ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.บ.ม. กําหนด น้ัน 
 ในการน้ี เพ่ือให้การรายงานภาระงานและผลงานทางวิชาการของผู้ดํารงตําแหน่งอาจารย์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ประจําปี พ.ศ. 2561 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย         
จึงเสนอแนวทางการดําเนินการเพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับฯ ดังน้ี 

1. การรายงานภาระงานข้ันตํ่า ให้รายงานตามปีงบประมาณ ต้ังแต่เดือนตุลาคม 2560           
– กันยายน 2561 เพ่ือให้สอดคล้องกับการประเมินการปฏิบัติงาน  

2. การรายงานผลงานทางวิชาการ ให้รายงานตามปีปฏิทิน โดยอ้างอิงจากผลงานทางวิชาการ   
ที่ปรากฏในระบบฐานข้อมูลงานวิจัยและสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (RIS) จากเว็บไซต์ www.ris.su.ac.th 
เพ่ือให้สอดคล้องกับวิธีการรายงานผลงานทางวิชาการในการประกันคุณภาพการศึกษา  
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3. ให้คณะวิชาดําเนินการรายงานภาระงานและผลงานทางวิชาการของผู้ดํารงตําแหน่ง
อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ประจําปี พ.ศ. 2561 ตามกําหนดการดังน้ี 
 3.1 เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2561  
  - คณะวิชาดําเนินการพิจารณาการรายงานภาระงานข้ันตํ่าเพ่ือเก็บไว้เป็นข้อมูล  
  - บุคลากรสายวิชาการ ดําเนินการตรวจสอบผลงานทางวิชาการ ในระบบฐานข้อมูล
งานวิจัยและสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยศิลปากร (RIS) เว็บไซต์ www.ris.su.ac.th และแจ้งข้อมูลที่ต้องการแก้ไข
เพ่ิมเติมให้เจ้าหน้าที่ของคณะวิชาที่เก่ียวข้องเพ่ือดําเนินการ 
  - เจ้าหน้าที่ของคณะวิชาดําเนินการแก้ไขข้อมูลเก่ียวกับผลงานทางวิชาการ ในระบบ
ฐานข้อมูลงานวิจัยและสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (RIS) 
 3.2 เดือนมกราคม 2562 
  คณะวิชาดําเนินการพิจารณาการรายงานผลงานทางวิชาการ และสรุปผลการรายงาน
ภาระงานและผลงานทางวิชาการของผู้ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ ประจําปี พ.ศ. 2561 ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป  
 3.3 เดือนกุมภาพันธ์ 2562 
 กองการเจ้าหน้าที่รวบรวมสรุปผลการรายงานภาระงานและผลงานทางวิชาการของ 
ผู้ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ประจําปี พ.ศ. 2561 เสนอต่อ         
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร (ก.บ.ม.) พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบกําหนดการการรายงานภาระงานและผลงานทางวิชาการ
ของผู้ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ประจําปี พ.ศ. 2561 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.7 รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็น

อาจารย์ในมหาวิทยาลัย และขออนุมัติต่อการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถ
พิเศษเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย สังกัดคณะมัณฑนศิลป์ จํานวน 2 ราย 

 
สรุปเรื่อง  
 ตามมติ  ก .บ .ม. มหาวิทยาลัยศิลปากร  ครั้งที่ 16/2561 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 และ         
มีมติให้แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัย  และตามระเบียบทบวงมหาวิทยาลัยว่าด้วยการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ใน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2542 และหนังสือทบวงมหาวิทยาลัย ที่ ทม 0202/ว 11 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2542  
มอบอํานาจให้ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ การจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ใน
มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นการจ้างต่อเน่ืองกันเกิน 5 ปี และหนังสือทบวงมหาวิทยาลัย ที่ ทม 0202.5/ว 743          
ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2543 มอบอํานาจให้ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณาอนุมัติการจ้างผู้มีความรู้
ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย สําหรับผู้มีอายุเกินกว่า 65 ปี น้ัน 
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 บัดน้ี คณะกรรมการประเมินฯ ได้ดําเนินการประเมินผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็น
อาจารย์ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว  มีผลการปฏิบัติงานและคุณลักษณะในการปฏิบัติงาน
เหมาะสม จํานวน 2 ราย สังกัดคณะมัณฑนศิลป์ ได้แก่ 
 1. รองศาสตราจารย์สน  สีมาตรงั 
 2. รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์  ชมุนี 
  คณะฯ จึงประสงค์ขออนุมั ติ ต่อการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์                
ในมหาวิทยาลัย เป็นเวลา 1 ปี ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 ดังน้ี  
 1. รองศาสตราจารย์สน สีมาตรัง ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 13 อัตราเงินเดือน     
25,000 บาท เป็นการจ้างต่อเน่ืองกันเกิน 5 ปี และมีอายุเกินกว่า 65 ปี 
 2. รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์  ชมุนี ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 21 อัตราเงินเดือน 
25,000 บาท เป็นการจ้างต่อเน่ืองกันเกิน 5 ปี และมีอายุเกินกว่า 65 ปี 
 ทั้งน้ี จะดําเนินการออกคําสั่งได้ต่อเมื่อสํานักงบประมาณยืนยันยอดงบประมาณ พ.ศ. 2562 
และบัญชีถือจ่ายประจําปี พ.ศ. 2562 ออกแล้ว 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบรายงานผลการประเมินผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ
เป็นอาจารย์ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย  และอนุมัติให้ต่อการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ใน
มหาวิทยาลัย จํานวน 2 ราย ตามท่ีเสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.8 ขออนุมัติเปลี่ยนชื่อตําแหน่ง ตัดโอนตําแหน่งและอัตราเงินเดือนกรอบอัตราว่าง

พนักงานมหาวิทยาลัย  
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่คณะเภสัชศาสตร์มีกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งนักวิทยาศาสตร์

ปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-08-290 อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท สังกัดงานบริการและสนับสนุน
เทคนิคการศึกษาวิทยาศาสตร์ สํานักงานคณบดี คณะเภสัชศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 น้ัน 

เพ่ือให้การดําเนินการของคณะเภสัชศาสตร์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะฯ จึงประสงค์           
ขออนุมัติเปลี่ยนช่ือตําแหน่ง ตัดโอนตําแหน่งและอัตราเงินเดือนกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่ง
เลขที่ 2-3-08-290 จาก ตําแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท สังกัด         
งานบริการและสนับสนุนเทคนิคการศึกษาวิทยาศาสตร์ สํานักงานคณบดี คณะเภสัชศาสตร์ เป็น ตําแหน่ง              
นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท ไปต้ังจ่ายในสังกัดงานการจัดการ
การศึกษา สํานักงานคณบดี คณะเภสัชศาสตร์ 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  เ น่ืองจากกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่ง
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-08-290 สังกัดสํานักงานคณบดี คณะเภสัชศาสตร์ ว่างลงต้ังแต่
วันที่ 1 สิงหาคม 2559 และคณะฯ ไม่สามารถสรรหาบุคคลมาทดแทนให้แล้วเสร็จภายในสองปีนับแต่วันที่
กรอบอัตราดังกล่าวว่างลง ซึ่งปัจจุบันกรอบอัตราว่างดังกล่าว ว่างลงเกินกว่าสองปีแล้ว ประกอบกับตามที่
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยแผนอัตรากําลังบุคลากร การกําหนดกรอบอัตรากําลังบุคลากร และการ
บริหารกรอบอัตรากําลัง พ.ศ. 2561 หมวด 4 ได้กําหนดเก่ียวกับการบริหารกรอบอัตรากําลังเก่ียวกับการ
บริหารกรอบอัตราว่างไว้ กรณีหากคณะและส่วนงานไม่สามารถสรรหาบุคคลมาทดแทนให้แล้วเสร็จภายใน    
สองปีนับแต่วันที่กรอบอัตราดังกล่าวว่างลง มหาวิทยาลัยจะตัดกรอบอัตรากําลังดังกล่าวไปไว้ที่ส่วนกลางของ
มหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยจะได้บริหารกรอบอัตรากําลังด้วยการจัดสรรในภาพรวมของมหาวิทยาลัยต่อไป 
ดังน้ัน จึงมีมติให้ตัดกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งเลขที่ 2-3-08-290 ตําแหน่งนักวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติการ สังกัดสํานักงานคณบดี คณะเภสัชศาสตร์ ไปไว้ที่ส่วนกลางของมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยจะได้
บริหารกรอบอัตรากําลังด้วยการจัดสรรในภาพรวมของมหาวิทยาลัยต่อไป หากคณะฯ มีความจําเป็น                 
ให้คณะฯ ดําเนินการช้ีแจงเหตุผลและความจําเป็นเพ่ือขอจัดสรรกรอบอัตราว่างดังกล่าวจากมหาวิทยาลัยต่อไป 
 ทั้งน้ี ให้กองการเจ้าหน้าที่จัดทําบันทึกข้อความแจ้งให้คณะวิชา/ส่วนงาน ทราบเกี่ยวกับข้อมูล      
กรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ของแต่ละคณะวิชา/ส่วนงานต่อไปด้วย 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.9 ขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดลาศึกษาต่อระดับปริญญาโท 

 
สรุปเรื่อง 

 ตามที่ อาจารย์ภาณุพล โสมูล (ตําแหน่งเลขที่ 1-6-05-55) สังกัดโรงเรียนสาธิต คณะ
ศึกษาศาสตร์ ได้รับอนุญาตลาศึกษาในระดับปริญญาโท สาขาวิชาภูมิศาสตร์อุตสาหกรรม ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้วยทุนส่วนตัว มีกําหนด 1 ปี 6 เดือน โดยใช้เวลาราชการบางส่วน ภาคการศึกษาหน่ึง
ไม่เกิน 8 ช่ัวโมง/สัปดาห์  ต้ังแต่วันที่ 1 เมษายน 2555 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2556 โดยอาจารย์ภาณุพล โสมูล 
ได้ทําสัญญาลาศึกษาตามที่กําหนดไว้ในระเบียบ และมหาวิทยาลัยได้มีคําสั่งที่ 639/2555 ลงวันที่ 2 
พฤษภาคม 2555 อนุญาตให้ลาศึกษาแล้ว น้ัน  
 เมื่อครบกําหนดระยะเวลาที่ ได้รับอนุญาตให้ลาศึกษา มหาวิทยาลัยได้มีบันทึกข้อความ               
ที่ ศธ. 0520/7276 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2556 เสนอคณะศึกษาศาสตร์เพ่ือติดตามให้อาจารย์ภาณุพล โสมูล  
แจ้งผลการสําเร็จการศึกษาหรือขยายเวลาศึกษา แต่ปรากฏว่าไม่มีการดําเนินการใดๆ จากทางคณะฯ              
แจ้งมายังมหาวิทยาลัย   

ต่อมาคณะศึกษาศาสตร์ได้มีบันทึกขอ้ความท่ี ศธ 0520.203/1091 ลงวันที่ 1 กันยายน 2557           
เรื่อง พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (นายภาณุพล โสมูล) ขออนุญาตลาศึกษาในประเทศ โดยแจ้งความประสงค์            
ขอลาศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ด้วยทุนส่วนตัว มีกําหนด 1 ปี โดยใช้เวลาราชการบางส่วน ภาคการศึกษาหน่ึงไม่เกิน 5 ช่ัวโมง/สัปดาห์           
ต้ังแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2557 ถึงวันที่ 17 สิงหาคม 2558 แต่เน่ืองจากคณะศึกษาศาสตร์ยังไม่ได้แจ้งยุติ
การศึกษาหรือรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการของอาจารย์ภาณุพล โสมูล ที่ได้รับอนุญาตให้ลาศึกษาก่อน
หน้าน้ี กองการเจ้าหน้าที่จึงได้ติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์กับเจ้าหน้าที่ของคณะศึกษาศาสตร์เป็นระยะๆ 
เพ่ือให้ดําเนินการแจ้งรายงานตัวกลับเขา้ปฏิบัติราชการของบุคลากรรายดังกลา่วให้เรียบร้อยก่อนลาศึกษาครั้งใหม่   
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จนถึงเดือนกันยายน 2559 มหาวิทยาลัยยังไม่ได้รับเรื่องยุติการศึกษาหรือรายงานตัวกลับ         
เข้าปฏิบัติงานที่ อาจารย์ภาณุพล โสมูล ได้รับอนุญาตให้ลาศึกษาครั้งแรก ในระดับปริญญาโท สาขาวิชา
ภูมิศาสตร์อุตสาหกรรม ณ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งล่วงเลยระยะเวลามานานแล้ว จึงได้มี
บันทึกข้อความ ที่ ศธ 0520/8269 ลงวันที่ 8 กันยายน 2559 ติดตามรายงานความก้าวหน้าการลาศึกษาของ 
อาจารย์ภาณุพล โสมูล  (ครั้งที่ 2) เพ่ือให้ดําเนินการ แจ้งรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการของการลาศึกษา 
ครั้งก่อนหน้าให้เรียบร้อย พร้อมช้ีแจงเหตุผลความจําเป็นที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ และขั้นตอน เพ่ือจักได้
สามารถขออนุญาตลาศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ณ คณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งเป็นการ
ลาศึกษาครั้งใหม่ได้ แต่ยังคงไม่ได้รับเร่ืองแจ้งใดๆ จากทางคณะศึกษาศาสตร์ จนถึงช่วงเดือนกันยายน 2560 
กองการเจ้าหน้าที่จึงได้โทรศัพท์ติดตามทวงถามเรื่องจากเจ้าหน้าที่คณะศึกษาศาสตร์อีกคร้ัง และคณะ
ศึกษาศาสตร์ ได้มีบันทึกข้อความท่ี ศธ 6812/1565 ลงวันที่ 25 กันยายน 2560 เรื่อง พนักงานมหาวิทยาลัย 
(นายภาณุพล โสมูล) ขออนุญาตขยายเวลาศึกษาต่อภายในประเทศและรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน               
เป็นกรณีพิเศษ กองการเจ้าหน้าที่จึงได้ เสนอเร่ืองเข้าที่ประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 20/2560 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 
2560 โดยมีมติอนุมัติให้ขยายเวลาศึกษาและรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน ต้ังแต่วันที่ 12 มีนาคม 2557            
เป็นต้นมา ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 2271/2560 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2560 เรื่อง อนุญาตให้พนักงาน
มหาวิทยาลัยขยายเวลาศึกษาต่อภายในประเทศ และรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน แต่ยังไม่มีเรื่องเสนอ                
ขออนุญาตลาศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ซึ่งเป็นการลาศึกษาครั้งใหม่ตามท่ีอาจารย์ภาณุพล โสมูล เคยได้แจ้งความประสงค์ไว้   

คณะศึกษาศาสตร์ตามบันทึกข้อความท่ี ศธ 6812/1353 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2561 แจ้งว่า 
หลังจากได้รับเรื่องติดตามจากมหาวิทยาลัย ต่อมาคณะฯ ได้ดําเนินการเรื่องการขอขยายเวลาการขอรายงานตัว
กลับเข้าปฏิบัติราชการ และรอคําสั่งการรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการให้เสร็จสิ้น ซึ่งในระหว่างน้ัน        
อาจารย์ภาณุพล โสมูล ได้ศึกษาในระดับปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์              
ไปพร้อมกัน โดยได้จัดทําสัญญาลาศึกษาต่อในปี 2560 (แท้จริงแล้วคือสัญญาขยายเวลาศึกษาต่อ ระหว่างวันที่ 
1 ตุลาคม 2556 – 11 มีนาคม 2557 ของการลาศึกษาเดิม) จึงทําให้เข้าใจว่าเป็นสัญญาการลาศึกษาต่อของ
หลักสูตรปัจจุบันที่กําลังศึกษาอยู่เพราะ อาจารย์ภาณุพล โสมูล ได้เคยเสนอเรื่องขออนุมัติลาศึกษาต่อระดับ
ปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งได้รับอนุมัติให้           
ลาศึกษาจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ 13/2557 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2557 แล้ว (ระหว่าง
วันที่ 18 สิงหาคม 2557 – 17 สิงหาคม 2558) ภายหลังเมื่อมหาวิทยาลัยติดตามเรื่องการลาศึกษา การขยาย
เวลา และการทําสัญญาฯ (ฉบับใหม่) จึงพบว่ายังมิได้มีการดําเนินการและเป็นความสับสนของเจ้าหน้าที่ จึงมิได้
ตรวจสอบติดตามโดยละเอียดถี่ถ้วน ดังน้ัน เพ่ือมิให้มีผลกระทบในการเสนอเร่ืองการขออนุมัติปรับวุฒิ
การศึกษาภายหลังจากที่ อาจารย์ภาณุพล โสมูล สําเร็จการศึกษาในภายหน้าต่อไป จึงขออนุมัติลาศึกษาต่อ
ย้อนหลังเป็นกรณีพิเศษ ในระดับปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ณ คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้วยทุนส่วนตัว โดยใช้เวลาราชการบางส่วน ภาคการศึกษาหน่ึงไม่เกิน 10 ช่ัวโมง/
สัปดาห์ มีกําหนด 5 ปี ต้ังแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2557 ถึงวันที่ 17 สิงหาคม 2562 ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะศึกษาศาสตร์ โดยการเวียนขอความเห็นชอบได้ให้ความเห็นชอบแล้ว   

ด้วย อาจารย์ภาณุพล โสมูล ได้ศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน           
ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ดังกล่าวข้างต้น ก่อนได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย แต่ได้ช้ีแจง
เก่ียวกับการขอลาศึกษาล่าช้าแล้ว 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังน้ี 
 - ให้ อาจารย์ภาณุพล โสมลู ดําเนินการยุติการศึกษาในระดับปริญญาโท สาขาวิชาภูมิศาสตร์ 
อุตสาหกรรม ณ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

- ให้ อาจารย์ภาณุพล โสมูล ช้ีแจงเหตุผลและความจําเป็นในการขออนุมัติลาศึกษาต่อ
ย้อนหลังเป็นกรณีพิเศษ ในระดับปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ณ คณะศึกษาศาสตร์              
ให้มหาวิทยาลัยพิจารณา และให้นําเสนอที่ประชุม ก.บ.ม. พิจารณาในคราวต่อไป 

- ให้กองการเจ้าหน้าที่จัดทํามาตรการในการติดตามการลาศึกษาต่อของบุคลากรต่อไป   
และให้นําเสนอที่ประชุม ก.บ.ม. พิจารณา  
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.10 ขออนุมัติเลื่อนเงินเดือนประจําปีครึ่งปีหลังให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย                

ที่ขาดคุณสมบัติเก่ียวกับระยะเวลาการปฏิบัติราชการ จํานวน 2 ราย เป็น
กรณีพิเศษ 

 
สรุปเรื่อง 
 ตามที่ที่ประชุม ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยศิลปากร ในการประชุม ครั้งที่ 17/2561 เมื่อวันที่                 
28 สิงหาคม  2561 มีมติอนุมัติให้คณะวิชา/ส่วนงานดําเนินการประเมินเพื ่อเลื ่อนเงินเดือนพนักงาน
มหาวิทยาลัย สําหรับรอบการประเมินคร่ึงปีหลัง (1 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561) เพ่ือการเลื่อน
เงินเดือน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 และให้เสนอการเลื่อนกรณีพิเศษแก่ผู้ขาดคุณสมบัติ น้ัน 
 ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือเลื่อนเงินเดือนสําหรับ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย และเพ่ือเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างมหาวิทยาลัย          
ฉบับลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ข้อ 2.5 กําหนดให้ “ในรอบการประเมินคร่ึงปีที่แล้วมาต้องมีระยะเวลา
ปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานแล้วแต่กรณี มาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน ยกเว้นผู้ที่อยู่ในระหว่าง
การทดลองปฏิบัติงาน จะไม่มีสิทธิได้รับการเลื่อนเงินเดือนหรือค่าจ้าง  
 ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผู้ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือ
ปฏิบัติการวิจัยในประเทศหรือต่างประเทศ ต้องมีระยะเวลาปฏิบัติราชการ ไม่น้อยกว่า 4 เดือน  
 พนักงานมหาวิทยาลัยผู้ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษา ฝึกอบรม หรือดูงาน ต้องมีระยะเวลา
ปฏิบัติงาน ไม่น้อยกว่า 4 เดือน ส่วนผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ไปปฏิบัติการวิจัย  หรือสร้างสรรค์ ให้ถือว่าเป็นการไป
ปฏิบัติหน้าที่และมีสิทธิได้รับเงินเดือน ตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์การส่งเสริม
พนักงานมหาวิทยาลัยด้านการวิจัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. 2561  
 ผู้ไม่อยู่ในหลกัเกณฑ์ที่จะได้รับการเลื่อนเงินเดือนเก่ียวกับระยะเวลาการปฏิบัติงาน ตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเง่ือนไขการเลื่อนเงินเดือนซึ่งกําหนดให้ต้องมีระยะเวลาปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 4 เดือน แต่ผู้บังคับบัญชา
พิจารณาเห็นว่ามีเหตุผลพิเศษที่สมควรเลื่อนเงินเดือนให้ผู้น้ัน ประกอบกับผู้ขาดคุณสมบัติดังกล่าวจะต้องมีเวลา
ปฏิบัติงานในครึ่งปีแรกหรือคร่ึงปีหลังแล้วแต่กรณีเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 เดือน ให้อธิการบดีนําเสนอ ก.บ.ม.             
พร้อมด้วยเหตุผลเพ่ือพิจารณาเป็นการเฉพาะราย ถ้า ก.บ.ม. เห็นชอบให้อธิการบดีสั่งเลื่อนเงินเดือนได้  
 ในกรณีวันที่กลับจากการลาศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน เป็นวันหยุดราชการ  และได้รายงาน
ตัวกลับเข้าปฏิบัติงานในวันถัดไปซึ่งเป็นวันทําการแรก ให้นับระยะเวลาการปฏิบัติงานต้ังแต่วันที่กลับจากการ
ลาศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน ดังกล่าว” 
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ในการน้ี มีคณะเภสัชศาสตร์ประสงค์ขอเสนอช่ือพนักงานมหาวิทยาลัยเพ่ือเลื่อนเงินเดือนเป็น
กรณีพิเศษ จํานวน 2 ราย ดังน้ี  

1. นางสาวกมลภัทร ไชยกิตติโสภณ  ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-3-08-636 สังกัด
คณะเภสัชศาสตร์ ซึ่งได้รับอนุญาตให้ลาศึกษาในระดับปริญญาเอก มีกําหนด 4 ปี ต้ังแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 
2561 - 8 กรกฎาคม 2565 โดยมีเวลาปฏิบัติงานในครึ่งปีหลังรวมเวลา 3 เดือน 8 วัน คณะฯ จึงขออนุมัติ
เลื่อนเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษ  

2. นางสาวนริศา รื่นเริงบุญ ตําแหน่งผู้ช่วยสอนปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-08-8 สังกัด
คณะเภสัชศาสตร์ ซึ่งได้รับอนุญาตให้ลาศึกษาในระดับปริญญาเอก มีกําหนด 4 ปี ต้ังแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 
2561 - 8 กรกฎาคม 2565 โดยมีเวลาปฏิบัติงานในครึ่งปีหลังรวมเวลา 3 เดือน 8 วัน คณะฯ จึงขออนุมัติ
เลื่อนเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษ 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้เลื่อนเงินเดือนประจําปีครึ่งปีหลังให้แก่พนักงาน
มหาวิทยาลัยที่ขาดคุณสมบัติเก่ียวกับระยะเวลาการปฏิบัติงานเป็นกรณีพิเศษ จํานวน 2 ราย ตามท่ีเสนอ 
 
ระเบยีบวาระที่  4.2 แผนและการติดตามผลการดําเนินงานตามแผน 
 ไม่ม ี
 
ระเบยีบวาระที่  4.3 ข้อบังคับ / ระเบียบ / ประกาศ 
ระเบียบวาระท่ี  4.3.1 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมหอพัก

นักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันอังคารที่ 
19 มิถุนายน 2561 ได้ให้ความเห็นชอบการปรับอัตราค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี โดยให้ใช้บังคับกับนักศึกษาท่ีเข้าศึกษาต้ังแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป ตามท่ี
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีเสนอ แล้วให้จัดทําเป็นประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยผ่านการพิจารณาจาก
กองนิติการก่อนนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใช้ต่อไป น้ัน 

เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยค่าธรรมเนียมในการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2561 (ซึ่งอยู่ระหว่างเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณาลงนาม) ข้อ 8 ได้
กําหนดว่า กรณีที่มีเหตุผลและความจําเป็น มหาวิทยาลัยอาจนําเสนอ ก.บ.ม . เพ่ือพิจารณายกเว้น
ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอ่ืนทั้งหมดหรือบางส่วนแก่นักศึกษาก็ได้ และบทเฉพาะกาลข้อ 14 
กําหนดกรณีนักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนวันที่ข้อบังคับดังกล่าวมผีลใช้บังคับ ให้นําข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ
เก่ียวกับอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตที่มีผลใช้บังคับสําหรับนักศึกษานั้นมาใช้บังคับต่อไป
จนกว่าจะสําเร็จการศึกษาหรือพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา น้ัน หากเป็นนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 
2561 เป็นต้นไป กรณีที่มีเหตุผลและความจําเป็น มหาวิทยาลัยต้องนําเสนอ ก.บ.ม. เพ่ือพิจารณายกเว้น
ค่าธรรมเนียมหอพักทั้งหมดหรือบางส่วนแก่นักศึกษาดังกล่าว ซึ่งกรณีน้ีมีวิธีปฏิบัติซึ่งแตกต่างไปจากเดิม           
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ในการนี้ กองนิติการจึงเสนอที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง 
อัตราค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี โดยให้มีผลใช้บังคับ
ต้ังแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง 
อัตราค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี และให้นําเสนอ
อธิการบดีลงนามประกาศใช้ต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.3.2 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการบริหารเงินรายได้ที่เปลี่ยน

ประเภทจากเงินรับฝาก มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. .... 
 
สรุปเรื่อง 

โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการบริหารเงินรับฝาก 
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2561 ฉบับลงวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เพ่ือกําหนดหลักเกณฑ์ อัตราจ่าย 
เง่ือนไข และวิธีการในการเบิกจ่ายเงินรายได้ที่เปลี่ยนประเภทจากเงินรับฝาก ที่คณะหรือส่วนงานที่เรียกช่ือ
อย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ และสํานักงานอธิการบดี ได้รับมาก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2560 และยังไม่มี
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงิน และเพ่ือให้สอดคล้องกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการบริหารการเงิน
และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 และระเบียบที่เก่ียวข้องกับการเบิกจ่ายเงินรายได้ น้ัน 

ในการน้ี กองนิติการจึงเสนอที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วย
การบริหารเงินรายได้ที่เปลี่ยนประเภทจากเงินรับฝาก มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. .... ทั้งน้ี ได้จัดทํา (ร่าง) 
ประกาศคณะ/ส่วนงาน..... เรื่อง การบริหารเงินรายได้ที่เปลี่ยนประเภทจากเงินรับฝาก ของคณะ/ส่วนงาน..... 
มหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือให้คณะ/ส่วนงานดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้อง 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการ
บริหารเงินรายได้ที่เปลี่ยนประเภทจากเงินรับฝาก มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. .... โดยให้กองนิติการปรับแก้ไข  
(ร่าง) ระเบียบดังกล่าว ในข้อ 8 บรรทัดที่ 2 จาก “....ให้อธิการบดีอนุมัติค่าใช้จ่ายดังกล่าว” เป็น “....ให้
อธิการบดีพิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่ายดังกล่าว” ก่อนนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใช้ต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.3.3 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการพัฒนา

ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2561 
 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 15/2561 เมื่อวันอังคารที่  
31 กรกฎาคม 2561 ได้ให้ความเห็นชอบในหลักการของการเก็บค่าธรรมเนียมพัฒนาภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาที่เข้าศึกษาต้ังแต่ปีการศึกษา 2561 น้ัน 
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ในการน้ี กองบริการการศึกษาจึงเสนอที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย
ศิลปากร เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการพัฒนาภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2561 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง 
อัตราค่าธรรมเนียมการพัฒนาภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2561 โดยให้กองบริการ
การศึกษาปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศดังกล่าว ดังน้ี 

1. ข้อ 4 (3) ให้ระบุการยกเว้นค่าธรรมเนียมให้กับนักศึกษาในภาคการศึกษาถัดไป เมื่อสอบ
ภาษาอังกฤษระดับ B2 ผ่านตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด  

2. เพ่ิมข้อ 5 โดยให้ระบุการคืนเงิน ต้ังแต่ภาคการศึกษาที่นักศึกษาสอบผ่านด้วย 
3. การให้มีผลใช้บังคับ “ต้ังแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป”  
ก่อนนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใช้ต่อไป 

 
ระเบยีบวาระที่ 4.3.4 ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยศลิปากรว่าด้วยการกําหนดระดับตําแหน่งและ      

การแต่งต้ังพนกังานมหาวิทยาลัยให้ดํารงตําแหน่งสูงขึน้ พ.ศ. .... 
 

สรุปเรื่อง 
 ตามที่ได้มีการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยมหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงจาก
การเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่เป็นส่วนราชการไปเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการแต่อยู่ในกํากับ
ของรัฐ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 น้ัน 
 บัดน้ี ได้ดําเนินการจัดทําร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการกําหนดระดับตําแหน่ง
และการแต่งต้ังพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. .... ซึ่งออกตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ศิลปากรว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ที่กําหนด กรณีการกําหนดระดับ
ตําแหน่งและการแต่งต้ังพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น ดังน้ี 
 (1) การแต่งต้ังพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนให้เข้าสู่ ตําแหน่งสายบริหาร กลุ่ม
อํานวยการ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามข้อบังคับที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด โดยให้ได้รับเงินเดือน
ตามบัญชีเง ินเดือนของตําแหน่งสายบริหารกลุ ่ม อํานวยการ  และเงินประจําตําแหน่งตามที ่สภา
มหาวิทยาลัยกําหนด ซึ่งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนตําแหน่งสายบริหารกลุ่มอํานวยการมีวาระการ
ดํารงตําแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับแต่งต้ังใหม่อีกได้ และหากพ้นจากตําแหน่งสายบริหารดังกล่าว ให้เข้าสู่
ตําแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนในตําแหน่งและเงินเดือนที่อาจเทียบเคียงได้ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการตามข้อบังคับที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด  
  (2) พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนอาจได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
ตามตําแหน่งที่แสดงถึงความรู้ ความสามารถ ความชํานาญ ผลงานในการปฏิบัติงาน การอุทิศตนและ
พฤติกรรมต่อมหาวิทยาลัย โดยกรอบอัตรา มาตรฐานกําหนดตําแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง ให้เป็นไป
ตามท่ี ก.บ.ม. กําหนด ส่วนการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดไว้ใน
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มติ     ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้แต่งต้ังคณะทํางานพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ศิลปากรว่าด้วยการกําหนดระดับตําแหน่งและการแต่งต้ังพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ....  
เ พ่ือนําเสนอให้ข้อเสนอแนะและแนวทางในการบริหารงานบุคคลแก่ที่ประชุม ก .บ .ม .  พิจารณา                 
โดยประกอบด้วยผู้ดํารงตําแหน่งและนามต่อไปน้ี  
 1. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร    ประธานคณะทํางาน 
 2. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์    คณะทํางาน 
 3. คณบดีคณะโบราณคดี     คณะทํางาน 
 4. ผู้อํานวยการสํานักหอสมุดกลาง    คณะทํางาน 
 5. ผู้แทนสภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัย  คณะทํางาน 
  สายสนับสนุน  
 6. ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี   คณะทํางานและเลขานุการ 
 7. ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่    ผู้ช่วยเลขานุการ 
 8. หัวหน้างานตําแหน่งทางวิชาการ กองการเจ้าหน้าที่ ผู้ช่วยเลขานุการ  
 9. หัวหน้างานบริหารงานบุคคล กองการเจ้าหน้าที่  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 10. นางสาวสุนทรี รุ่งเรือง     ผู้ช่วยเลขานุการ 
 11. นางสาวเกวลี เกตุษา     ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.4 โครงสร้างส่วนงานและหน่วยงานภายใน 
 ไม่ม ี
   
ระเบยีบวาระที่  4.5 การบริหารการเงินและทรพัย์สิน 
ระเบยีบวาระที่  4.5.1 รายงานต้นทนุต่อหนว่ยผลผลิต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 
สรุปเรื่อง 

ด้วยกองคลังได้จัดทํารายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของ
มหาวิทยาลัย เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ประจําปีงบประมาณ          
พ.ศ. 2560 โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยศิลปากรมีค่าใช้จ่ายรวมท้ังสิ้น 2,777,158,558.76 
บาท (สองพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดล้านหน่ึงแสนห้าหมื่นแปดพันห้าร้อยห้าสิบแปดบาทเจ็ดสิบหกสตางค์) โดย
จําแนกค่าใช้จ่าย ดังน้ี 

1. ค่าใช้จ่ายที่ใช้ดําเนินการเกี่ยวกับด้านการเรียนการสอน จํานวน 2,359,484,168.28 บาท 
(สองพันสามร้อยห้าสิบเก้าล้านสี่แสนแปดหมื่นสี่พันหน่ึงร้อยหกสิบแปดบาทย่ีสิบแปดสตางค์) 

2. ค่าใช้จ่ายด้านอ่ืนๆ (วิจัย บริการวิชาการ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ระดับปฐมวัย ระดับ
ประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา) จํานวน 417,674,390.48 บาท (สี่ร้อยสิบเจ็ดล้านหกแสนเจ็ดหมื่นสี่พันสาม
ร้อยเก้าสิบบาทส่ีสิบแปดสตางค์) 

ทั้งน้ี กองคลังได้ดําเนินการนําข้อมูลค่าใช้จ่ายต่างๆ ไปจัดทําการคํานวณต้นทุนต่อหน่วย
ผลผลิต โดยจําแนกตามคณะวิชา/หน่วยงาน 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบรายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามท่ีกองคลังเสนอ 
  
ระเบียบวาระท่ี  4.5.2 รายงานผลการตรวจสอบเงินทดรองราชการของคณะวิชา ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 และการกําหนดวงเงินทดรองราชการประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่สํานักงานตรวจสอบภายในได้ตรวจสอบเงินทดรองราชการของคณะวิชา ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน 15 คณะวิชา โดยผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
ประจํามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561 น้ัน 

ในการน้ี ผลการตรวจสอบพบประเด็นความเสี่ยง อันอาจนํามาซึ่งการทุจริตและผิดพลาด ดังน้ี 
1. การถือเงินสดไว้สํารองจ่ายในกรณีเร่งด่วน (Petty Cash) เป็นจํานวนเงินที่สูงมากเป็นเหตุ

ให้ต้องมีการแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจนับเป็นจํานวนมาก โดยรายจ่ายหลายเร่ืองปัจจุบันสามารถจ่ายตรงได้ 
เป็นการปฏิบัติงานไม่ประหยัดและไม่ได้ปฏิบัติตามข้อกฎหมายดังกล่าว 

2. เงินยืมเงินทดรองราชการมีการเบิกจ่ายในลักษณะการพันยอดกับสัญญาเงินทดรองราชการ
ฉบับใหม่ จะไม่สามารถตัดยอดว่าเป็นค่าใช้จ่ายของงวดใด (Cut off) ตามหลักการบัญชีในเรื่องการวัดผลการ
ดําเนินงานเพราะค่าใช้จ่ายจะเหล่ือมจากงวดที่เกิดรายได้และประการสําคัญพบว่า มีการนําใบสําคัญคนละ
วงเงิน โครงการและแหล่งงบประมาณมาหักล้างการเบิกจ่าย ทําให้เมื่อรวมเอกสารและเงินคงเหลือแล้วเกิน
วงเงิน ซึ่งเป็นความเข้าใจของผู้ปฏิบัติพยายามจะทําให้เงินคงเหลือเมื่อรวมกับเอกสารต้องเท่ากันหรือมากกว่า 
การประเมินความไม่ถูกต้องในเรื่องน้ีจํานวนเงินมากกว่าหรือน้อยกว่ามีข้อสังเกตความทุจริต 

3. ให้ตรวจสอบพิเศษการใช้จ่ายเงินทดรองราชการของคณะวิชาที่พบว่ามีความเสี่ยงสูง 
(อ้างอิงการประเมินความเสี่ยงตามรายงานผลการตรวจสอบเงินทดรองราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2561)  

 เพ่ือป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นตามข้อสังเกตข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบประจํา
มหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติให้มหาวิทยาลยัดําเนินการ ดังน้ี 

1. การบริหารเงินทดรองราชการ ให้ปฏิบัติตามหนังสือที่ กค.0402.2/ว.103 ลงวันที่           
1 กันยายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงิน และการนําเงินส่งคลังของส่วน
ราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

2. การถือเงินสดไว้สํารองจ่ายในกรณีเร่งด่วน (Petty Cash) ให้กําหนดเกณฑ์เงินสดย่อยใน
มือไม่เกิน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) ต่อส่วนงาน ทั้งน้ี เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมให้ศึกษาจากผลการ
ตรวจสอบในหน่วยงานที่ใช้สูงสุดและประเภทค่าใช้จ่ายที่สามารถจ่ายตรงได้ซึ่งอาจจะสูงหรือตํ่ากว่าน้ีใน
ปีงบประมาณถัดไป 

3. การหักล้างสัญญาเงินยืมเงินทดรองราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ ต้องไม่เป็นลักษณะการ
พันยอดกับสัญญาเงินทดรองราชการฉบับใหม่ ข้อมูลที่นํามาหักล้างสัญญาเงินยืมเมื่อสิ้นปีงบประมาณ คือ  

วงเงินทดรองราชการ = เงินสด+เงินฝากธนาคาร+ใบสําคัญคู่จ่าย ทั้งน้ี การกําหนดวัน         
ส่งใช้คืนเงินยืมต้องก่อนวันสิ้นปีงบประมาณ   
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การรับเงินทดรองราชการสําหรับปีงบประมาณถัดไป ต้องดําเนินการหักล้างสัญญาฉบับเก่า 
ให้เสร็จสิ้น หน่วยงานคลังจึงโอนเงินทั้งจํานวนตามสัญญาเงินทดรองราชการฉบับใหม่ให้กับส่วนงาน 

ให้จัดทําทะเบียนคุมเงินยืมทดรองราชการและเงินสดไว้สํารองจ่ายในกรณีเร่งด่วน (Petty 
Cash) ให้ใช้จ่ายตามประเภทงาน โครงการ แหล่งเงิน โดยประทับตราเอกสารให้ตรงประเภทงาน โครงการ 
แหล่งเงิน จัดเก็บเอกสารเรียงลําดับตรงกับทะเบียนการคุม ให้มีการเบิกทดแทนของแต่ละวงเงินโครงการห้าม
นํามาใช้ปะปนกัน 

4. ให้กองคลังตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายอย่างรวดเร็วและเบิกจ่ายกลับคืนภายใน          
สามวันทําการ สําหรับส่วนงานใดที่มีการดําเนินการได้เรียบร้อยให้สามารถเบิกจ่ายคืนทันทีตามยอดเอกสาร
และตรวจตามหลัง ดังน้ัน ควรกําหนดวงเงินเบิกจ่ายชดเชยวงเงินในปริมาณครั้งละไม่เกินหน่ึงล้านบาทหรือ
เท่ากับวงเงินที่อธิการบดีมอบอํานาจ หรือทุกสัปดาห์ เพ่ือให้การตรวจสอบเอกสารไม่ค้างนานเป็นเหตุให้เกิด
การใช้เงินปะปนวงเงินและแหล่งรายได้ 

ในการน้ี สํานักงานตรวจสอบภายในได้เสนอที่ประชุมพิจารณาวงเงินยืมทดรองราชการที่
เหมาะสมของส่วนงานจากข้อมูลการตรวจสอบภายใน ด้วยการสํารวจข้อมูลการหมุนเวียนของวงเงินทดรอง
ราชการของส่วนงานเพ่ือประกอบการพิจารณาการกําหนดวงเงินทดรองราชการของส่วนงาน เพ่ือนํามาเป็นผล
ประกอบการพิจารณาการกําหนดวงเงินทดรองราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังน้ี 

กรุงเทพมหานคร 
1. กองกลาง จํานวน 600,000.00 บาท 
2. กองคลัง จํานวน 500,000.00 บาท 
3. กองบริการการศึกษา จํานวน 300,000.00 บาท 
4. บัณฑิตวิทยาลัย จํานวน 1,000,000.00 บาท 
5. คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์  จํานวน 1,000,000.00 บาท 
6. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ จํานวน 1,300,000.00 บาท 
7. คณะโบราณคดี จํานวน 3,000,000.00 บาท 
8. คณะมัณฑนศลิป์ จํานวน 8,000,000.00 บาท 
9. คณะดุริยางคศาสตร์ จํานวน 7,000,000.00 บาท 

10. วิทยาลัยนานาชาติ จํานวน 5,000,000.00 บาท 
11. หอศิลป์ จํานวน 300,000.00 บาท 

 รวม จํานวน 28,000,000.00 บาท 

นครปฐม 
1. กองกิจการนักศึกษา จํานวน 4,000,000.00 บาท 
2. กองงานวิทยาเขต จํานวน 700,000.00 บาท 
3. คณะอักษรศาสตร์ จํานวน 4,000,000.00 บาท 
4. คณะศึกษาศาสตร์ จํานวน 6,000,000.00 บาท 
5. คณะวิทยาศาสตร์ จํานวน 5,000,000.00 บาท 
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6. คณะเภสัชศาสตร์ จํานวน 5,000,000.00 บาท 
7. คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ จํานวน 7,000,000.00 บาท 
8. สถาบันวิจัยและพัฒนา จํานวน 400,000.00 บาท 
9. สํานักหอสมุดกลาง จํานวน  700,000.00 บาท 

10. ศูนย์คอมพิวเตอร์ จํานวน 200,000.00 บาท 
 รวม จํานวน 33,000,000.00 บาท 

เพชรบุร ี
1. สํานักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จํานวน 500,000.00 บาท 
2. คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จํานวน 600,000.00 บาท 
3. คณะวิทยาการจัดการ จาํนวน 1,500,000.00 บาท 
4. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จํานวน 1,500,000.00 บาท 

 รวม จํานวน 4,100,000.00 บาท 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบรายงานผลการตรวจสอบเงินทดรองราชการ
ของคณะวิชา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และการกําหนดวงเงินทดรองราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 ตามท่ีสํานักงานตรวจสอบภายในเสนอ 
 ทั้งน้ี ขอให้คณะวิชา/หน่วยงานหักล้างสัญญาเงินยืมเงินทดรองราชการประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 28 กันยายน 2561 โดยกําหนดให้ส่งใบสําคัญคู่จ่ายได้ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 
2561 หากไม่ดําเนินการภายในระยะเวลาท่ีกําหนดจะไม่สามารถยืมเงินทดรองราชการประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ได้ 
 
ระเบยีบวาระที่  4.6 เรื่องอ่ืนๆ ตามท่ีอธิการบดีปรึกษา 
ระเบียบวาระท่ี  4.6.1 (ร่าง) บันทึกความเข้าใจ เรื่อง การลดขยะพลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้ง 

ระหว่างเครือข่ายมหาวิทยาลัยย่ังยืนแห่งประเทศไทยกับบริษัท ซีพีออลล์ 
จํากัด (มหาชน) 
เลื่อนไปพิจารณาในการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 19/2561 วันอังคารที่ 25 กันยายน 2561 

 
ระเบียบวาระท่ี  4.6.2 รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิตามเกณฑ์เทียบเคียงผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาศิลปะ

และการออกแบบ 
 

สรุปเรื่อง 
ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2558 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2558 ได้ให้ความ

เห็นชอบเกณฑ์เทียบเคียงผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ และ  
ที่ประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559 ได้มีมติเห็นด้วยในหลักการ 
กรณีผู้ทรงคุณวุฒิที่จะใช้ประสบการณ์เทียบเคียงผลงานและคุณวุฒิ น้ัน 
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ในการนี้ บัณฑิตวิทยาลัยประสงค์เสนอรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิตามเกณฑ์เทียบเคียงผู้ทรงคุณวุฒิ  
กลุ่มสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบเพ่ือขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมเหตุผลความจําเป็นและตาราง
ประเมินคุณสมบัติของอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 
2558 และเกณฑ์เปรียบเทียบกลุ่มศิลปะ สภาคณบดีทางศิลปะแห่งประเทศไทย ซึ่งผ่านความเห็นชอบจาก           
ที่ประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 จํานวน 5 ราย 
ดังน้ี 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวไล ตันจันทร์พงศ์ 
2. อาจารย์ ดร.ชนิดา ตัวเดชะหิรัญ 
3. อาจารย์ ดร.นิพัต กาญจนะหุต 
4. อาจารย์ ดร.นุกูล แดงภูมี 
5. อาจารย์ ดร.อําไพ บูรณประพฤกษ์ 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิตามเกณฑ์เทียบเคียง
ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ จํานวน 1 ราย คือ อาจารย์ ดร.นุกูล แดงภูมี และให้
นําเสนอสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.6.3 สํานักหอสมุดกลางขอหารือการติดบาร์โค้ดห้องสมุดบนบัตรประจําตัว

ข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย 
 

สรุปเรื่อง 
ด้วยสํานักหอสมุดกลางประสงค์ขอหารือการติดบาร์โค้ดห้องสมุดบนบัตรประจําตัว

ข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นการอํานวยความสะดวกให้กับคณาจารย์และบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยในการพกพาบัตรและเมื่อเข้าใช้บริการหอสมุด ทั้งน้ี จะดําเนินการดังกล่าวตามความยินยอมของ
ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการติดบาร์โค้ดห้องสมุดบนบัตรประจําตัว
ข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัยตามความยินยอมของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย ตามที่
สํานักหอสมุดกลางเสนอ และมอบหมายให้สํานักหอสมุดกลางประชาสัมพันธ์ให้ทราบทั่วกันต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.6.4 ข้อมูลความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรกับสถาบันต่างประเทศ 

เลื่อนไปพิจารณาในการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 19/2561 วันอังคารที่ 25 กันยายน 2561 
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ระเบียบวาระท่ี  4.6.5 การดําเนินการจัดหารูปแบบและวิธีการปฏิบัติในการสรรหาสมควรดํารง
ตําแหน่งคณบดี และหัวหน้าส่วนงานท่ีเรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 
เพื่อให้เป็นแนวทางเดียวกันสําหรับคณะกรรมการสรรหา 
เลื่อนไปพิจารณาในการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 19/2561 วันอังคารที่ 25 กันยายน 2561 

 
ระเบียบวาระท่ี  4.6.6 การเสนอเรื่องเข้าวาระการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 

ครั้งที่ 5/2561 
เลื่อนไปพิจารณาในการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 19/2561 วันอังคารที่ 25 กันยายน 2561 

 
ระเบียบวาระท่ี  4.6.7 (ร่าง) ปฏิทินและ (ร่าง) แผนปฏิทินปฏิบัติการการประชุมคณะกรรมการ

บริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปี พ.ศ. 2562 
เลื่อนไปพิจารณาในการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 19/2561 วันอังคารที่ 25 กันยายน 2561 

 
ระเบียบวาระท่ี  4.6.8 (ร่าง) บันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย

ศิลปากรกับ Guangxi Arts University สาธารณรัฐประชาชนจีน 
เลื่อนไปพิจารณาในการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 19/2561 วันอังคารที่ 25 กันยายน 2561 

 
ระเบียบวาระท่ี  4.6.9 การดําเนินการทางวินัยกับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและ

พนักงานมหาวิทยาลัย  
  (วาระลับ) 
 
ระเบยีบวาระที่  5 เรื่องอ่ืนๆ 
ระเบยีบวาระที่  5.1   ขอเชิญร่วมฟงัการบรรยายหัวข้อ “แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนการ

ปฏิรูปประเทศและระบบติดตามและประเมินผล (eMENSCR)” 
 
สรุปเรื่อง 

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาขอเชิญคณบดีคณะวิชา/ผู้อํานวยการศูนย์ สถาบัน 
สํานัก ร่วมฟังการบรรยายหัวข้อ “แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนการปฏิรูปประเทศและระบบติดตามและ
ประเมินผล (eMENSCR)” ในวันที่ 13 กันยายน 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมนริศรานุวัดติวงศ์ 
สํานักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน โดยมีนายปุณณลักขิ์ สุรัสวดี กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นวิทยากร เพ่ือการจัดทําแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยศิลปากร 20 ปี  

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 
  



 36

ระเบียบวาระที่  5.2   การจัดงานวันศิลป์ พีระศรี ประจําปี พ.ศ. 2561 
 
สรุปเรื่อง 

รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มหาวิทยาลัยกําหนดจัดงานวัน
ศิลป์ พีระศรี ประจําปี พ.ศ. 2561 ในวันที่ 15 กันยายน 2561 ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ศิลป์                 
พีระศรี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ซึ่งในช่วงเช้าเป็นพิธีรําลึกถึงศาสตราจารย์ศิลป์ 
พีระศรี โดยได้รับเกียรติจาก นายชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด ภายในงานมีการ
แสดงปาฐกถาศิลป์ พีระศรี หัวข้อ “รอมแพงวิจารณ์รอมแพง ในภาพเงาของบุพเพสันนิวาส” โดยนางสาว
จันทร์ยวีร์ สมปรีดา และในช่วงเย็นมีกิจกรรมบันเทิงของนักศึกษาจากคณะวิชาต่างๆ จึงขอเรียนเชิญผู้บริหาร
ทุกท่านเข้าร่วมในวัน-เวลา-สถานที่ดังกล่าว 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 
 
เลิกประชุมเวลา 12.25 น. 
 
 
 

(นางสาวกันย์พินันท์  สิริปัญญาธร) 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 
 

(นางสาวสิริวัลลิ์  พฤกษาอุดมชัย) 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 
 

(นางสาวเอมอร  ชีราวุฒธิพันธ์) 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 

 
 
รายงานการประชุมฉบับน้ี 
ได้รับรองโดยไม่มีการแก้ไข 
 


