
 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ครั้งท่ี 19/2561 

วันอังคารท่ี 25 กันยายน 2561 
ณ  ห้องประชุมสํานักงานอธิการบดี  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 

…………….……………….. 

ผู้มาประชุม 

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

  และผู้รักษาการแทนผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
5. รศ.ดร.พิทักษ์ ศิริวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กรรมการ 
6. ผศ.สยุมพร  กาษรสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม กรรมการ 
7. อ.ดร.สุภาพ  เกิดแสง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการ 

  รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 
8. รศ.ดร.จุไรรัตน์ นันทานิช คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ 
9. ศ.ญาณวิทย์   กุญแจทอง  คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ กรรมการ 

10. อ.ดร.นนท์  คุณค้ําชู คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กรรมการ 
11. อ.ศศิธร  ศิลป์วุฒยา รองคณบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและกิจการพิเศษ  กรรมการ 

  รักษาการแทนคณบดีคณะโบราณคดี 
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. อ.จอมภัค  คลังระหัด รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ กรรมการ 

  รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 
20. ผศ.ดร.ศักดิพันธ์ ตันวิมลรัตน์ ผู้อํานวยการสํานักหอสมุดกลาง กรรมการ 
21. ผศ.ฉัตรชัย  เผ่าทองจีน ผู้อํานวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ กรรมการ 
22. อ.ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท ์ ผู้อํานวยการหอศิลป์ กรรมการ 
23. อ.ดร.คุณัตว์   พิธพรชัยกุล ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน กรรมการ 
24. ผศ.ดร.ดิเรกฤทธ์ิ  บัวเวช ผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ กรรมการ 
25. อ.ดร.นิรุทธ์  วัฒโนภาส ผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ กรรมการ 
26. นายกฤษดา   ไพรวรรณ์ ผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน กรรมการ 
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27. อ.ปัญจพล   เหล่าพูนพัฒน์  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กรรมการและเลขานุการ 
28. 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. ผศ.ดร.อนิรุทธ์  สติมั่น ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
6. นางสุกัญญา   ต่อทรัพย์สิน ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่  
7. นายสหรัฐ   มณีจันทร ์ ผู้อํานวยการกองนิติการ 
8. นางสุมณฑา   เสรีวัตตนะ ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน 
9. นางสาวธณิดา  มหาสวัสด์ิ ผู้รักษาการแทนหัวหน้างานบริหารงานบุคคล  

  กองการเจ้าหน้าที่  
10. นางนิรบล  ต้นวงศ์ หัวหน้างานนิติการ 2 กองนิติการ 

ผู้เขา้ร่วมประชุมผ่านระบบ VDO-Conference 
1. ผศ.เกตุวดี สมบูรณ์ทวี ผู้ช่วยอธิการบดี เพชรบุรี 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. ผศ.ดร.เชาวรีย์ อรรถลังรอง รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ติดราชการ 
2. ผศ.ชวลิต ขาวเขียว คณบดีคณะโบราณคดี ติดราชการ 
3. ผศ.สมศักด์ิ ชาตินํ้าเพ็ชร คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ติดราชการ 
4. ผศ.ดร.สมพิศ   ขัตติยพิกุล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ติดราชการ 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 
เมื่อกรรมการครบเป็นองค์ประชุมแล้ว ประธานกล่าวเปิดประชุมและขอให้ที่ประชุมพิจารณา

เรื่องต่างๆ ดังน้ี 
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ระเบยีบวาระที่  1    เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบยีบวาระที่ 1.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลยัศลิปากร            

ครั้งที่ 18/2561 เม่ือวันอังคารที่ 11 กันยายน 2561  
 

สรุปเรื่อง 
 ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ครั้งที่ 18/2561 เมื่อวันอังคารที่ 11 กันยายน 2561   
 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบยีบวาระที่ 1.2     รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลยัศลิปากร          

ครั้งที่ 18/2561 เม่ือวันอังคารที่ 11 กันยายน 2561 (วาระลับ)   
  

สรุปเรื่อง 
ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ศิลปากร ครั้งที่ 18/2561 เมื่อวันอังคารที่ 11 กันยายน 2561 (วาระลับ)  
  
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบยีบวาระที่  2     เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
ระเบยีบวาระที่  2.1     เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ 
ระเบยีบวาระที่  2.1.1     ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.นนท์ คุณค้าํชู ที่ได้รบัแต่งต้ังให้ 
  ดํารงตําแหน่งคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์
 
สรุปเรื่อง 

ประธานกล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.นนท์ คุณค้ําชู ซึ่งได้รับแต่งต้ังให้
ดํารงตําแหน่งคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 14 กันยายน 2561 เป็นต้นไป 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 

ระเบยีบวาระที่  2.1.2     การเปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร  
  ครั้งที่ 20/2561 วันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2561 
 
สรุปเรื่อง 

ด้วยมหาวิทยาลัยกําหนดจัดพิธีเปิดการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 64 ในวันอังคารที่ 9 
ตุลาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพมหานคร จึงขอ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 20/2561 วันอังคารที่ 9 ตุลาคม 
2561 จาก  “ห้องประชุม อธ 1302 ช้ัน 3 สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวัง
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สนามจันทร์” เป็น “ห้องประชุมนริศรานุวัดติวงศ์ ช้ัน 4 สํานักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน” เพ่ือให้ผู้บริหารได้เข้า
ร่วมพิธีเปิดการแสดงดังกล่าว 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 
ระเบยีบวาระที่  2.1.3     โครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ QS Totally Arts summit      
  (Art & Design) 2018 
 
สรุปเรื่อง 

ด้วยมหาวิทยาลัยศิลปากรร่วมกับ QS Asia ได้กําหนดจัดโครงการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ QS Totally Arts summit (Art & Design) 2018 ครั้งแรกของประเทศไทย ระหว่างวันที่ 24-26 
ตุลาคม 2561 ณ ห้อง Grand Ballroom โรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตัน กรุงเทพฯ เพ่ือสร้างเครือข่าย          
ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยช้ันนําของโลกด้านศิลปะและการออกแบบ ซึ่งเปิดโอกาสให้อาจารย์ นักวิจัย นิสิต 
นักศึกษา ได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านศิลปะและงานสร้างสรรค์ และเพ่ือเป็นการยกระดับ
มหาวิทยาลัยศิลปากรให้สูงขึ้นจากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยเข้าสู่ระดับโลก ภายในงานมีการแสดงผลงาน
ศิลปกรรมที่ได้รับรางวัลจากเวทีการประกวด ทั้งในระดับชาติและนานาชาติของมหาวิทยาลัยศิลปากร 

ทั้งน้ี มหาวิทยาลัยขอเชิญผู้บริหารร่วมรับประทานอาหารเย็นในวันที่ 24 ตุลาคม 2561 เวลา 
18.00 น. ณ ห้อง Grand Ballroom โรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตัน กรุงเทพฯ 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 
ระเบยีบวาระที่  2.2 ขอชี้แจงมติ ก.พ.อ. ในประเด็นการผ่อนผนัตามประกาศ ก.พ.อ.             
  เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่ง  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560  
  ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2560  

 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยได้มีหนังสือ ที่ ทปอ. 61/ว 0525 ลงวันที่ 3 กันยายน 
2561 เรื่อง ขอช้ีแจงมติ ก.พ.อ. ในประเด็นการผ่อนผันตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
แต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 ลงวันที่  
16 ตุลาคม 2560 แจ้งให้มหาวิทยาลัยศิลปากรทราบว่า ตามท่ีที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยได้ทําหนังสือ
ถึงประธานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ขอให้มีการผ่อนผันการปฏิบัติตาม
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์          
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560  ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2560 ออกไปเป็นเวลา 1 ปีน้ัน เน่ืองจาก
มีหลายประเด็นที่มิอาจปฏิบัติตามได้ โดยเฉพาะประเด็นเรื่องการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ ในส่วนของผลงานวิชาการที่ระบุว่า “ทั้งน้ีผลงานทางวิชาการทุกประเภทต้องเป็นผลงานหลังจาก
ได้รับการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการเดิม และต้องได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด 
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พร้อมแสดงหลักฐานว่า การเผยแพร่น้ันได้ผ่านการประเมินคุณภาพโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชา
น้ันๆ หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง (peer reviewer) ที่มาจากหลากหลายสถาบัน ตามเอกสารแนบท้าย” ซึ่งเป็น
ประเด็นที่ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยพิจารณาแล้วว่ายากต่อการปฏิบัติ 

จากการประชุมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เมื่อวันที่          
29 สิงหาคม 2561  ที่มีนายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ               
เป็นประธาน แจ้งว่ามีมติเก่ียวกับเรื่องดังกล่าว ดังน้ี 

1. ประกาศ ก .พ .อ .  หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ ดํารงตําแหน่ง            
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560  ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2560 เริ่มใช้ต้ังแต่
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561  

2. ให้มีการผ่อนผันเฉพาะประเด็นของผลงานทางวิชาการทุกประเภทจากเดิมที่ต้องเป็นผลงาน
หลังจากได้รับการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการเดิมออกไปอีก 3 ปี เป็นให้เริ่มใช้ต้ังแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 
ทั้งน้ี ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยได้แต่งต้ังคณะทํางานเพ่ือประชุมพิจารณานําเสนอประเด็นอ่ืนๆ        
ให้คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้พิจารณาทบทวนต่อไป 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 
ระเบยีบวาระที่ 2.3 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดบัหลักสูตร และระดับ

คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2560 
 
สรุปเรื่อง 

 ตามที่มหาวิทยาลัยได้กําหนดให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 
2560 ระดับหลักสูตร ระหว่างวันที่ 9-26 กรกฎาคม 2561 และระดับคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า ระหว่างวันที่ 
14 สิงหาคม - 3 กันยายน 2561 น้ัน  

ในการน้ี สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษาได้เสนอที่ประชุมทราบรายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และระดับคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า ประจําปีการศึกษา 2560 ดังน้ี 

1. ระดับหลักสูตร ในปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรที่เปิดสอนจํานวนทั้งสิ้น 198 
หลักสูตร ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ได้รับการประเมินตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จํานวน 197 หลักสูตร จําแนกเป็นระดับปริญญาตรี จํานวน 87 
หลักสูตร ระดับปริญญาโท จํานวน 71 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก จํานวน 39 หลักสูตร จากผลการ
ประเมินพบว่า หลักสูตรมีการพัฒนาดีขึ้นอย่างต่อเน่ือง โดยทุกหลักสูตรมีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา มีผลการประเมิน “ผ่าน” องค์ประกอบที่ 1 (การกํากับมาตรฐาน) (ร้อยละ 100) ใน
จํานวนน้ีเป็นหลักสูตรที่มีผลการประเมินระดับคุณภาพดีขึ้นไป จํานวน 170 หลักสูตร (ร้อยละ 86.29) เพ่ิมขึ้น
จากปีการศึกษา 2558 และ 2559 ซึ่งมีหลักสูตรที่มีผลการประเมินระดับคุณภาพดีขึ้นไป จํานวน 132 หลักสูตร 
(ร้อยละ 69.84) และ 155 หลักสูตร (ร้อยละ 80.31) ตามลําดับ  

2. ระดับคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า มหาวิทยาลัยมีหน่วยงานระดับคณะ/หน่วยงานเทียบเท่าที่
ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษา จํานวนทั้งสิ้น 20 หน่วยงาน ประกอบด้วย 15 คณะวิชา และ 5 หน่วยงาน 
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พบว่า 14 คณะวิชา และ 5 หน่วยงานที่มีผลการประเมินในระดับดีขึ้นไป (ร้อยละ 95) โดยหลายคณะ/
หน่วยงานเทียบเท่ามีผลการประเมินที่ดีกว่าปีการศึกษา 2558 และ 2559 

3. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล มหาวิทยาลัยและผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายมีความ
มุ่ งมั่นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเ น่ือง และเพ่ือเป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษา                
สู่มาตรฐานสากล มหาวิทยาลัยจึงได้กําหนดนโยบายในการพัฒนาคุณภาพหลักสูตร โดยใช้เกณฑ์
มาตรฐานสากล Asean University Network Quality Assurance (AUN-QA) และการพัฒนาคุณภาพระดับ
คณะ/หน่วยงานเทียบเท่าด้วยเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for 
Performance Excellence: EdPEx) โดยมีกําหนดเริ่มใช้เกณฑ์มาตรฐานสากลดังกล่าวสําหรับการประกัน
คุณภาพการศึกษาในปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 

 
มติ ที่ประชุมรับทราบ และให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
ระเบยีบวาระที่ 2.4 สรุปคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดคดีหมายเลขดําที่ อ. 19/2556       

คดีหมายเลขแดงท่ี อ. 651/2561 ระหว่าง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวลิต       
สันถวะโกมล ผู้ฟ้องคดี กับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ผู้ถูกฟ้องคดี      
กับพวก รวม 2 คน 

 
สรุปเรื่อง 

ด้วยกองนิติการได้สรุปคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดคดีหมายเลขดําที ่ อ . 19/2556        
คดีหมายเลขแดงที ่ อ .  651/2561 ระหว ่าง  ผู ้ช ่วยศาสตราจารย ์ชวล ิต   ส ันถวะโกมล  ผู้ ฟ้องคดี                
กับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี และสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 และที่ 2 
ตามลําดับ ดังน้ี 

1.  การดําเนินคดีในศาลปกครองช้ันต้น (โดยสรุป) 
ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า นายปัญญา การพานิช ดํารงตําแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ

กาญจนบุรี ซึ่งจะครบวาระการดํารงตําแหน่งในวันที่ 8 ธันวาคม 2551 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีใน
การประชุมครั้งที่ 11/2551 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2551 มีมติแต่งตั้ง นายปัญญา การพานิช ให้ดํารง
ตําแหน่งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี ซึ่งผู้ฟ้องคดีเห็นว่า 

(1)  การแต่งตั้ง นายปัญญาฯ ให้ดํารงตําแหน่งรักษาราชการแทนอธิการบดีขัดต่อ
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 เน่ืองจากการที่จะแต่งต้ังบุคคลใดเป็นผู้รักษาราชการแทน
อธิการบดีจะต้องเป็นกรณีที่ไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งอธิการบดีหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ การท่ีผู้ถูกฟ้องคดี    
ที่ 2 มีมติเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2551 ซึ่ง นายปัญญาฯ ยังคงดํารงตําแหน่งอธิการบดีอยู่ จึงเป็นการลงมติ
แต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งซ้อนกัน ทั้งที่กฎหมายมิได้ให้อํานาจกระทําได้  

(2)  การจะแต่งต้ังบุคคลให้รักษาราชการแทนในตําแหน่งอธิการบดีจะต้องแต่งต้ังจาก
ข้าราชการในมหาวิทยาลัยที่รับราชการปกติ ส่วน นายปัญญาฯ ซึ่งนับต้ังแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2551 จะเป็น
บุคคลภายนอก จึงไม่อาจแต่งต้ังให้รักษาราชการแทนในตําแหน่งอธิการบดีได้ 

(3)  การแต่งต้ัง นายปัญญาฯ ซึ่งเป็นคู่แข่งการสรรหาอธิการบดีให้รักษาราชการแทน
อธิการบดียังเป็นการได้เปรียบคู่แข่งขันคนอ่ืน เพราะสามารถให้คุณให้โทษข้าราชการท้ังปวงในมหาวิทยาลัยได้ 
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ผู้ฟ้องคดีจึงนําคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองช้ันต้นขอให้ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอน
มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 ในการประชุมครั้งที่ 11/2551 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2551 ที่แต่งต้ัง นายปัญญาฯ ให้ดํารง
ตําแหน่งรักษาราชการแทนอธิการบดี และให้ผู้ถูกฟ้องคดีแจ้งให้ นายปัญญาฯ ยุติการปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะ
ได้รับการสรรหาคัดเลือก 

ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองให้การว่า 
(1)  การดําเนินการแต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

น้ัน พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 33 วรรคสอง บัญญัติว่า ในกรณีที่ไม่มีผู้รักษา
ราชการแทนอธิการบดีตามความในวรรคหน่ึง หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ หรือไม่มีผู้ดํารงตําแหน่ง
อธิการบดี ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา 29 คนหน่ึงเป็นผู้รักษาราชการแทน อธิการบดี แต่
ต้องไม่เกินหน่ึงร้อยแปดสิบวัน ซึ่งตําแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีมีวาระการดํารงตําแหน่ง 4 ปี 
โดย นายปัญญาฯ จะดํารงตําแหน่งอธิการบดีครบวาระในวันที่ 8 ธันวาคม 2551 เป็นตําแหน่งที่มี
ความสําคัญต่อการดําเนินงานและกิจการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 หากผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ขาดผู้นําในตําแหน่ง
ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี อาจทําให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 และทางราชการได้รับความเสียหาย จึงได้มี
การนําเสนอวาระการประชุมเพื่อแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในระหว่างยังไม่มีผู้
ดํารงตําแหน่งอธิการบดี ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 เห็นว่า นายปัญญาฯ เป็นผู้มีคุณสมบัติตามกฎหมายและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 ในการประชุมครั้งที่ 11/2551 เมื่อวันที่ 30 
พฤศจิกายน 2551 จึงมีมติแต่งตั้ง นายปัญญาฯ เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2551 การดําเนินการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 จึงเป็นไปโดยชอบด้วย
กฎหมาย 

(2)  การแต่งต้ังให้ นายปัญญาฯ เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีน้ัน มิได้ทําให้
ได้เปรียบหรือทําให้ผู้ฟ้องคดีเสียเปรียบในการดําเนินการสรรหาอธิการบดี เพราะการดําเนินการเป็นอํานาจของ
คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี มีความเป็นอิสระและมีอํานาจตามกฎหมาย และไม่ได้เป็นการแต่งต้ังซ้อนใน
ระหว่างที่ยังมีผู้ดํารงตําแหน่งอธิการบดีตามที่ผู้ฟ้องคดีอ้างแต่อย่างใด นอกจากน้ี ตําแหน่งอธิการบดีเป็น
ตําแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง หากผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 ไม่แต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนก่อนครบ
วาระในการประชุมคร้ังที่ 11/2551 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2551 จะส่งผลให้องค์ประกอบของ             
สภามหาวิทยาลัยไม่ครบ และไม่สามารถดําเนินการประชุมสภามหาวิทยาลัยได้ 

(3)  สําหรับที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าไม่อาจแต่งต้ัง นายปัญญาฯ ได้เน่ืองจาก นายปัญญาฯ พ้น
จากการเป็นข้าราชการของมหาวิทยาลัยแล้วน้ัน พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และข้อบังคับ
ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 มิได้บัญญัติห้ามมิให้ผู้พ้นจากราชการเป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี และถือเป็น
กฎหมายเฉพาะแตกต่างจากข้าราชการพลเรือนทั่วไป 

(4)  กรณีที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าการแต่งต้ัง นายปัญญาฯ ทําให้มีการได้เปรียบเสียเปรียบกับ
บุคคลอ่ืน ๆ  ที่เข้าร่วมสมัครการสรรหาอธิการบดีน้ัน การสรรหาอธิการบดีเป็นอํานาจของกรรมการสรรหา 
โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 ได้แต่งต้ังขึ้นในการประชุมคร้ังที่ 9/2551 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2551 ซึ่งมีความเป็น
กลางและเป็นธรรม นายปัญญาฯ ไม่สามารถบังคับหรือชักจูงให้คณะกรรมการสรรหาบุคคลใดเข้ามา เพ่ือให้     
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 พิจารณาแต่งต้ังเป็นอธิการบดีได้ ประกอบกับในคราวการประชุมเพ่ือพิจารณาแต่งต้ังผู้รักษา
ราชการแทนอธิการบดี นายปัญญาฯ ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียมิได้เข้าร่วมการประชุมและลงมติในวาระการประชุม
ดังกล่าวด้วย การที่ไม่ปรากฏข้อความในรายงานการประชุมว่า นายปัญญาฯ ได้ออกจากที่ประชุมในวาระ
ดังกล่าวก็เน่ืองจากเลขานุการสภามหาวิทยาลัยซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่จดรายงานการประชุมจะจดรายงานการประชุม
เฉพาะในกรณีที่ประชุมอนุญาตให้ผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องดังกล่าวเข้าร่วมประชุมเพ่ือช้ีแจงข้อเท็จจริงเท่าน้ัน และ
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ในรายงานการประชุมครั้งที่ 11/2551 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2551 ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 ก็ไม่ได้มีการอนุญาตให้ 
นายปัญญาฯ เข้าร่วมประชุมช้ีแจงหรือลงมติในเรื่องดังกล่าว 

ผู้ฟ้องคดีคัดค้านคําให้การว่า 
(1)  ในห้วงเวลาของการรักษาราชการแทนของ นายปัญญาฯ นายปัญญาฯ ได้พ้นจากการ

เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยแล้ว ถือได้ว่าเป็นบุคคลภายนอกเช่นเดียวกับผู้ฟ้องคดี การกระทําย่อมเห็นได้ชัด
อยู่ในตัวว่าทําให้ นายปัญญาฯ ซึ่งเป็นผู้สมัครเข้าแข่งขันได้เปรียบผู้สมัครรายอ่ืนที่สมัครเข้าแข่งขันการดํารง
ตําแหน่งอธิการบดี เพราะเป็นตําแหน่งที่มีอํานาจปกครองบรรดาอาจารย์ที่ดํารงตําแหน่งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย สามารถใช้อํานาจครอบงําชักจูงต่างตอบแทนได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม จึงเป็นการกระทําที่
ขัดต่อกฎหมาย ใช้ดุลพินิจไม่เหมาะสม การที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองอ้างว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 มีพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 เป็นกฎหมายเฉพาะแตกต่างจากข้าราชการพลเรือนโดยทั่วไปนั้น การรักษา
ราชการแทนไม่ว่าจะเป็นข้าราชการประเภทใดก็ตาม ล้วนต้องอยู่ภายใต้หลักการและระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน คือ ผู้ที่รักษาราชการแทนได้น้ันต้องอยู่ในราชการ ประกอบกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ. 2557 ก็มิได้มีบทเฉพาะกาลยกเว้นไว้ ข้อกล่าวอ้างจึงไม่มีเหตุผล 

(2)  การลงมติในวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 มีมติให้ นายปัญญาฯ เป็นผู้รักษาราชการแทน
อธิการบดี เป็นการลงมติที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เน่ืองจาก นายปัญญาฯ อยู่ในที่ประชุมและหรือร่วมลงมติด้วย 
ซึ่งการประชุมในแต่ละคร้ังตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2547 กําหนดให้มีการบันทึกพฤติการณ์การประชุมไว้เป็นหลักฐาน ดังน้ัน เมื่อรายงานการประชุมดังกล่าว
ไม่ปรากฏหลักฐานว่าในระหว่างการประชุมและลงมติในการแต่งต้ัง นายปัญญาฯ นายปัญญาฯ ได้เดินออกไป
จากห้องประชุมแล้ว ย่อมเป็นหลักฐานยืนยันได้ว่า นายปัญญาฯ ได้อยู่ด้วยในขณะท่ีมีการลงมติดังกล่าว ทําให้
การลงมติดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย ที่ผู้ถูกฟ้องคดีอ้างว่าจะมีการบันทึกในรายงานการประชุมเฉพาะกรณีที่
อนุญาตให้ผู้มีส่วนได้เสียอยู่ในที่ประชุมเท่าน้ัน เป็นการกล่าวอ้างที่ขัดต่อเหตุผล 

ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองให้การเพ่ิมเติมว่า โดยมีประเด็นเพ่ิมเติมว่า ในการประชุมของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 
2 ครั้งที่ 11/2551 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2551 นายปัญญาฯ ได้เข้าร่วมประชุมในฐานะอธิการบดีซึ่งเป็น
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง การประชุมตามระเบียบวาระการประชุมการสรรหาอธิการบดี และการ
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี นั้น นายปัญญาฯ เป็นผู้มีส่วนได้เสีย
ได้ออกจากที่ประชุม เน่ืองจากเป็นผู้ได้รับการเสนอช่ือเข้าสู่กระบวนการสรรหาอธิการบดี และอาจได้รับการ
พิจารณาให้รักษาราชการแทนอธิการบดีอีกด้วย ซึ่ง นายปัญญาฯ ได้ออกจากที่ประชุมเมื่อถึงระเบียบวาระ
ดังกล่าว และพ้นการพิจารณาตามระเบียบวาระแล้วเลขานุการในท่ีประชุมได้เชิญ นายปัญญาฯ เข้าร่วมประชุม
ในระเบียบวาระต่อไป การลงมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 จึงชอบด้วยกฎหมาย 

ศาลปกครองช้ันต้นพิจารณาแล้วเห็นว่ามีประเด็นที่ต้องวินิจฉัย ดังน้ี 
(1)  มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 ในการประชุมครั้งที่ 11/2551 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 

2551 ที่แต่งต้ัง นายปัญญา การพานิช เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ชอบ
ด้วยกฎหมายหรือไม่  

ข้อเท็จจริงปรากฏว่า นายปัญญาฯ ดํารงตําแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี ซึ่งจะครบวาระการดํารงตําแหน่ง 4 ปี ในวันที่ 8 ธันวาคม 2551 และขณะดํารงตําแหน่ง      
นายปัญญาฯ ได้เกษียณอายุราชการแล้ว ซึ่งตามกฎหมายก็มิได้มีบทบัญญัติใดห้ามแต่งต้ังบุคคลซึ่งไม่ได้เป็น
ข้าราชการของมหาวิทยาลัยมาดํารงตําแหน่งอธิการบดี แม้กระทั่งการรับสมัครในคร้ังน้ี ผู้ฟ้องคดีก็มิได้เป็น
ข้าราชการของมหาวิทยาลัยยังมีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาอธิการบดีได้ ก็ย่อมหมายความว่าในการดํารง
ตําแหน่งอธิการบดี ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการของมหาวิทยาลัยหรือไม่ หากมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติ
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มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 แล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 ย่อมสามารถที่จะแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งอธิการบดีได้
เช่นเดียวกับตําแหน่งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี เมื่อคุณสมบัติของตําแหน่งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี 
กฎหมายบัญญัติไว้เช่นเดียวกับคุณสมบัติของตําแหน่งอธิการบดี ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 ได้มีมติใน
การประชุมครั้งที่ 11/2551 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2551 แต่งตั้ง นายปัญญาฯ ให้ดํารงตําแหน่งรักษา
ราชการแทนอธิการบดี จึงชอบด้วยกฎหมาย 

(2)  สําหรับที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า เป็นการแต่งตั้งซ้อนนั้น เห็นว่า มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 
ดังกล่าวถือเป็นคําสั่งที่กําหนดเง่ือนเวลาการมีผลบังคับไว้ โดยให้มีผลต้ังแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2551 จึงไม่ได้เป็น
การซ้อนกับตําแหน่งที ่ นายปัญญาฯ ดํารงตําแหน่งอยู่ ซึ ่งจะครบวาระการดํารงตําแหน่ง ในวันที ่ 8 
ธันวาคม 2551 ข้ออ้างของผู้ฟ้องคดีจึงฟังไม่ขึ้น 

(3)  กรณีผู้ฟ้องคดีอ้างว่า ในการประชุมของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 ครั้งที่ 11/2551 เมื่อ
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2551 นายปัญญาฯ ได้เข้าร่วมประชุมและหรือร่วมลงมติด้วยในการพิจารณาแต่งต้ัง
ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี การประชุมของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย น้ัน  

ศาลเห็นว่า ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2547 กําหนดว่า กรรมการจะอยู่ในการประชุมขณะมีการอภิปรายและลงมติในเรื่องใดที่ตนมีส่วนได้เสียมิได้ 
เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติอนุญาตให้อยู่ในที่ประชุมเพ่ือช้ีแจงข้อเท็จจริงอันจะทําความกระจ่างในเร่ืองน้ันก็ได้ 
ข้อเท็จจริงปรากฏว่า นายปัญญาฯ ในฐานะอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ซึ ่งเป็นหนึ่งใน
คณะกรรมการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 ได้เข้าร่วมประชุมในการประชุมครั้งที่ 11/2551 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2551 
ซึ่งในการประชุมได้กําหนดระเบียบวาระการสรรหาอธิการบดี โดยคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีได้เสนอใน
ที่ประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรดํารงตําแหน่งอธิการบดี เพ่ือให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 พิจารณา ซึ่งที่ประชุมได้
พิจารณาโดยลับและมีมติเลื่อนการสรรหาผู้สมควรดํารงตําแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ออกไป ต่อมาในระเบียบวาระการแต่งตั้งผู้รักษาราชการ แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี       
ที่ประชุมได้มีมติแต่งต้ังให้ นายปัญญาฯ ดํารงตําแหน่งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 9 
ธันวาคม 2551 ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองให้การยืนยันว่า นายปัญญาฯ ได้เข้าร่วมประชุมในวันดังกล่าวจริง แต่
เมื่อถึงระเบียบวาระการประชุมทั้งสองระเบียบวาระ นายปัญญาฯ ได้ออกจากที่ประชุมเน่ืองจากเป็นผู้มีส่วน
ได้เสีย ซึ่งเลขานุการมิได้บันทึกไว้ในรายงานการประชุม เพราะจะบันทึกไว้เฉพาะกรณีที่ประธานการประชุม
อนุญาตให้เข้าประชุมเท่าน้ัน ประกอบกับที่ผู้ฟ้องคดีได้โต้แย้งมาน้ันก็มิได้แสดงหลักฐานใดยืนยันให้เห็นว่า      
นายปัญญาฯ ได้อยู่ในที่ประชุมขณะที่มีการพิจารณาในระเบียบวาระดังกล่าว กรณีจึงน่าเช่ือได้ว่า นายปัญญาฯ 
มิได้เข้าร่วมประชุมในการพิจารณาระเบียบวาระดังกล่าวจริง เมื่อนายปัญญาฯ มิได้อยู่ร่วมประชุมตาม
ระเบียบวาระดังกล่าว การประชุมพิจารณาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 จึงชอบด้วยข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรีว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547 ข้ออ้างของผู้ฟ้องคดีฟังไม่ขึ้น 

ศาลปกครองช้ันต้นพิพากษายกฟ้อง 
2.  การดําเนินคดีในศาลปกครองสูงสุด (โดยสรุป) 

ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คดีต่อศาลปกครองสูงสุดว่า 
(1)  ที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองกล่าวอ้างว่า นายปัญญาฯ ได้ออกจากห้องประชุม แต่ไม่ได้มี

การบันทึกไว้ในรายงานการประชุม เน่ืองจากจะบันทึกไว้เฉพาะกรณีที่ประธานในที่ประชุมอนุญาตให้เข้า
ประชุมเท่าน้ัน ไม่สอดคล้องกับเหตุผลและขัดแย้งกับรายงานการประชุมที่ได้มีการรับรองตามกฎหมาย อันเป็น
เอกสารราชการซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นเอกสารท่ีถูกต้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ประกอบกับ 
ระบบการพิจารณาคดีในศาลปกครองเป็นระบบไต่สวน หากศาลปกครองช้ันต้นเห็นว่ามีข้อเท็จจริงไม่เพียงพอ     
ก็ชอบที่จะออกน่ังพิจารณาคดีเพ่ือไต่สวนหาข้อเท็จจริงได้ 
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(2)  บทบัญญัติมาตรา 30 วรรคหน่ึง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 
2547 บัญญัติว่า อธิการบดีมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสี่ปี และจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังใหม่
อีกได้ แต่จะดํารงตําแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันมิได้ วรรคสอง บัญญัติว่า นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตาม
วรรคหนึ่ง อธิการบดีพ้นจากตําแหน่งเมื่อ... เห็นได้ว่า เมื่อดํารงตําแหน่งอธิการบดีครบวาระสี่ปีแล้ว บุคคลน้ัน
ย่อมพ้นจากตําแหน่งอธิการบดีโดยปริยายทันที เมื่อพ้นจากตําแหน่งอธิการบดีและพ้นจากการรับราชการแล้ว 
ไม่ว่าด้วยการเกษียณอายุ หรือพ้นจากสถานะของการเป็นพนักงานของรัฐตามสัญญาจ้างก็ตาม ย่อมพ้นจาก
การเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยและเป็นบุคคลภายนอกที่ไม่ได้รับราชการอีก จึงขาดคุณสมบัติที่จะได้รับการ
แต่งต้ังให้รักษาราชการแทนอธิการบดี แต่หากผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองประสงค์จะให้มีการรักษาราชการแทน
อธิการบดี ก็ชอบที่จะมีมติให้รองอธิการบดีที่มีอาวุโสสูงสุด หรืออาจแต่งต้ังจากข้าราชการที่ดํารงตําแหน่งรอง
อธิการบดีหรือข้าราชการระดับสูงที่มีอาวุโสรักษาราชการแทน ซึ่งกฎหมายได้บัญญัติรองรับในเรื่องคุณสมบัติ
ของบุคคลผู้ที่จะมีสิทธิได้รับการสรรหาเป็นอธิการบดีไว้ แต่การให้บุคคลภายนอกที่พ้นจากราชการแล้วมาดํารง
ตําแหน่งรักษาราชการแทนน้ัน ไม่มีกฎหมายให้อํานาจรองรับไว้ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า นายปัญญาฯ พ้นจาก
ตําแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2551 และเกษียณอายุราชการแล้ว
ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2550 นายปัญญาฯ จึงขาดคุณสมบัติที่จะได้รับการแต่งต้ังให้รักษาราชการแทนอธิการบดี 
ดังน้ัน มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2551 ที่แต่งต้ังให้ นายปัญญาฯ ดํารงตําแหน่ง
ดังกล่าว จึงขัดต่อกฎหมายและมีผลเป็นโมฆะ 

(3)  ประเด็นที่ศาลปกครองช้ันต้นวินิจฉัยว่า ไม่ได้มีบทบัญญัติใดห้ามแต่งต้ังบุคคลซึ่ง
ไม่ได้เป็นข้าราชการของมหาวิทยาลัยดํารงตําแหน่งอธิการบดีน้ัน เป็นคําวินิจฉัยที่ขัดต่อระบบกฎหมายมหาชน 
เน่ืองจากเป็นกฎหมายเก่ียวกับการใช้อํานาจของรัฐแทนสาธารณะเพ่ือประโยชน์มหาชน การตีความจึงต้องยึด
ตัวบทกฎหมายเป็นหลักตามหลักนิติธรรม (rule of law) และต้องตีความอย่างแคบ ซึ่งหากกฎหมายไม่ได้
บัญญัติให้กระทําจะกระทําเกินกว่าที่กฎหมายบัญญัติไว้ไม่ได้ กับทั้งการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 ใช้ดุลพินิจแต่งต้ัง 
นายปัญญาฯ ในช่วงเวลาที่มีการสรรหาผู้ดํารงตําแหน่งอธิการบดีเป็นการใช้ดุลพินิจที่ไม่เหมาะสม ก่อให้เกิด
ความได้เปรียบแก่ นายปัญญาฯ ทําให้ผู้ฟ้องคดีและผู้เข้าแข่งขันรายอ่ืนเสียเปรียบซึ่งเป็นประเด็นสําคัญในคดี
ปกครอง แต่ศาลปกครองช้ันต้นยังไม่ได้วินิจฉัยในประเด็นน้ี และในส่วนของคําแถลงการณ์ของตุลาการผู้แถลง
คดีที่ทําความเห็นว่าการแต่งต้ัง นายปัญญาฯ ให้ดํารงตําแหน่งรักษาราชการแทนอธิการบดีไม่ได้ส่งผลกระทบ
ต่อผู้ฟ้องคดีน้ัน ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง 

(4)  คําวินิจฉัยที่ว่า ผู้ฟ้องคดีไม่ใช่ผู้มีสิทธิฟ้องคดีตามพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ไม่เป็นธรรมต่อผู้ฟ้องคดี และไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 (ซึ่งใช้บังคับในขณะที่มีการฟ้องคดี) ที่บัญญัติรองรับสิทธิพลเรือนที่จะ
ได้รับการอํานวยความยุติธรรมที่รวดเร็วเป็นธรรม และขัดกับเจตนารมณ์ครั้งแรกในการจัดต้ังศาลปกครองที่
อ้างว่าการจัดต้ังศาลปกครองจะทําให้คดีปกครองเสร็จไปโดยเร็ว  

ขอให้ศาลปกครองสูงสุดพิพากษากลับคําพิพากษาศาลปกครองช้ันต้น เป็นให้เพิกถอนมติ
ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 ในการประชุมครั้งที่ 11/2551 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2551 ที่แต่งต้ัง นายปัญญาฯ ให้
ดํารงตําแหน่งรักษาราชการแทนอธิการบดี 

ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองแก้อุทธรณ์ว่า 
(1)  ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 ได้ดําเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีว่าด้วย

การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557 แล้ว แต่ที่ไม่ปรากฏข้อความในรายงานการประชุมว่า นายปัญญาฯ 
ได้ออกจากที่ประชุมในระเบียบวาระดังกล่าวน้ัน เน่ืองจากในการประชุมเลขานุการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 ซึ่งเป็น
ผู้มีหน้าที่จดรายงานการประชุมจะจดรายงานการประชุมเฉพาะที่อนุญาตให้ผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องดังกล่าวเข้า
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ประชุมเพ่ือช้ีแจงข้อเท็จจริงเท่าน้ัน และในรายงานการประชุมครั้งที่พิพาทก็มิได้อนุญาตให้นายปัญญาฯ       
เข้าร่วมประชุมช้ีแจงหรือลงมติในเรื่องดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีไม่ทราบข้อเท็จจริงเน่ืองจากไม่ได้เป็นกรรมการ     
สภามหาวิทยาลัยและไม่ได้เข้าร่วมประชุมในวันดังกล่าว กับทั้งผู้ฟ้องคดีก็ไม่ได้มีพยานหลักฐานหรือพยาน
บุคคลมายืนยันข้อเท็จจริงในกรณีดังกล่าว 

(2)  ส่วนประเด็นที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่า นายปัญญาฯ เป็นบุคคลภายนอกที่พ้นจาก
ราชการแล้วจึงถือว่าขาดคุณสมบัติที่จะได้รับการแต่งต้ังให้เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีและขัดต่อ
กฎหมายน้ัน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 เห็นว่าพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ประกอบกับข้อบังคับ  
ต่างๆ  ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ไม่ได้บัญญัติห้ามมิให้ผู้ที่พ้นจากราชการเป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีไว้      
และ นายปัญญาฯ ก็เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติดังกล่าว และไม่มีลักษณะต้องห้าม       
ตามข้อบังคับของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 และข้อกล่าวอ้างที่ว่า หากผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองประสงค์จะให้มีการรักษา
ราชการแทนอธิการบดี ก็ชอบที่จะมีมติให้รองอธิการบดีที่มีระดับอาวุโสสูงสุด หรืออาจแต่งต้ังจากข้าราชการที่
ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดีหรือข้าราชการระดับสูงที่มีอาวุโสรักษาราชการแทนตามความในพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเห็นว่า ความในมาตราดังกล่าวจะใช้บังคับเฉพาะกรณีที่มีผู้ดํารงตําแหน่งอธิการบดี
และอธิการบดีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติราชการได้เท่าน้ัน แต่กรณีการแต่งต้ัง นายปัญญาฯ เป็นผู้รักษาราชการ
แทนอธิการบดีในกรณีน้ี เป็นการแต่งต้ังกรณีที่ไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งอธิการบดี เน่ืองจากอธิการบดีพ้นวาระ      
ตามความในพระราชบัญญัติเดียวกัน ข้อกล่าวอ้างของผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจรับฟังได้ 

ขอให้ศาลปกครองสูงสุดพิพากษายืนตามคําพิพากษาของศาลปกครองช้ันต้น 
ศาลปกครองสูงสุดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ชี้แจงตามคําสั่งของศาลว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 

ได้พิจารณาและมีมติแต่งต้ังให้ นายปัญญาฯ เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีใน
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีครั้งที่ 11/2551 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2551 โดยให้รักษา
ราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2551 และในขณะที่ผู้ถูกฟ้อง
คดีที่ 2 มีมติดังกล่าวน้ัน นายปัญญาฯ มีสถานะเป็นผู้บริหารของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ประกอบกับในช่วงเวลาที่มี
มติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีไม่มีระเบียบ ข้อบังคับ หรือหลักเกณฑ์ที่กําหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับอายุ
พนักงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี แต่อย่างใด 

ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วมีข้อเท็จจรงิรับฟังได้ว่า 
นายปัญญาฯ ได้เกษียณอายุราชการแล้วต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2550 และคงดํารงตําแหน่ง

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ซึ่งจะครบวาระการดํารงตําแหน่งดังกล่าวในวันที่ 8 ธันวาคม 
2551 ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 จึงได้ดําเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งอธิการบดี โดยใน
การรับสมัคร ผู้ฟ้องคดีและ นายปัญญาฯ เป็นผู้สมัครคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งอธิการบดีในครั้ง
นี้ด้วย ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 ในการประชุมครั้งที่ 11/2551 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2551 นายปัญญาฯ 
ซึ่ งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมในการประชุมครั้ งน้ี โดยในการประชุมครั้ งน้ี ได้กําหนด 
ระเบียบวาระการสรรหาอธิการบดี โดยคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีได้เสนอในที่ประชุม พิจารณาคัดเลือก     
ผู้สมควรดํารงตําแหน่งอธิการบดี ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 ได้ร่วมกันพิจารณาโดยลับและมีมติเลื่อนการสรรหา       
ผู้สมควรดํารงตําแหน่งอธิการบดีออกไป ต่อมาในระเบียบวาระการแต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี ซึ่งที่
ประชุมได้มีมติแต่งต้ังให้ นายปัญญาฯ เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี โดยให้มีผลต้ังแต่วันที่ 9 ธันวาคม 
2551 ซึ่งในการประชุมดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 อ้างว่า นายปัญญาฯ ได้ออกจากที่ประชุม แต่ที่ไม่ปรากฏใน
รายงานการประชุมเน่ืองจากเลขานุการมิได้มีการบันทึกไว้ เพราะจะบันทึกไว้เฉพาะในกรณีที่มีการอนุญาตให้เข้า
ประชุมเท่าน้ัน ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วย จึงมีหนังสือคัดค้านเร่ืองดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 
เพิกเฉย ผู้ฟ้องคดีเห็นว่ามติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นการแต่งต้ังซ้อนในระหว่างที่ยังมีผู้
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ดํารงตําแหน่งอธิการบดี ทั้งผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งยังพ้นจากราชการแล้ว จึงมิอาจแต่งตั้งได้ เนื่องจากขาด
คุณสมบัติในการดํารงตําแหน่ง และการแต่งตั้ง นายปัญญาฯ ให้รักษาราชการแทนอธิการบดีทําให้มีการ
ได้เปรียบเสียเปรียบกันระหว่างผู้ฟ้องคดีและผู้สมัครรายอื่น อีกทั้งในการประชุมของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 นาย
ปัญญาฯ ได้เข้าร่วมประชุมและหรือลงมติด้วย ทําให้การประชุมของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 ครั้งดังกล่าวไม่ชอบด้วย
กฎหมาย ผู้ฟ้องคดีจึงนําคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองช้ันต้น ขอให้ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งให้เพิกถอนมติของ
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 ครั้งที่ 11/2551 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2551 ศาลปกครองช้ันต้นพิพากษายกฟ้อง ผู้ฟ้อง
คดีไม่เห็นพ้องด้วยจึงย่ืนอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด 

คดีมีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยตามข้ออุทธรณ์ก่อนว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดีต่อ
ศาลปกครองหรือไม่ 

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีมีสถานะเป็นข้าราชการบํานาญสังกัดผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 และ      
ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี    
ในครั้งนี้ ฟ้องโต้แย้งมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 ที่แต่งตั้งให้ นายปัญญาฯ รักษาราชการแทนอธิการบดีของ      
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหาย
โดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้อันเน่ืองมาจากการท่ีผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 ได้มีมติแต่งต้ังให้ นายปัญญาฯ รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีตามมติดังกล่าว และการแก้ไขหรือบรรเทาความเดือดร้อนหรือ
ความเสียหาย เป็นกรณีที่ศาลปกครองมีอํานาจออกคําบังคับให้ได้ ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาล
ปกครองตามพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 

กรณีมีปัญหาต้องพิจารณาต่อไปตามประเด็นในเน้ือหาของคดีว่า 
(1)  มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 ในการประชุมครั้งที่ 11/2551 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 

2551 ที่แต่งต้ัง นายปัญญาฯ เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี น้ัน ชอบด้วย
กฎหมายหรือไม่ 

ศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่า มาตรา 18 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 บัญญัติว่า ตําแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มี
ดังต่อไปน้ี (ข) ตําแหน่งประเภทผู้บริหาร ได้แก่ (1) อธิการบดี (2) รองอธิการบดี (3) คณบดี วรรคสาม บัญญัติ
ว่า การแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งประเภทผู้บริหารตาม (ข) (1) (2) (3) (4) (4) หรือ (6) ให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติจัดต้ังมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษานั้น มาตรา 19 วรรคหน่ึง แห่งพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว บัญญัติว่า ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ซึ่งสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์ เมื่ออายุครบหกสิบปีบริบูรณ์และ 
จะพ้นจากราชการในสิ้นปีงบประมาณที่ผู้น้ันมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ หากสถาบันอุดมศึกษามีความจําเป็นเพื่อ
ประโยชน์แก่การสอนหรือวิจัย และมีความประสงค์ที่จะให้ผู้นั้นรับราชการอยู่ต่อไป สถาบันอุดมศึกษาอาจ
พิจารณาให้ผู้น้ันรับราชการต่อไปจนถึงสิ้นปีงบประมาณที่ผู้น้ันมีอายุครบหกสิบห้าปีบริบูรณ์ได้ วรรคสอง 
บัญญัติว่า ในระหว่างการต่อเวลาราชการตามวรรคหนึ่ง ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งได้รับ
การต่อเวลาราชการจะดํารงตําแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งประเภทผู้บริหารตามมาตรา 18 (ข) และงาน
บริหารอ่ืนตามที่ ก.พ.อ. กําหนดมิได้ มาตรา 26 วรรคหน่ึง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 บัญญัติว่า ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผู้ใดไปดํารงตําแหน่ง
ประเภทผู้บริหารในตําแหน่งอธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มี
ฐานะเทียบเท่าคณะ ให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง 
เว้นแต่ผู้ดํารงตําแหน่งอธิการบดี เมื่อได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของตําแหน่งรองศาสตราจารย์ขึ้นไปในขณะที่
ดํารงตําแหน่งดังกล่าว ให้ได้รับเงินเดือนจนถึงขั้นสูงสุดของตําแหน่งศาสตราจารย์ได้ มาตรา 27 วรรคหน่ึง    
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แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว บัญญัติว่า ในกรณีที่มีการแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งประเภทผู้บริหารตาม
มาตรา 26 วรรคหน่ึง จากบุคคลท่ีมิได้เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เงินเดือน เงินประจําตําแหน่ง 
และเงินเพ่ิมพิเศษของผู้ดํารงตําแหน่งดังกล่าว ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง 
และมาตรา 65/2 วรรคหน่ึง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว บัญญัติว่า พนักงานในสถาบันอุดมศึกษามีสิทธิที่จะ
ได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งตามมาตรา 18 หรือตําแหน่งอื่นใดตามที่กําหนดไว้ในข้อบังคับของสภา
สถาบันอุดมศึกษาที่ออกตามมาตรา 65/1 ได้ มาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 
2547 บัญญัติว ่า ให้ม ีอธิการบดีคนหนึ่งเป็นผู ้บ ังคับบัญชาสูงสุดและรับผิดชอบการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง มาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว บัญญัติว่า อธิการบดีต้องสําเร็จการศึกษาไม่ตํ่า
กว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และได้ทําการ
สอนหรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภา
มหาวิทยาลัยรับรอง หรือเคยดํารงตําแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยหรือสภา สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่      
สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์ รวมทั้งมีคุณสมบัติอ่ืนและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามท่ีกําหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และมาตรา 33 วรรคหน่ึง แหง่พระราชบัญญัติดังกล่าว 
บัญญัติว่า ในกรณีที่ผู้ดํารงตําแหน่งอธิการบดีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้รองอธิการบดีเป็นผู้รักษา
ราชการแทน ถ้ามีรองอธิการบดีหลายคน ให้รองอธิการบดีซึ่งอธิการบดีมอบหมายเป็นผู้รักษาราชการ
แทน ถ้าอธิการบดีมิได้มอบหมาย ให้รองอธิการบดีซึ่งมีอาวุโสสูงสุด เป็นผู้รักษาราชการแทน วรรคสอง 
บัญญัติว่า ในกรณีที่ไม่มีผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีตามความในวรรคหนึ่ง หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการ
ได้ หรือไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งอธิการบดี ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา 29 คนหน่ึงเป็น
ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี แต่ต้องไม่เกินหน่ึงร้อยแปดสิบวัน มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการ พ.ศ. 2494 บัญญัติว่า ในพระราชบัญญัติน้ี “ข้าราชการพลเรือน” หมายความว่า ข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา.... มาตรา 19        
วรรคหน่ึง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว บัญญัติว่า ข้าราชการซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์แล้ว เป็นอันพ้นจาก
ราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณที่ผู้น้ันมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ ข้อ 4 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2547 กําหนดว่า ผู้ดํารงตําแหน่งอธิการบดี
ต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี พ.ศ. 2547 และควรมี
คุณสมบัติเพ่ิมเติม ดังน้ี (1) มีคุณธรรม จริยธรรม และบุคลิกภาพเป็นที่ยอมรับในสังคม (2) มีแนวความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ และวิสัยทัศน์ ในการพัฒนาวิชาการ หรือวิชาชีพทุกสาขา (3) มีความรู้ความสามารถด้านการ
บริหาร และเห็นความสําคัญของการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น และข้อ 7 วรรคหน่ึง 
ของข้อบังคับดังกล่าว กําหนดว่า การได้มาซึ่งรายช่ือผู้ดํารงตําแหน่งอธิการบดี กระทําได้ 2 วิธี (1) โดยการสมัคร 
ทั้งจากบุคคลภายใน หรือภายนอกมหาวิทยาลัยก็ได้ (2) โดยการเสนอช่ือจาก (ก) คณะหรือหน่วยงานท่ีเรียกช่ือ
อย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ เสนอช่ือได้ไม่เกินหน่วยงานละสองช่ือ (ข) คณาจารย์ประจํา ข้าราชการ      
หรือพนักงานมหาวิทยาลัย เสนอชื่อได้ไม่เกินคนละหนึ่งชื่อ (ค) บุคคลภายนอกตามประกาศสภา
มหาวิทยาลัย (ถ้ามี) เสนอชื่อได้ไม่เกินคนละหนึ่งชื่อ จากบทบัญญัติดังกล่าวข้างต้นเห็นได้ว่า การแต่งตั้ง
อธิการบดี (รวมถึงรักษาราชการแทนอธิการบดี) ในมหาวิทยาลัยราชภัฏนั้น พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. 2547 ได้มีบทบัญญัติกําหนดให้การแต่งต้ังอธิการบดี จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั ้ง         
โดยคําแนะนําของสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา 28 และกําหนดคุณสมบัติเอาไว้ตามมาตรา 29 ที่ได้กําหนด
ไว้ด้วยว่าต้องมีคุณสมบัติหรือไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ซึ่งข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2547     
ได้กําหนดรองรับเรื ่องคุณสมบัติของอธิการบดีต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา 29 และควรมีคุณสมบัติ
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เพิ่มเติมตามที่กําหนดในข้อ 4 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ 
และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2547 และกําหนดวิธีการได้มาที่สามารถกระทําได้สองวิธี โดยการสมัคร      
ทั้งจากบุคคลภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัย หรือโดยการเสนอช่ือตามข้อ 7 และโดยที่มหาวิทยาลัย     
ราชภัฏเป็นส่วนราชการในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามมาตรา 4 วรรคสาม                 
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยราชภัฏจึงอยู่ในบังคับของ
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 ด้วย เน่ืองจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อยู่ในความหมายของสถาบันอุดมศึกษาตามมาตรา 4 วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ ข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 ซึ่งมาตรา 26 และมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ได้บัญญัติ
รองรับให้มีการแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารในตําแหน่งอธิการบดีได้ทั้งจากข้าราชการ
พลเร ือนในสถาบันอ ุดมศ ึกษาตามมาตรา  26 หร ือจากบุคคลที ่ไม ่ได ้เป ็นข ้าราชการพลเร ือนใน
สถาบันอุดมศึกษาตามมาตรา 27 อย่างไรก็ดี โดยที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547            
และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2547 
มิได้บัญญัติไว้ว่า บุคคลที่ไม่ได้เป็นข้าราชการพลเรือนที่จะได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารใน
ตําแหน่งอธิการบดีจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นเกี่ยวกับอายุของ     
ผู้ที่ได้รับแต่งต้ังเช่นใด และในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 ก็ไม่ได้มี
บทบัญญัติในประเด็นคุณสมบัติเรื่องอายุเอาไว้อย่างชัดแจ้งเช่นกัน ดังน้ัน กรณีจึงต้องพิจารณาจาก
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 ซึ่งตามมาตรา 4 ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาอยู่ในความหมายของข้าราชการพลเรือนจึงอยู่
ในบังคับของพระราชบัญญัติดังกล่าวเช่นเดียวกัน ซึ่งมาตรา 19 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการ พ.ศ. 2494 บัญญัติหลักเกณฑ์ในเรื่องอายุว่าข้าราชการซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์แล้วเป็นอันพ้น
จากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณที่ข้าราชการผู้น้ันมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ ด้วยเหตุน้ี จึงถือว่าคุณสมบัติใน
เรื่องอายุเป็นคุณสมบัติที่ต้องนํามาปรับใช้เช่นเดียวกันแก่ผู้ที่ได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งอธิการบดีทั้งที่มาจากผู้ที่
เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือผู้ที่ไม่ได้เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หากมีกรณีที่
จะต้องยกเว้นคุณสมบัติในเรื่องอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์เอาไว้ กฎหมายก็จะต้องมีบทบัญญัติยกเว้นเอาไว้
อย่างแจ้งชัดเพราะเป็นข้อยกเว้นจากหลักทั่วไป ดังเช่นกรณีที่กําหนดให้สถาบันอุดมศึกษาอาจพิจารณาให้
บุคคลรับราชการต่อไปจนถึงสิ้นปีงบประมาณที่ผู้น้ันมีอายุครบหกสิบห้าปีบริบูรณ์ได้ในกรณีที่เป็นการดํารง
ตําแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ตําแหน่งวิชาการตามมาตรา 19 วรรคหน่ึง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 อีกทั้งมาตรา 19 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ยังบัญญัติไว้อย่าง
แจ้งชัดว่าในกรณีที่มีการต่อเวลาราชการตามวรรคหนึ่งน้ี ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาจะดํารงตําแหน่ง
หรือปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งประเภทผู้บริหารตามมาตรา 18 (ข) และงานบริหารอ่ืนตามที่ ก.พ.อ. กําหนดมิได้ 
จากบทบัญญัติต่าง ๆ  ดังกล่าวข้างต้น จึงเห็นได้ว่า คุณสมบัติเรื่องอายุที่ต้องไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์น้ัน เป็น
คุณสมบัติที่ผู้ที่จะได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งอธิการบดี (รวมถึงรักษาราชการแทนอธิการบดี) จําเป็นต้องมี
คุณสมบัติดังกล่าว การแปลความในทางที่ว่าเมื่อบุคคลที่ได้รับแต่งต้ังเป็นผู้ที่มิได้เป็นข้าราชการพลเรือนใน
มหาวิทยาลัยย่อมสามารถมีอายุเกินกว่าหกสิบปีบริบูรณ์ได้จึงเป็นการแปลความท่ีขัดแย้งกับบทบัญญัติของ
กฎหมายที่กล่าวข้างต้น เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า นายปัญญาฯ ดํารงตําแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี จะครบวาระการดํารงตําแหน่งดังกล่าวในวันที่ 8 ธันวาคม 2551 และได้เกษียณอายุราชการแล้ว
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2550 ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 ได้จัดให้มีการประชุมครั้งที่ 11/2551 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 
2551 เพ่ือแต่งต้ังผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ .ศ . 2547         
เป็นผู ้ร ักษาราชการแทนอธิการบดีแทน นายปัญญาฯ ตามมาตรา 33 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
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ดังกล่าว ตามระเบียบวาระการประชุมเรื่องการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี และผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 
ได้พิจารณามีมติแต่งตั้ง นายปัญญาฯ ให้ดํารงตําแหน่งรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี โดยให้มีผลต้ังแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2551 เป็นต้นไป อันเป็นวันถัดจากวันที่ นายปัญญาฯ ครบวาระ
การดํารงตําแหน่งอธิการบดีแล้ว และ นายปัญญาฯ ได้มีอายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์แล้ว ซึ่งการแต่งต้ังผู้รักษา
ราชการแทนอธิการบดีในกรณีที่อธิการบดีพ้นจากตําแหน่งตามวาระตามมาตรา 33 วรรคสอง แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 น้ัน กฎหมายได้กําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดี
ที ่ 2 ส่วนบุคคลที ่จะได้ร ับการแต่งตั ้งเป็นผู ้ร ักษาราชการแทนอธิการบดีนั ้น ถึงแม้กฎหมายซ่ึงได้แก่
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ได้กําหนดเพียงให้แต่งต้ังจากผู้ที่มีคุณสมบัติตามมาตรา 29 
แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวก็ตาม แต่ตําแหน่งอธิการบดีเป็นตําแหน่งประเภทผู้บริหารตามมาตรา 18 วรรค
หน่ึง (ข) (1) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 โดยเป็นตําแหน่ง
ผู้บริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัย มีอํานาจและหน้าที่ในการบริหารกิจการของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการและของมหาวิทยาลัย รวมทั้งนโยบายและวัตถุประสงค์ของ
มหาวิทยาลัย ผู้มีคุณสมบัติที่จะได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งอธิการบดีตามมาตรา 65/2 วรรค
หนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว จึงต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามอย่าง
เดียวกับข้าราชการพลเรือนตามบทนิยามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. 
2494 ซึ ่งมาตรา 19 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกันกําหนดให้ข้าราชการท่ีอยู่ภายใต้บังคับของ
พระราชบัญญัติดังกล่าวเป็นอันพ้นจากราชการเมื่อมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ ดังน้ัน บุคคลที่จะได้รับการแต่งต้ัง
ให้เป็นอธิการบดีรวมถึงผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี จึงต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามอย่าง
เดียวกับผู้ที่เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กล่าวคือ ต้องมีอายุไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์อยู่ในขณะที่
ได้รับการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งดังกล่าวด้วย ดังน้ัน เมื่อในขณะที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 มีมติแต่งต้ัง นายปัญญาฯ ให้
รักษาราชการแทนอธิการบดี นายปัญญาฯ ได้เกษียณอายุราชการแล้ว ซึ่งถือว่าไม่มีคุณสมบัติที่จะได้รับการ
แต่งต้ังให้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีได้แล้ว มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 ดังกล่าวจึง
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย อุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีในข้อน้ีจึงรับฟังได้ 

(2)  กรณีที่ในระหว่างการพิจารณาคดีมีคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ        
ที่ 37/2560 เรื่อง การแก้ไขปัญหาการบริหารงานของสถาบันอุดมศึกษา ออกใช้บังคับน้ัน 

เมื่อพิจารณาเน้ือหาของคําสั่งดังกล่าวแล้ว เห็นได้ว่า การออกคําสั่งดังกล่าวได้มีการระบุว่า 
มีเหตุสืบเน่ืองมาจากในปัจจุบันปัญหาการบริหารงานของสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษามัก
ปรากฏปัญหาการได้มาซึ่งผู้ดํารงตําแหน่งผู้บริหาร ทําให้การบริหารงานของสถานศึกษาต้องหยุดชะงัก ไม่
สามารถขับเคลื่อนสถานศึกษาได้อย่างเป็นระบบ ขาดความต่อเน่ือง และเกิดความล่าช้าในการบริหารงานที่
สําคัญหลายกรณี ส่งผลให้การดําเนินการเพ่ือปฏิรูปการศึกษาซึ่งเป็นเรื่องสําคัญเรื่องหน่ึงในการปฏิรูปประเทศ
ตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ไม่อาจบรรลุผลสําเร็จลงได้ โดยเน้ือหาในข้อ 2 ของคําสั่งฯ ระบุว่า เพ่ือประโยชน์ใน
การบริหารงานของสถาบันอุดมศึกษาให้มีความต่อเน่ืองและเกิดประสิทธิภาพ ให้สถาบันอุดมศึกษามีอํานาจ
แต่งตั้งบุคคลใดที่มิได้เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาหรือเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษามา
ดํารงตําแหน่งอธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดีหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มี
ฐานะเทียบเท่าคณะได้ สําหรับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามอ่ืนให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและกฎหมายจัดต้ังสถาบันอุดมศึกษาน้ัน ๆ  เน้ือหาของข้อ 2 ของ
คําสั่งดังกล่าวไม่ได้มีเนื้อหาว่าบุคคลที่มิได้เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาหรือเป็นพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาที่อาจได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งอธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดีหรือ
หัวหน้าหน่วยงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะนั้น ได้รับยกเว้นในเรื่องคุณสมบัติหรือลักษณะ
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ต้องห้ามตามกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างย่ิง คุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามในเรื่องอายุแต่อย่างใด ข้อ 2 ดังกล่าว จึง
เป็นเพียงการบัญญัติรองรับให้ผู้ที่ไม่ได้เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาหรือเป็นพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาสามารถดํารงตําแหน่งต่างๆ  เหล่าน้ันได้เท่าน้ัน ส่วนคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามจะเป็น
เช่นใดก็ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและกฎหมายจัดตั้ง
สถาบันอุดมศึกษานั้นๆ  และคําสั่งดังกล่าวโดยทั่วไปมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศใช้บังคับในราชกิจจา
นุเบกษา (วันที่ 8 สิงหาคม 2560) เป็นต้นไป ส่วนความในข้อ 2 วรรคสองนั้น ก็เป็นการบัญญัติรองรับกรณีที่
อยู่ในระหว่างการสรรหาผู้ดํารงตําแหน่ง มิได้มีผลเก่ียวข้องกับการวินิจฉัยคดีน้ี 

(3)  นอกจากน้ัน มาตรา 16 วรรคหน่ึง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. 2539 บัญญัติว่า ในกรณีที่มีเหตุอ่ืนใดนอกจากท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา 13 เก่ียวกับเจ้าหน้าที่หรือ
กรรมการในคณะกรรมการท่ีมีอํานาจพิจารณาทางปกครองซึ่งมีสภาพร้ายแรงอันอาจทําให้การพิจารณาทาง
ปกครองไม่เป็นกลาง เจ้าหน้าที่หรือกรรมการผู้น้ันจะทําการพิจารณาทางปกครองในเรื่องน้ันไม่ได้ มาตรา 83 
วรรคหน่ึง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว บัญญัติว่า ในการประชุม ต้องมีรายงานการประชุมเป็นหนังสือ 
ประกอบกับข้อ 17 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 
2547 กําหนดว่า กรรมการจะอยู่ในการประชุมขณะมีการอภิปรายและลงมติในเรื่องใดที่ตนมีส่วนได้เสียมิได้ 
เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติอนุญาตให้อยู่ในที่ประชุมเพ่ือช้ีแจงข้อเท็จจริงอันจะทําความกระจ่างในเรื่องน้ันก็ได้ แต่
โดยที่หลักว่าด้วยข้อสงสัยเก่ียวกับความเป็นกลางของเจ้าหน้าที่น้ันเป็นหลักการสําคัญเพ่ือกันมิให้เจ้าหน้าที่ที่มี
เหตุข้อสงสัยเก่ียวกับความเป็นกลางทําการพิจารณาทางปกครองหรือเข้าร่วมในการพิจารณาทางปกครองและ
เป็นหลักการที่กฎหมายบัญญัติไว้อย่างแจ้งชัด ซึ่งถึงแม้ผู้ถูกฟ้องคดีจะกล่าวอ้างว่า นายปัญญาฯ ได้ออกจาก
ห้องประชุมในช่วงที่มีการพิจารณาวาระดังกล่าว แต่เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าในการประชุมครั้งที่ 11/2551        
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2551 ตามบันทึกรายงานการประชุมระบุว่า นายปัญญาฯ เป็นกรรมการของผู้ถูกฟ้อง
คดีที่ 2 และได้เข้าร่วมในการประชุมครั้งน้ี โดยมีระเบียบวาระเร่ืองการพิจารณาแต่งต้ังผู้รักษาราชการแทน
อธิการบดี ซึ่ง นายปัญญาฯ เป็นผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือให้ดํารงตําแหน่งดังกล่าวด้วย หากจะให้รับฟังข้อเท็จจริง
อย่างแจ้งชัดว่า นายปัญญาฯ ได้ออกจากท่ีประชุมในการพิจารณาวาระดังกล่าวซึ่งเก่ียวข้องกับส่วนได้เสียของ 
นายปัญญาฯ และหลักว่าด้วยข้อสงสัยเก่ียวกับความเป็นกลางของเจ้าหน้าที่เป็นหลักการสําคัญเพ่ือป้องกัน
ไม่ให้เกิดความไม่ชอบด้วยกฎหมายแก่การพิจารณาทางปกครองดังที่ได้กล่าวมาแล้ว กรณีก็จะต้องปรากฏ
พยานหลักฐานที่แสดงข้อเท็จจริงว่า นายปัญญาฯ ไม่ได้ร่วมในการพิจารณาด้วย ดังน้ัน เมื่อในรายงานการ
ประชุมได้ระบุเพียงว่า นายปัญญาฯ เป็นกรรมการที่มาประชุม กรณีจึงยังไม่อาจจะรับฟังได้ว่า นายปัญญาฯ 
ไม่ได้อยู่ร่วมพิจารณาและไม่ได้ร่วมลงมติในวาระดังกล่าวตามท่ีผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองกล่าวอ้าง จึงเป็นเหตุให้มติ
ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 ไม่ชอบด้วยกฎหมายอีกด้วยเหตุหน่ึงเช่นกัน อุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีในข้อน้ีจึงรับฟังได้ 
ดังน้ัน มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 ในการประชุมครั้งที่ 11/2551 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2551 ที่แต่งต้ัง นาย
ปัญญาฯ เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จึงเป็นมติที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

การที ่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษายกฟ้องนั้น  ศาลปกครองสูงสุดไม่เห็นพ้องด้วย 
พิพากษากลับคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น เป็นให้เพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 ในการประชุม 
ครั้งที่ 11/2551 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2551 ที่แต่งต้ัง นายปัญญา  การพานิช เป็นผู้รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ทั้งน้ี นับต้ังแต่วันที่มีมติ 
  จากคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดคดีหมายเลขดําที่ อ. 19/2556 คดีหมายเลขแดงที่ อ. 
651/2561 สามารถสรุปสาระสําคัญได้ดังน้ี 

1.  คุณสมบัติในเรื่องอายุเป็นคุณสมบัติที่ต้องนํามาปรับใช้เช่นเดียวกันแก่ผู้ที่ได้รับแต่งต้ังให้
ดํารงตําแหน่งอธิการบดีทั้งที่มาจากผู้ที่เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือผู้ที่ไม่ได้เป็นข้าราชการ    
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พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หากมีกรณีที่จะต้องยกเว้นคุณสมบัติในเรื่องอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์เอาไว้ 
กฎหมายก็จะต้องมีบทบัญญัติยกเว้นเอาไว้อย่างแจ้งชัดเพราะเป็นข้อยกเว้นจากหลักทั่วไป 

2.  คุณสมบัติเรื่องอายุที่ต้องไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์น้ัน เป็นคุณสมบัติที่ผู้ที่จะได้รับแต่งต้ังให้
ดํารงตําแหน่งอธิการบดี รวมถึงผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี จําเป็นต้องมีคุณสมบัติดังกล่าว การแปลความ
ในทางที่ว่าเมื่อบุคคลที่ได้รับแต่งต้ังเป็นผู้ที่มิได้เป็นข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยย่อมสามารถมีอายุเกิน
กว่าหกสิบปีบริบูรณ์ได้จึงเป็นการแปลความที่ขัดแย้งกับบทบัญญัติของกฎหมาย 

3. ความในข้อ 2 ของคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 37/2560 เรื่อง การแก้ไข
ปัญหาการบริหารงานของสถาบันอุดมศึกษา เป็นเพียงการบัญญัติรองรับให้ผู้ที่ไม่ได้เป็นข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาหรือเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสามารถดํารงตําแหน่งอธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วย
อธิการบดี คณบดีหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะได้เท่าน้ัน ส่วนคุณสมบัติและ
ลักษณะต้องห้ามจะเป็นเช่นใดก็ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
และกฎหมายจัดต้ังสถาบันอุดมศึกษานั้นๆ  และคําสั่งดังกล่าวโดยท่ัวไปมีผลใช้บังคับต้ังแต่วันประกาศใช้บังคับ
ในราชกิจจานุเบกษา (วันที่ 8 สิงหาคม 2560) เป็นต้นไป ส่วนความในข้อ 2 วรรคสอง น้ัน ก็เป็นการบัญญัติ
รองรับกรณีที่อยู่ในระหว่างการสรรหาผู้ดํารงตําแหน่งเท่านั้น 

4.  หลักว่าด้วยข้อสงสัยเก่ียวกับความเป็นกลางของเจ้าหน้าที่เป็นหลักการสําคัญเพ่ือป้องกัน
ไม่ให้เกิดความไม่ชอบด้วยกฎหมายแก่การพิจารณาทางปกครอง กรณีก็จะต้องปรากฏพยานหลักฐานที่แสดง
ข้อเท็จจริงว่า เจ้าหน้าที่หรือกรรมการในคณะกรรมการที่มีอํานาจพิจารณาทางปกครองซึ่งมีสภาพร้ายแรงอัน
อาจทําให้การพิจารณาทางปกครองไม่เป็นกลางไม่ได้ร่วมในการพิจารณาด้วย ดังน้ัน เมื่อในรายงานการประชุม
ได้ระบุเพียงว่า เจ้าหน้าที่หรือกรรมการในคณะกรรมการที่มีอํานาจพิจารณาทางปกครองซึ่งมีสภาพร้ายแรงอัน
อาจทําให้การพิจารณาทางปกครองไม่เป็นกลางเป็นกรรมการที่มาประชุม กรณีจึงยังไม่อาจจะรับฟังได้ว่า
เจ้าหน้าที่หรือกรรมการในคณะกรรมการที่มีอํานาจพิจารณาทางปกครองซึ่งมีสภาพร้ายแรงอันอาจทําให้การ
พิจารณาทางปกครองไม่เป็นกลางไม่ได้อยู่ร่วมพิจารณาและไม่ได้ร่วมลงมติด้วย มติของที่ประชุมที่มีข้อเท็จจริง
ตามกรณีดังกล่าวจึงเป็นมติที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
  สําหรับหลักในการพิจารณาคดีนี้ที่มีผลกับการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยศิลปากรนั้น 
กองนิติการมีความเห็นดังน้ี 

1.  ปัจจุบันมหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ที่ไม่เป็นส่วนราชการตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
และกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และไม่เป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณและกฎหมายอ่ืนตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559  

2.  ผู้ดํารงตําแหน่งอธิการบดี รองอธิการบดี คณบดีและหัวหน้าส่วนงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มี
ฐานะเทียบเท่าคณะ ของมหาวิทยาลัยศิลปากร มีสถานะเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยศิลปากรสายบริหาร กลุ่ม
บริหารวิชาการ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 
2559 

3.  สําหรับตําแหน่งอธิการบดี คณบดีและหัวหน้าส่วนงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ ของมหาวิทยาลัยศิลปากรน้ัน มาตรา 77 และมาตรา 78 ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ศิลปากร พ.ศ. 2559 ได้วางแนวทางไว้ว่าผู้ที่จะดํารงตําแหน่งอธิการบดี คณบดีและหัวหน้าส่วนงานที่เรียกช่ือ
อย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ของมหาวิทยาลัยศิลปากรได้ จะต้องมีสถานะเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ศิลปากรเท่าน้ัน โดยผู้ดํารงตําแหน่งดังกล่าวอยู่ก่อนที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 มีผลใช้
บังคับ จะต้องแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยศิลปากรตามพระราชบัญญัติ
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มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 ภายในระยะเวลาที่พระราชบัญญัติน้ีกําหนด มิฉะน้ันจะต้องพ้นจากตําแหน่ง 
ดังน้ัน ผู้ที่จะดํารงตําแหน่งดังกล่าวได้จะต้องมีสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยศิลปากรเท่าน้ัน 

4. คุณสมบัติเก่ียวกับอายุของพนักงานมหาวิทยาลัยศิลปากรน้ัน ข้อ 16 ของข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 กําหนดไว้เฉพาะพนักงาน
ประจําและพนักงานช่ัวคราวเท่าน้ันว่าต้องมีอายุไม่น้อยกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ ส่วนการพ้นสภาพการเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัยน้ัน ข้อ 57 ของข้อบังคับดังกล่าวก็กําหนดไว้เฉพาะพนักงานประจําอีกเช่นกันว่า 
พนักงานประจําพ้นสภาพการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเมื่อสิ้นปีงบประมาณที่ผู้น้ันมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์
หรืออายุครบระยะเวลาการต่อการจ้างภายหลังภายหลังอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ตามข้อ 23 ซึ่งการกําหนด
ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นพนักงานประจําน้ีข้อ 15 ของข้อบังคับดังกล่าวกําหนดไว้เฉพาะ
พนักงานมหาวิทยาลัยศิลปากรสายวิชาการและสายสนับสนุนเท่าน้ัน ไม่รวมถึงพนักงานมหาวิทยาลัยศิลปากร
สายบริหาร กลุ่มบริหารวิชาการ ดังน้ัน จึงมีความเห็นว่าข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการบริหารงาน
บุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 
มีบทบัญญัติกําหนดยกเว้นคุณสมบัติในเรื่องอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ของผู้ดํารงตําแหน่งอธิการบดี รอง
อธิการบดี คณบดีและหัวหน้าส่วนงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ของมหาวิทยาลัยศิลปากร
เอาไว้อย่างแจ้งชัดแล้ว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 

 
มติ ที่ประชุมรับทราบ และให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยวินิจฉัยในเรื่องน้ีต่อไป 
 
ระเบยีบวาระที่  3    เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน  
ระเบยีบวาระที่  3.1 ขออนุญาตใหบุ้คลากรในสังกัดคณะศึกษาศาสตรล์าศึกษาต่อระดับ    

ปริญญาโท ราย อาจารย์ภาณุพล  โสมูล และมาตรการกํากับติดตาม      
การลาศึกษาของบุคลากรมหาวิทยาลัยศลิปากร 

 
สรุปเรื่อง 
 ตามท่ี คณะศึกษาศาสตร์ เสนอขออนุญาตให้ อาจารย์ภาณุพล โสมูล ลาศึกษาต่อย้อนหลัง 
เป็นกรณีพิเศษ โดยศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ด้วยทุนส่วนตัว โดยใช้เวลาราชการบางส่วน ภาคการศึกษาหน่ึงไม่เกิน 10 ช่ัวโมง/สัปดาห์ มีกําหนด         
5 ปี ต้ังแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2557 ถึงวันที่ 17 สิงหาคม 2562 และที่ประชุม ก.บ.ม ครั้งที่ 18/2561 เมื่อวันที่ 
11 กันยายน 2561 ได้มีมติให้ อาจารย์ภาณุพล โสมูล ช้ีแจงเหตุผลและความจําเป็นในการขออนุมัติลาศึกษา          
ต่อย้อนหลังในหลักสูตรดังกล่าวเป็นกรณีพิเศษ และให้กองการเจ้าหน้าที่จัดทํามาตรการในการติดตามการลา
ศึกษาต่อของบุคลากรต่อไป และให้นําเสนอที่ประชุม ก.บ.ม. พิจารณา น้ัน 
 บัดน้ี อาจารย์ภาณุพล โสมูล ได้ช้ีแจงเหตุผลและความจําเป็นในการขออนุมัติลาศึกษาต่อ
ย้อนหลังและสาเหตุที่ไม่ได้ดําเนินการตามระเบียบการลาศึกษา รวมถึงกองการเจ้าหน้าที่ได้จัดทํามาตรการ
กํากับติดตามการลาศึกษาของบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากรมาเรียบร้อยแล้ว 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 



 

 

19

มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้ นายภาณุพล โสมูล ลาศึกษาต่อย้อนหลัง เป็นกรณีพิเศษ 
ในระดับปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้วยทุน
ส่วนตัว โดยใช้เวลาราชการบางส่วน ภาคการศึกษาหน่ึงไม่เกิน 10 ช่ัวโมง/สัปดาห์ มีกําหนด 5 ปี ต้ังแต่วันที่  
18 สิงหาคม 2557 ถึงวันที่ 17 สิงหาคม 2562 และเห็นชอบมาตรการกํากับติดตามการลาศึกษาของบุคลากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร ตามท่ีกองการเจ้าหน้าที่เสนอ 
  
ระเบยีบวาระที่  4     เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
ระเบยีบวาระที่  4.1 การบริหารงานบุคคล 
ระเบยีบวาระที่  4.1.1 การสอบแข่งขนั / คัดเลือก 

ไม่ม ี
 
ระเบยีบวาระที่  4.1.2 การขออนุมัติบรรจุบคุคล / การโอนย้าย  
ระเบียบวาระท่ี  4.1.2.1 คณะอักษรศาสตร์ขออนุมัติจ้าง นายโกสินทร์ ปัญญาอธิสิน นักเรียนทุนฯ   

เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่ นายโกสินทร์ ปัญญาอธิสิน นักเรียนทุนโครงการเครือข่ายเชิงกลยุทธ์เพ่ือการผลิตและ

พัฒนาอาจารย์ ประจําปี 2551 ได้ศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาวิชา Linguistics ณ University of Essex 
ประเทศสหราชอาณาจักร น้ัน 

บัดน้ี นายโกสินทร์ ปัญญาอธิสิน ได้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก ได้รับวุฒิ Doctor of 
Philosophy in Linguistics จาก University of Essex ประเทศสหราชอาณาจักร โดยขอยกเว้นเกณฑ์            
ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ เน่ืองจากได้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยของประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษใน
การสื่อสาร ตามมติ ก.บ.พ. ครั้งที่ 25/2558 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558 คณะฯ จึงประสงค์ขออนุมัติจ้าง            
นายโกสินทร์ ปัญญาอธิสิน ด้วยวุฒิ Doctor of Philosophy in Linguistics จาก University of Essex 
ประเทศสหราชอาณาจักร ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-06-711 อัตราเงินเดือน เดือนละ          
31,500 บาท สังกัดภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2561 ซึ่งเป็นวันที่รายงานตัว
เข้าปฏิบัติงาน พร้อมทั้งขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังน้ี 
 1. คณบดีคณะอักษรศาสตร ์    ประธานกรรมการ 
 2. หัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร์  กรรมการ 
 3. ศาสตราจารย์ ดร.บุษบา กนกศิลปธรรม   กรรมการ 
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภกาญจน์ ผาทอง   กรรมการ 
 5. นางสาวประภาพร  ถึกกวย    เลขานุการ 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมั ติให้จ้าง นายโกสินทร์ ปัญญาอธิสิน นักเรียนทุนฯ           
ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-06-711 อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท สังกัดภาควิชา
ภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2561 ซึ่งเป็นวันที่รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน พร้อมทั้งอนุมัติ
ให้แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าวตามรายช่ือที่คณะฯ เสนอ            
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ทั้งน้ี การจ้างคร้ังแรกให้จ้างเป็นพนักงานประจําสถานภาพทดลองงานมีระยะเวลาการจ้าง 1 ปี ต้ังแต่วันที่
รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.2.2 คณะศึกษาศาสตร์ขออนุมัติจ้างบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  
  จํานวน 2 ราย 
 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีคณะศึกษาศาสตร์มีกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่ง
เลขที่ 1-6-05-84 และตําแหน่งเลขที่ 1-6-05-91 สังกัดโรงเรียนสาธิต น้ัน  
  เพ่ือให้การดําเนินงานภายในคณะศึกษาศาสตร์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะฯ จึงประสงค์ 
ขออนุมัติจ้างบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 2 ราย ดังน้ี 

1. นายพฤฒิพงศ์ โลหะสุวรรณ์ วุฒิวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (คณิตศาสตร์) จากมหาวิทยาลัย 
ศิลปากร ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-6-05-84 อัตราเงินเดือน เดือนละ 26,250 บาท สังกัดโรงเรียน
สาธิต คณะศึกษาศาสตร์  

2. นางสาวบุศราพรรณ ประจง วุฒิอักษรศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย) จากมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-6-05-91 อัตราเงินเดือน เดือนละ 26,250 บาท สังกัดโรงเรียน
สาธิต คณะศึกษาศาสตร์ 

พร้อมทั้งขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังน้ี 
คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ราย นายพฤฒิพงศ์ โลหะสุวรรณ์ 
1. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์    ประธานกรรมการ 
2. ผู้อํานวยการโรงเรียนสาธิต    กรรมการ 
3. รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ    กรรมการ 
4. อาจารย์ศรีพรรณ เรืองธรรมพิศาล   กรรมการ 
5. นางสาวสมบูรณ์ ใจเที่ยง    เลขานุการ 
คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ราย นางสาวบุศราพรรณ ประจง 
1. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์    ประธานกรรมการ 
2. ผู้อํานวยการโรงเรียนสาธิต    กรรมการ 
3. รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ    กรรมการ 
4. อาจารย์รจนา คํานึงผล    กรรมการ 
5. นางสาวสมบูรณ์ ใจเที่ยง    เลขานุการ 

 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมั ติให้จ้างบุคคล ทั้ง 2 ราย เ พ่ือบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ต้ังแต่วันที่  ก.บ.ม. อนุมัติ แต่ไม่ก่อนวันรายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน พร้อมทั้งอนุมัติให้แต่งต้ัง
คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าวตามรายช่ือที่คณะฯ เสนอ ทั้งน้ี การจ้าง 
ครั้งแรกให้จ้างเป็นพนักงานประจําสถานภาพทดลองงาน มีระยะเวลาการจ้าง 1 ปี ต้ังแต่วันที่รายงานตัว            
เข้าปฏิบัติงาน 
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ระเบียบวาระที่  4.1.3 การประเมินการปฏิบัติงาน 
  ไม่ม ี
 
ระเบยีบวาระที่  4.1.4 การขอเปลี่ยน / เพิ่มเง่ือนไขการบรรจุ 
  ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.5 การพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ ชํานาญงาน ชํานาญงานพิเศษ ชํานาญการ 

ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษฯ 
  ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6 เรื่องอ่ืนๆ  
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.1 ขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการเพื่อประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดํารง

ตําแหน่งหัวหน้างาน 
 

สรุปเรื่อง 
ด้วย กองคลัง สํานักงานอธิการบดี ประสงค์ขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการประเมิน          

เพ่ือแต่งต้ัง นางสาววิจิตรา เพ่ิมผล พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (รักษาการ      
ในตําแหน่งหัวหน้างานบัญชี) ตําแหน่งเลขที่ 2-2-07-924 อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,600 บาท สังกัด          
งานบัญชี กองคลัง สํานักงานอธิการบดี ให้ดํารงตําแหน่งหัวหน้างานบัญชี กองคลัง สํานักงานอธิการบดี 

 โดยมาตรา 88 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 ประกอบกับประกาศ
มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพ่ือแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน 
ระดับงานและระดับฝ่ายหรือเทียบเท่า พ.ศ. 2555 ข้อ 5 กําหนดให้แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินบุคคลเพ่ือ
แต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าหน่วยงานระดับงานและระดับฝ่ายหรือเทียบเท่าจํานวน 3 คน ดังต่อไปน้ี  
      1. ผู้แทน ก.บ.ม. ซึ่งอยู่ต่างสังกัดกับผู้รับการประเมิน จํานวนหน่ึงคน  เป็นประธานกรรมการ  
      2. คณบดีหรือหัวหน้าหน่วยงานที่ เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ซึ่ งเป็น
ผู้บังคับบัญชาของผู้รับการประเมิน เป็นกรรมการ  
          3. ผู้ที่ดํารงตําแหน่งหัวหน้างานหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เทียบเท่าขึ้นไป ซึ่งมีระดับตําแหน่ง      
ไม่ตํ่ากว่าระดับตําแหน่งที่จะแต่งต้ังและอยู่ต่างสังกัดกับผู้รับการประเมิน จํานวนหน่ึงคน เป็นกรรมการ  
          4. ผู้รับผิดชอบด้านบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของผู้รับการประเมิน เป็นเลขานุการ  

กองการเจ้าหน้าที่ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติ นางสาววิจิตรา เพ่ิมผล เรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่า           
มีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง และหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพ่ือแต่งต้ังให้
ดํารงตําแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน คือ “ต้องดํารงตําแหน่งในสายงานที่ใช้วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ตํ่ากว่า
วุฒิปริญญาตรี และต้องเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา และต้องมีระยะเวลาการปฏิบัติงาน
มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี” 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมั ติให้แต่ง ต้ังคณะกรรมการประเมินเ พ่ือแต่ง ต้ังให้                
นางสาววิจิตรา เพ่ิมผล ดํารงตําแหน่งหัวหน้างานบัญชี กองคลัง สํานักงานอธิการบดี โดยประกอบด้วย           
ผู้มีตําแหน่งและนาม ดังต่อไปน้ี 

1. รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์     ประธานกรรมการ 
2. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร    กรรมการ 
3. ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน   กรรมการ 
4. นางสาวดวงพร  พวงอุไร    เลขานุการ 

 

ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.2 รายงานผลความก้าวหน้าของการไปปฏิบั ติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้         
ทางวิชาการ ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กังวล คัชชิมา 

 

สรุปเรื่อง 
ตามที่มหาวิทยาลัยอนุมั ติให้ ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร . กังวล คัชชิมา สังกัดภาควิชา          

ภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี  ลาไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการเพ่ือเขียนตํารา                 
เรื่อง ประวัติศาสตร์กัมพูชาจากศิลาจารึก โดยมีกําหนด 1 ปี ต้ังแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่               
31 พฤษภาคม 2561 น้ัน   

ในการน้ี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กังวล คัชชิมา ได้ส่งรายงานผลความก้าวหน้าของการไป
ปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการฉบับสมบูรณ์แล้ว ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะโบราณคดี ครั้งที่ 16/2561 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบรายงานผลความก้าวหน้าของการไปปฏิบัติงาน               
เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการฉบับสมบูรณ์ ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กังวล คัชชิมา สังกัดภาควิชา             
ภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี 
 

ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.3 การแต่งต้ังคณะกรรมการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าภาควิชา                
คณะอักษรศาสตร์  

  (วาระลับ) 
  เลื่อนไปพิจารณาในการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 20/2561 วันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2561 
 

ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.4 ขอปรับวุฒิและอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีหนังสือมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ ศธ 6801/10269 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 

2559 หนังสือมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ ศธ 6803/0171 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 และหนังสือมหาวิทยาลัย
ศิลปากร  ที่ ศธ 6803/0238 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2561 ขอให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณา
คุณวุฒิของ นางสาวเพชรดา ชุนอ่อน วุฒิ Doctor of Philosophy จาก Visva-Bharati สาธารณรัฐอินเดีย ว่าหาก
กรณีเป็นข้าราชการสมควรได้รับเงินเดือนในอันดับ และข้ันใด เพ่ือมหาวิทยาลัย จะได้นําไปใช้เป็นข้อมูลในการ
เทียบเคียงเงินเดือนสําหรับการปรับวุฒิและอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย น้ัน  
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บัดน้ี สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา    
ลับ ที่ ศธ 0506(2)/8777 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2561 แจ้งให้มหาวิทยาลัยศิลปากรทราบว่า ได้พิจารณาแล้วมีมติ
ว่าคุณวุฒิของ นางสาวเพชรดา ชุนอ่อน  วุฒิ Doctor of Philosophy จาก Visva-Bharati สาธารณรัฐอินเดีย          
เป็นคุณวุฒิของต่างประเทศที่เทียบได้เท่ากับคุณวุฒิระดับปริญญาเอก ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา 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) 
หากเสนอเรื่องขอกําหนดภายหลังเวลาดังกล่าวให้กําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิได้ไม่ก่อนวันที่หน่วยงาน       
การเจ้าหน้าที่ของคณะหรือมหาวิทยาลัยได้รับเรื่อง 

เน่ืองจาก มหาวิทยาลัยได้มีคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 1129/2558 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2558   
สั่งบรรจุ นางสาวเพชรดา ชุนอ่อน  พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-3-06-787 สังกัด         
ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ ด้วยคุณวุฒิปริญญาโท ต้ังแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 (โดยกําลังศึกษา    
ในระดับปริญญาเอกอยู่ในขณะนั้น) บัดน้ี นางสาวเพชรดา ชุนอ่อน  ได้สําเร็จการศึกษา วุฒิ Doctor of 
Philosophy จาก Visva-Bharati สาธารณรัฐอินเดีย ต้ังแต่วันที่ 26 กันยายน 2559 และย่ืนเรื่องเสนอ           
ขอปรับวุฒิและอัตราเงินเดือนให้หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ของคณะฯ รับเรื่องเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559 

คณะอักษรศาสตร์ประสงค์ขออนุมัติให้ปรับวุฒิและอัตราเงินเดือน ราย นางสาวเพชรดา        
ชุนอ่อน  พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-3-06-787 สังกัดภาควิชาประวัติศาสตร์            
คณะอักษรศาสตร์ ซึ่งสําเร็จการศึกษาวุฒิ Doctor of Philosophy จาก Visva-Bharati สาธารณรัฐอินเดีย 
เพ่ิมขึ้น ต้ังแต่วันที่ 26 กันยายน 2559 สมควรได้รับการปรับวุฒิและอัตราเงินเดือน จากตําแหน่งอาจารย์           
วุฒิปริญญาโท อัตราเงินเดือน เดือนละ 26,260 บาท เป็นตําแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก อัตราเงินเดือน  
เดือนละ 30,450 บาท ได้ต้ังแต่วันที่ 26 กันยายน 2559 ซึ่งเป็นวันที่สําเร็จการศึกษา 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้ปรับวุฒิและอัตราเงินเดือน ราย นางสาวเพชรดา ชุนอ่อน 
พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-3-06-787 สังกัดภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ 
จาก วุฒิปริญญาโท อัตราเงินเดือน เดือนละ 26,260 บาท เป็น วุฒิปริญญาเอก อัตราเงินเดือน เดือนละ          
30,450 บาท ได้ต้ังแต่วันที่ 26 กันยายน 2559 ซึ่งเป็นวันที่สําเร็จการศึกษา 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.5 รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็น

อาจารย์ในมหาวิทยาลยั จํานวน 16 ราย และขออนุมัติต่อการจ้างผู้มีความรู้
ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย จํานวน 10 ราย 

 
สรุปเรื่อง  
 ตามมติ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 15/2561 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 และ
ครั้งที่ 16/2561 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 มีมติให้แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้มีความรู้
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ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย และตามระเบียบทบวงมหาวิทยาลัยว่าด้วยการจ้าง
ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2542 และหนังสือทบวงมหาวิทยาลัย              
ที่ ทม 0202/ว 11 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2542  มอบอํานาจให้ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ 
การจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นการจ้างต่อเน่ืองกันเกิน 5 ปี และ
หนังสือทบวงมหาวิทยาลัย ที่ ทม 0202.5/ว 743 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2543 มอบอํานาจให้ ก.บ.ม. 
มหาวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณาอนุมัติการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย สําหรับผู้มี
อายุเกินกว่า 65 ปี น้ัน 
 บัดน้ี คณะกรรมการประเมินฯ ได้ดําเนินการประเมินผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็น
อาจารย์ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว มีผลการปฏิบัติงานและคุณลักษณะในการปฏิบัติงาน
เหมาะสม จํานวน 16 ราย ได้แก่ 

 คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพมิพ์ จํานวน 4 ราย ได้แก่ 
 1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณอิทธิพล ต้ังโฉลก 
 2. ศาสตราจารย์เกียรติคุณวิชัย สิทธิรัตน์ 
 3. ศาสตราจารย์เกียรติคุณพิษณ ุศุภนิมิตร 
 4. ศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา  เถาทอง 
  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จํานวน 8 ราย ได้แก่ 
 1. ศาสตราจารย์พิเศษเสนอ  นิลเดช 
 2. รองศาสตราจารย์ฤทัย  ใจจงรัก 
 3. ศาสตราจารย์ ดร.วีระ อินพันทัง 
 4. อาจารย์วนิดา  พ่ึงสุนทร 
 5. รองศาสตราจารย์อนุวิทย์  เจริญศุภกุล 
 6. ศาสตราจารย์กําธร  กุลชล 
 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิบูลย์  จินาวัฒน์ 
 8. รองศาสตราจารย์มาลินี  ศรีสวุรรณ 
  คณะเภสัชศาสตร์ จํานวน 2 ราย ได้แก่ 
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กมลพรรณ  บุญกิจ 
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิเชียร  ลลีาสง่าลกัษณ์ 
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จํานวน 2 ราย ได้แก่  
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทยา หลิวเสรี 
 2. อาจารย์ ดร.อํานาจ สิทธัตตระกูล 
  คณะฯจึงประสงค์ขออนุมั ติ ต่อการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์                
ในมหาวิทยาลัย เป็นเวลา 1 ปี ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 ดังน้ี  

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จํานวน 8 ราย ได้แก่ 
 1. ศาสตราจารย์พิเศษเสนอ  นิลเดช ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 24 อัตราเงินเดือน    
30,000 บาท เป็นการจ้างต่อเน่ืองกันเกิน 5 ปี และมีอายุเกินกว่า 65 ปี 
 2. รองศาสตราจารย์ฤทัย  ใจจงรัก ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 31 อัตราเงินเดือน     
30,000 บาท เป็นการจ้างต่อเน่ืองกันเกิน 5 ปี และมีอายุเกินกว่า 65 ปี 
 3. อาจารย์วนิดา  พ่ึงสุนทร ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขท่ี 33 อัตราเงินเดือน 30,000 บาท 
เป็นการจ้างต่อเน่ืองกันเกิน 5 ปี และมีอายุเกินกว่า 65 ปี 
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 4. รองศาสตราจารย์อนุวิทย์  เจริญศุภกุล ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 34 อัตราเงินเดือน 
30,000 บาท เป็นการจ้างต่อเน่ืองกันเกิน 5 ปี และมีอายุเกินกว่า 65 ปี 
  5. ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร .พิ บูลย์   จินาวัฒน์ ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 36            
อัตราเงินเดือน 30,000 บาท เป็นการจ้างต่อเน่ืองกันเกิน 5 ปี และมีอายุเกินกว่า 65 ปี 
 6. รองศาสตราจารย์มาลินี ศรีสุวรรณ ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 43 อัตราเงินเดือน 
30,000 บาท เป็นการจ้างผู้มีอายุเกิน 65 ปี 
 7. ศาสตราจารย์กําธร  กุลชล ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 35 อัตราเงินเดือน 30,000 บาท 
เป็นการจ้างผู้มีอายุเกินกว่า 65 ปี 
 8. ศาสตราจารย์ ดร. วีระ อินพันทัง ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 32 อัตราเงินเดือน   
30,000 บาท เป็นการจ้างผู้มีอายุเกินกว่า 65 ปี 
  คณะเภสัชศาสตร์ จํานวน 2 ราย ได้แก่ 
 1. ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร . กมลพรรณ บุญกิจ ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 15          
อัตราเงินเดือน 35,000 บาท เป็นการจ้างต่อเน่ืองกันเกิน 5 ปี และมีอายุเกินกว่า 65 ปี 
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิเชียร ลีลาสง่าลักษณ์ ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 37      
อัตราเงินเดือน 35,000 บาท เป็นการจ้างต่อเน่ืองกันเกิน 5 ปี   
 ทั้งน้ี จะดําเนินการออกคําสั่งได้ต่อเมื่อสํานักงบประมาณยืนยันยอดงบประมาณ พ.ศ. 2562 
และบัญชีถือจ่ายประจําปี พ.ศ. 2562 ออกแล้ว 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบรายงานผลการประเมินผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ
เป็นอาจารย์ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย จํานวน 16 ราย และอนุมัติให้ต่อการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ
เป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย จํานวน  10 ราย ตามท่ีเสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.6 (ร่าง) แนวทางการประเมินให้ความเห็นและให้แนวทางการส่งเสริมสําหรับ

คณะกรรมการที่ ก.บ.ม. แต่งต้ังประเมินอาจารย์หรือผู้ช่วยศาสตราจารย์       
ที่ไม่สามารถเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นได้ภายในกําหนดเวลาตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 โดยข้อ 34 กําหนดให้มีการประเมินความก้าวหน้าตําแหน่งทางวิชาการของ
พนักงานประจําสายวิชาการ โดยให้ผู้ดํารงตําแหน่งอาจารย์เข้าสู่ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภายในระยะเวลา  
5 ปี สําหรับอาจารย์ที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาเอก และ 7 ปี สําหรับอาจารย์ที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาโท และ       
ผู้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ให้เข้าสู่ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ภายในระยะเวลา 6 ปี เมื่อครบระยะเวลา
แล้ว หากยังไม่สามารถทําผลงานทางวิชาการเข้าสู่ตําแหน่งที่สูงขึ้นได้ ให้ ก.บ.ม. แต่งต้ังคณะกรรมการ        
เพ่ือประเมินให้ความเห็นและให้แนวทางการส่งเสริม โดยให้ผู้ น้ันปฏิบัติงานต่อไป โดยมหาวิทยาลัย                 
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อาจไม่เลื่อนเงินเดือนให้ และให้มีการติดตามประเมินผลเป็นปีๆ ไป หากพบว่าไม่มีความก้าวหน้าตามแนวทาง
ที่คณะกรรมการกําหนด ภายใต้ระยะเวลาที่ ก.บ.ม. กําหนด ให้เลิกจ้าง หรือเปลี่ยนตําแหน่งให้เหมาะสม น้ัน 

ในการประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561  
ได้พิจารณา (ร่าง) แนวทางการประเมินให้ความเห็นและให้แนวทางการส่งเสริมสําหรับคณะกรรมการที่ ก.บ.ม. 
แต่งต้ังประเมินอาจารย์หรือผู้ช่วยศาสตราจารย์ที่ไม่สามารถเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นได้ภายใน
กําหนดเวลาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 แล้ว 
มีมติเห็นชอบในหลักการ และนําเสนอที่ประชุม ก.บ.ม. พิจารณาต่อไป 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการ (ร่าง) แนวทางการประเมินให้ความเห็นและ
ให้แนวทางการส่งเสริมสําหรับคณะกรรมการที่ ก.บ.ม. แต่งต้ังประเมินอาจารย์หรือผู้ช่วยศาสตราจารย์            
ที่ไม่สามารถเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นได้ภายในกําหนดเวลาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วย          
การบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ทั้งน้ี ในรายที่ยังไม่เคยยื่นขอกําหนดตําแหน่ง         
ทางวิชาการ ให้พนักงานประจําสายวิชาการดําเนินการย่ืนขอภายในระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือน หลังครบ
กําหนดเวลา สําหรับในส่วนของการเลื่อนเงินเดือนให้เป็นไปตามกฎหมายที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
 
ระเบยีบวาระที่  4.2 แผนและการติดตามผลการดําเนินงานตามแผน 

ไม่มี 
 

ระเบยีบวาระที่  4.3 ข้อบังคับ / ระเบียบ / ประกาศ 
ระเบยีบวาระที่  4.3.1 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลยัศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์ และอัตราจ่าย 
  ค่าตอบแทนในการทดสอบมาตรฐานทางวิชาการสาํหรบับุคคลเขา้ศกึษาใน 
  โรงเรียนสาธิต พ.ศ. ....   
 
สรุปเรื่อง 
 ตามที่คณะศึกษาศาสตร์ประสงค์ปรับปรุงอัตราจ่ายค่าตอบแทนในการทดสอบมาตรฐาน
ทางวิชาการสําหรับบุคคลเข้าศึกษาในโรงเรียนสาธิต ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 15/2561 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 น้ัน  
  ในการน้ี คณะศึกษาศาสตร์จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่า
ด้วยหลักเกณฑ์ และอัตราจ่ายค่าตอบแทนในการทดสอบมาตรฐานทางวิชาการสําหรับบุคคลเข้าศึกษาใน
โรงเรียนสาธิต พ.ศ. ....  ซึ่งเป็นการกําหนดอัตราจ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้ที่ปฏิบัติงานในการทดสอบมาตรฐานทาง
วิชาการสําหรับบุคคลเข้าศึกษาในโรงเรียนสาธิต ตามความในข้อ 34 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วย
การบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 โดยผ่านการพิจารณาจากกองนิติการแล้ว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วย
หลักเกณฑ์ และอัตราจ่ายค่าตอบแทนในการทดสอบมาตรฐานทางวิชาการสําหรับบุคคลเข้าศึกษาในโรงเรียน
สาธิต พ.ศ. ....   และให้นําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใช้ต่อไป  
 
ระเบยีบวาระที่  4.3.2 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลยัศิลปากร เรือ่ง ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญา 
  บัณฑิต สําหรบันักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลยัศิลปากร              
  ปีการศึกษา 2561 หลักสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
  โรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ) และ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศลิปากร  
  เรื่อง ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต สําหรบันักศกึษาวิทยาลัย 
  นานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศกึษา 2561 
  เลื่อนไปพิจารณาในการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 20/2561 วันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2561 
 
ระเบยีบวาระที่  4.3.3 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลยัศิลปากร เรือ่ง หลักเกณฑ์การส่งเสริมการเสนอ

ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ในต่างประเทศ 
  เลื่อนไปพิจารณาในการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 20/2561 วันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2561 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.4 โครงสร้างส่วนงานและหน่วยงานภายใน 

ไม่มี 
 
ระเบยีบวาระที่  4.5 การบริหารการเงินและทรพัย์สิน 

ไม่มี 
 
ระเบยีบวาระที่  4.6 เรื่องอ่ืนๆ ตามท่ีอธิการบดีปรึกษา 
ระเบยีบวาระที่  4.6.1 (ร่าง) บันทึกความเข้าใจ เรือ่ง การลดขยะพลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้ง  
  ระหว่างเครือข่ายมหาวิทยาลัยย่ังยืนแห่งประเทศไทยกับบริษัท ซีพีออลล์  
  จํากัด (มหาชน) 
  เลื่อนไปพิจารณาในการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 20/2561 วันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2561 
 
ระเบยีบวาระที่  4.6.2 (ร่าง) บันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลยั 
  ศิลปากรกับ Guangxi Arts University สาธารณรัฐประชาชนจีน 
 
สรุปเรื่อง    

ด้วยคณะวิทยาการจัดการประสงค์จะทําข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ Guangxi Arts 
University สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนบุคลากร
และนักศึกษา ขยายโอกาสทางการศึกษา และมุ่งพัฒนาความเป็นนานาชาติ ข้อตกลงดังกล่าวเป็นข้อตกลงระดับ
มหาวิทยาลัย ระดับของผู้ลงนามของท้ังสองฝ่าย คือ อธิการบดี ข้อตกลงมีระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันลงนาม ซึ่งได้
ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม
2561 โดยคณะวิทยาการจัดการได้เสนอเอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณา ดังน้ี    
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1. แบบเสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาการจัดทําข้อตกลงความร่วมมือกับต่างประเทศ 
(MOU และ MOA) โดยได้กรอกข้อมูลที่สําคัญ ประกอบด้วย  

- กิจกรรมความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
- แผนการดําเนินงาน ระยะเวลา 5 ปี  

2. (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือ ฉบับภาษาอังกฤษ และฉบับแปลเป็นภาษาไทย โดยมีผู้รับรอง
การแปล    

3. ประวัติของ Guangxi Arts University สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ทั้งน้ี เน่ืองจากข้อตกลงดังกล่าวเป็นข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ 

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

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
  

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกความเข้าใจความร่วมมือทาง
วิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ Guangxi Arts University สาธารณรัฐประชาชนจีน และให้นําเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
ระเบยีบวาระที่  4.6.3 ข้อมูลความรว่มมือระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรกับสถาบันต่างประเทศ 
 
สรุปเรื่อง 

ด้วยงานวิเทศสัมพันธ์ได้จัดทําข้อมูลความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรกับสถาบัน
ต่างประเทศ ที่ยังมีผลบังคับใช้ โดยได้เสนอที่ประชุมพิจารณา ดังน้ี 

1. ภาพรวมความร่วมมือกับสถาบันต่างประเทศของมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยได้จัดทําความตกลงร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันต่างประเทศ รวมท้ังสิ้น 

102 ฉบับ จาก 80 สถาบัน ใน 22 ประเทศ ทั้งในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย ยุโรป และอเมริกาเหนือ โดยมีการ  
ลงนามในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มากที่สุด รองลงมาคือสาขาศิลปะและการออกแบบ และสุดท้าย
คือสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งประเทศที่มหาวิทยาลัยจัดทําความตกลงร่วมมือทางวิชาการมากที่สุด
สามอันดับแรก ได้แก่ ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี และสาธารณรัฐจีน ในส่วนของความร่วมมือกับประเทศในกลุ่ม
อาเซียนมีข้อตกลงรวม 18 ฉบับ 

2. ข้อมูลความร่วมมือ กับสถาบันต่างประเทศ  ภายใต้การบริหารของอธิการบดี               
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย สุทธะนันท์ (13 มีนาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) 

คณะวิชาได้เสนอการจัดทําความตกลงและบันทึกความเข้าใจระหว่างมหาวิทยาลัย
ศิลปากรกับสถาบันต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 13 มีนาคม 2560 - 30 กันยายน 2561 รวมท้ังสิ้น 35 ฉบับ โดย
คณะวิชาที่ได้จัดทําความร่วมมือกับสถาบันต่างประเทศมากที่สุดสามอันดับแรก ได้แก่ คณะจิตรกรรม 
ประติมากรรมและภาพพิมพ์ คณะวิทยาการจัดการ และคณะมัณฑนศิลป์ ตามลําดับ โดยจําแนกเป็น  
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- ความร่วมมือใหม่ 28 ฉบับ  
- ต่ออายุจากข้อตกลงเดิม 4 ฉบับ 
- ขอแก้ไขสัญญา 3 ฉบับ 

3. การปรับแบบเสนอการทําข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากร
กับต่างประเทศ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย/สภามหาวิทยาลัย พร้อมน้ีได้แนบตัวอย่างการ
กรอกแบบเสนอดังกล่าว 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
  

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบข้อมูลความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย
ศิลปากรกับสถาบันต่างประเทศ ตามท่ีงานวิเทศสัมพันธ์เสนอในข้อ 1 - ข้อ 3 และให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัย
ทราบต่อไป 
 
ระเบยีบวาระที่  4.6.4 การเสนอเรื่องเข้าวาระการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย  
  ครั้งที่ 5/2561 
  เลื่อนไปพิจารณาในการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 20/2561 วันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2561 
 
ระเบยีบวาระที่  4.6.5 (ร่าง) ปฏิทินและ (ร่าง) แผนปฏิทินปฏิบติัการการประชุมคณะกรรมการ 
  บริหารมหาวิทยาลยัศลิปากร ประจําปี พ.ศ. 2562 
  เลื่อนไปพิจารณาในการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 20/2561 วันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2561 
 
ระเบยีบวาระที่  4.6.6 การดําเนนิการกําหนดรูปแบบและวิธีการปฏิบัติในการสรรหาผู้สมควรดํารง 
  ตําแหน่งคณบดี และหัวหนา้สว่นงานท่ีเรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่า 
  คณะ เพื่อใหเ้ป็นแนวทางเดียวกันสําหรับคณะกรรมการสรรหา 
  เลื่อนไปพิจารณาในการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 20/2561 วันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2561 
 
ระเบยีบวาระที่  4.6.7 การแต่งต้ังคณะกรรมการเลือกต้ังกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน                   
  ประเภทพนักงาน ประเภทผูแ้ทนคณะดุริยางคศาสตร์ แทนผูท้ี่พน้จาก 
  ตําแหน่งก่อนครบวาระ 
  เลื่อนไปพิจารณาในการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 20/2561 วันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2561 
 
ระเบยีบวาระที่  4.6.8 แนวทางการรบัสมัครสอบคดัเลือกบคุคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศลิปากร  
  ระดับปริญญาบัณฑิต (SU-TCAS) ประจําปีการศึกษา 2562 
 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 15/2561 เมื่อวันที่ 31 
กรกฎาคม 2561 ได้ให้ความเห็นชอบแนวทางการดําเนินการ SU-TCAS ปีการศึกษา 2562 และสมาคม         
ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้แถลงข่าวแนวทางการดําเนินงานและกําหนดปฏิทินการ
คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Thai University Central Admission System : TCAS) 
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ประจําปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561 โดยได้เชิญผู้เก่ียวข้องด้านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
ในสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมประชุมเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561 เพ่ือรับทราบข้อกําหนดการปฏิบัติงาน TCAS 
62 และปฏิทินการดําเนินงานการคัดเลือก ประจําปีการศึกษา 2562 โดยมีข้อสรุปเก่ียวกับการคัดเลือก TCAS 
62 คือ กระชับเวลาให้เร็วขึ้นเป็น 6 เดือนคร่ึง พร้อมปรับรูปแบบรอบ 3 ใหม่ เพ่ิมอันดับการเลือก และลดค่า
สมัครลงคร่ึงหน่ึง เพ่ือมุ่งกระจายโอกาสให้แก่นักเรียนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม น้ัน 

ในการน้ี เพ่ือให้การดําเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ระดับปริญญาบัณฑิต ประจําปีการศึกษา 2562 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองบริการการศึกษาจึงเสนอ       
ที่ประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา ดังน้ี  

1. รับทราบรายละเอียดการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
ศิลปากร (SU-TCAS) ประจําปีการศึกษา 2561 ดังน้ี 

1.1 สรุปค่ารับสมัคร-ค่าใช้จ่ายการบริหารจัดการ 
1.2 สรุปสถิติการรับสมัครสอบคัดเลือก พร้อมทั้งจําแนกตามคณะวิชาและสาขาวิชา 

2. พิจารณาแนวทางการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ระดับปริญญาบัณฑิต (SU-TCAS) ประจําปีการศึกษา 2562 ดังน้ี   

2.1 (ร่าง) ปฏิทินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร (SU-TCAS) 
ประจาํปีการศึกษา 2562  

2.2 (ร่าง) การจัดสรรเงินค่าสมัครสอบ อัตราค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ในการ
คัดเลือกบุคคลเพ่ือเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2562  

2.3 (ร่าง) คําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการอํานวยการสอบ
คัดเลือกบุคคลเพ่ือเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (รอบท่ี ...) ประจําปีการศึกษา 
2562  
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
  

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังน้ี 
1. รับทราบรายละเอียดการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย

ศิลปากร (SU-TCAS) ประจําปีการศึกษา 2561 ดังน้ี 
1.1 สรุปค่ารับสมัคร-ค่าใช้จ่ายการบริหารจัดการ 
1.2 สรุปสถิติการรับสมัครสอบคัดเลือก พร้อมทั้งจําแนกตามคณะวิชาและสาขาวิชา 

2. ให้ความเห็นชอบแนวทางการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ระดับปริญญาบัณฑิต (SU-TCAS) ประจําปีการศึกษา 2562 ดังน้ี   

2.1 (ร่าง) ปฏิทินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร (SU-TCAS) 
ประจําปีการศึกษา 2562  

2.2 (ร่าง) การจัดสรรเงินค่าสมัครสอบ อัตราค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ในการ
คัดเลือกบุคคลเพ่ือเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2562  

2.3 (ร่าง) คําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการอํานวยการสอบ
คัดเลือกบุคคลเพ่ือเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (รอบท่ี ...) ประจําปีการศึกษา 
2562 และให้นําเสนออธิการบดีลงนามในคําสั่งแต่งต้ังต่อไป 
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ระเบียบวาระที่  4.6.9 (ร่าง) กรอบมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพด้านการเรยีนการสอน  
  มหาวิทยาลัยศิลปากร  
  เลื่อนไปพิจารณาในการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 20/2561 วันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2561 
 
ระเบยีบวาระที่  4.6.10 การต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยกลุ่ม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่มหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมโครงการประกันสุขภาพกลุ่มให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยและ
ลูกจ้างมหาวิทยาลัย ประเภทประจํา กับบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) โดยกําหนดวงเงิน 5,000 
บาท/คน/ปี ตามกรมธรรม์เลขที่ 00115878 ซึ่งจะสิ้นสุดปีกรมธรรม์ในวันที่ 30 กันยายน 2561 น้ัน  
  ในการน้ี กองคลังจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยกลุ่ม ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยได้สรุปรายละเอียดการเบิกจ่ายค่าสินไหมทดแทนประกันสุขภาพ ประกันชีวิต 
และอุบัติเหตุ ย้อนหลัง 3 ปี ต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2560 ของพนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้าง
มหาวิทยาลัย ประเภทประจํา ดังน้ี 

1. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  
- ค่าเบ้ียประกันชีวิตและสุขภาพ จํานวนเงิน 4,742.00 บาท/คน/ปี เป็นจํานวนทั้งสิ้น 

7,234,905.70 บาท 
- เบิกค่าสินไหมทดแทนประกันสุขภาพ เป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น 6,733,518.08 บาท  

คิดเป็นอัตราร้อยละ 99.58 ของค่าเบ้ียประกันสุขภาพ  
- เบิกค่าสินไหมทดแทนประกันชีวิตและอุบัติเหตุ เป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น 100,000.00 

บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 21.14 ของค่าเบ้ียประกันชีวิตและอุบัติเหตุ 
2. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  

- ค่าเบ้ียประกันชีวิตและสุขภาพ จํานวนเงิน 5,000.00 บาท/คน/ปี เป็นจํานวนทั้งสิ้น 
9,935,069.08 บาท 

- เบิกค่าสินไหมทดแทนประกันสุขภาพ เป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น 9,357,760.40 บาท  
คิดเป็นอัตรารอ้ยละ 100.41 ของค่าเบ้ียประกันสุขภาพ  

- เบิกค่าสินไหมทดแทนประกันชีวิตและอุบัติเหตุ เป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น 200,000.00 
บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 32.47 ของค่าเบ้ียประกันชีวิตและอุบัติเหตุ 

3. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
- ค่าเบ้ียประกันชีวิตและสุขภาพ จํานวนเงิน 5,000.00 บาท/คน/ปี เป็นจํานวนทั้งสิ้น 

10,363,233.87 บาท 
- เบิกค่าสินไหมทดแทนประกันสุขภาพ เป็นจํานวน 10,017,231.05 บาท ยอดคงค้าง

เบิกค่าสินไหมทดแทนประกันสุขภาพ เป็นจํานวน 2,499,434.00 บาท รวมเป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น 
12,516,665.05 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 128.76 ของค่าเบ้ียประกันสุขภาพ  

- เบิกค่าสินไหมทดแทนประกันชีวิตและอุบัติเหตุ เป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น 0.00 บาท       
คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.00 ของค่าเบ้ียประกันชีวิตและอุบัติเหตุ 
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พร้อมน้ีได้เสนอตารางเปรียบเทียบราคาประกันสุขภาพกลุ่มของบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต 
จํากัด (มหาชน )  บริษัท อลิ อันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน )  และบริษัท เอไอเอ จํากัด               
เพ่ือประกอบการพิจารณาต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยกลุ่ม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
  

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้ต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยกลุ่ม ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 โดยให้เป็นไปตามผลประโยชน์และความคุ้มครองเดิม  

แต่อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากในปีงบประมาณที่ผ่านมามหาวิทยาลัยมีการเบิกจ่ายค่าสินไหม
ทดแทนประกันสุขภาพเป็นจํานวนมาก จึงส่งผลให้บริษัทประกันปรับขึ้นค่าเบ้ียประกันสําหรับการต่ออายุ
กรมธรรม์ประกันภัยกลุ่ม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในอัตราที่สูงขึ้น ดังน้ัน ที่ประชุมจึงมอบหมายให้
คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยศิลปากรพิจารณาหาแนวทางสําหรับการพิจารณาต่ออายุ
กรมธรรม์ประกันภัยกลุ่ม ต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป 
 
เลิกประชุมเวลา 11.00 น. 
 
 
 
                                                                            

(นางสาวกันย์พินันท์  สิริปัญญาธร) 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 

                                                                    
(นางสาวสิริวัลลิ์  พฤกษาอุดมชัย) 

ผู้จดรายงานการประชุม 
 
 

            
(นางสาวเอมอร  ชีราวุฒธิพันธ์) 

ผู้จดรายงานการประชุม 
 
 
รายงานการประชุมฉบับน้ี 
ได้รับรองโดยไม่มีการแก้ไข 
 
 
 


