
รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ครั้งท่ี 22/2561 

วันอังคารท่ี 13 พฤศจิกายน 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. รศ.ดร.จุไรรัตน์ นันทานิช คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ 
9. ศ.ญาณวิทย์   กุญแจทอง  คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ กรรมการ 

10. อ.ดร.นนท์  คุณค้ําชู 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 รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติฝ่ายบริหาร กรรมการ 

  รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 
21. ผศ.ดร.ศักดิพันธ์ ตันวิมลรัตน์ ผู้อํานวยการสํานักหอสมุดกลาง กรรมการ 
22. ผศ.ฉัตรชัย  เผ่าทองจีน ผู้อํานวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ กรรมการ 
23. อ.ดร.คุณัตว์   พิธพรชัยกุล ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน กรรมการ 
24. อ.ปัญจพล   เหล่าพูนพัฒน์  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กรรมการและเลขานุการ 
25. นางสาวอัปสร กิจเจริญค้า ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้มาประชุมผา่นระบบ VDO-Conference 

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

ผู้เขา้ร่วมประชุม 

1. ผศ.ดร.กําไลทิพย์  ปัตตะพงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 
2. อ.นภดล  วิรุฬห์ชาตะพันธ์ ผู้ช่วยอธิการบดี วังท่าพระ 
3. รศ.ดร.นันทนิตย์ วานิชาชีวะ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย 
4. อ.ปวริส มินา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
5. ผศ.ศุภกาญจน์ ผาทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการจัดการศึกษาทั่วไป 
6. อ.ดร.สุภาพ  เกิดแสง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 
7. ผศ.ดร.อนิรุทธ์  สติมั่น ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
8. ผศ.ดร.ดิเรกฤทธ์ิ  บัวเวช  
9. อ.ดร.นิรุทธ์  วัฒโนภาส  

10. นายกฤษดา   ไพรวรรณ์  
11. นางสุกัญญา   ต่อทรัพย์สิน ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่  
12. นายสหรัฐ   มณีจันทร ์ ผู้อํานวยการกองนิติการ 
13. นางสุมณฑา   เสรีวัตตนะ ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน 
14. นางสาวธณิดา  มหาสวัสด์ิ ผู้รักษาการแทนหัวหน้างานบริหารงานบุคคล  

  กองการเจ้าหน้าที่  
15. นางมุจลินท์  สังข์จุ้ย หัวหน้างานนิติการ 3 กองนิติการ 

ผู้ไม่มาประชุม 

1. ผศ.ดร.สมพิศ   ขัตติยพิกุล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ติดราชการ 
2. อ.ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท ์ ผู้อํานวยการหอศิลป์ ติดราชการ 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 

เมื่อกรรมการครบเป็นองค์ประชุมแล้ว ประธานกล่าวเปิดประชุมและขอให้ที่ประชุมพิจารณา
เรื่องต่างๆ ดังน้ี 
 
ระเบยีบวาระที่  1    เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี 1.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร           

ครั้งที่ 21/2561 เม่ือวันอังคารท่ี 30 ตุลาคม 2561  
 

สรุปเรื่อง 
 ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ครั้งที่ 21/2561 เมื่อวันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2561 
 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
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ระเบยีบวาระที่  2     เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
ระเบยีบวาระที่ 2.1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2.1.1 ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.นันทนิตย์ วานิชาชีวะ ได้รับ

แต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย 
 
สรุปเรื่อง 

ประธานกล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.นันทนิตย์ วานิชาชีวะ       
ซึ่งได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบยีบวาระที่ 2.2 รายงานการเงินมหาวิทยาลยัศิลปากร ประจําเดือนสิงหาคม 2561 
 
สรุปเรื่อง 

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

1. รายงานระบบงบประมาณเปรียบเทียบเงินงบประมาณทุกแหล่งเงิน ซึ่งเป็นข้อมูลทาง
การเงินที่สามารถเรียกรายงานจากระบบ MIS ของมหาวิทยาลัยศิลปากร แบบ real time เพ่ือเป็นฐานข้อมูล
สําหรับการตัดสินใจหรือเพ่ือประโยชน์ในด้านต่างๆ โดยในเดือนสิงหาคม 2561 มหาวิทยาลัยศิลปากรมีรายรับ
และรายจ่าย ดังน้ี 

1.1 รวมทุกแหล่งเงิน 
- อนุมัติ 3,452,599,010.08 บาท 
- จ่ายจริง 3,194,037,209.17 บาท 
- คงเหลือ 258,561,800.91 บาท 

1.2 งบประมาณเงินแผ่นดิน 
- อนุมัติ 1,686,043,300.00 บาท 
- จ่ายจริง 1,631,285,427.55 บาท 
- คงเหลือ 54,757,872.45 บาท 

1.3 งบประมาณเงินรายได้ (โครงการปกติ) 
- อนุมัติ 1,186,315,932.60 บาท 
- จ่ายจริง 1,077,368,968.68 บาท 
- คงเหลือ 108,946,963.92 บาท 
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1.4 งบประมาณเงินรายได้ (โครงการพิเศษ) 
- อนุมัติ 580,239,777.48 บาท 
- จ่ายจริง 485,382,812.94 บาท 
- คงเหลือ 94,856,964.54 บาท 

2. การวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงินมหาวิทยาลัยศิลปากร สําหรับงวด 11 เดือน สิ้นสุดวันที่ 
31 สิงหาคม 2561 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยการวิเคราะห์สภาพคล่องทางการเงินพบว่า อัตราส่วน
เงินทุนหมุนเวียน เท่ากับ 1.95 เท่า และอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว หลังหักลูกหน้ีนักศึกษา เท่ากับ 1.90 
เท่า แสดงให้เห็นว่า ความสามารถในการชําระหน้ีระยะสั้นหรือค่าใช้จ่ายที่ได้ก่อหน้ีผูกพันไว้สามารถชําระหน้ีได้
เพียงพอ  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2.3 คณะวิทยาศาสตร์ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาให้แก่นักศึกษาพิเศษจาก 

Ngee Ann Polytechnic, Singapore 
 
สรุปเรื่อง 
  ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ประสงค์ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ให้แก่
นักศึกษาพิเศษจาก Ngee Ann Polytechnic, Singapore ตามโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาต่างชาติแบบ         
in bound โดยนักศึกษาจะเข้าศึกษาในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561 จํานวน 2 ราย คือ Mr.Sazali 
Muhammad Zaeem Zubair Bin และ Mr.Zuraini Muhammad Asyraf Bin 

ในการน้ี กองบริการการศึกษาจึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา
ทั้งหมด และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ให้แก่นักศึกษาพิเศษจาก Ngee Ann Polytechnic, Singapore จํานวน 2 
ราย ตามที่คณะวิทยาศาสตร์เสนอ ตามความในหมวด 3 และหมวด 4 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร         
ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2558 ทั้งน้ี คณะวิทยาศาสตร์ขอยกเว้นค่าเบ้ีย
ประกันอุบัติเหตุ จํานวน 200 บาท ต่อปี  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบยีบวาระที่ 2.4 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจําปี 2562 เพิ่มเติม 
 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้มีคําสั่งแต่งต้ังพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดี 
และผู้ช่วยอธิการบดี ไปแล้วน้ัน งานทะเบียนประวัติ  กองการเจ้าหน้าที่  ได้ตรวจสอบแล้วผู้ที่มีคุณสมบัติ         
ครบตามหลักเกณฑ์การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เพ่ิมเติม จํานวน 2 ราย ดังน้ี 
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 1. นายสยุมพร  กาษรสุวรรณ  ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดี 
ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม ต้ังแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 - 22 มีนาคม 2564 ขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
ช้ันทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.) 
  2. นายพงศธร เวสสบุตร  ตําแหน่งอาจารย์  ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและ
กายภาพ ต้ังแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2560 - 22 มีนาคม 2564  ขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ช้ัน           
ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.) 
 ใ นก า ร น้ี  ฝ่ า ย เ ลข า นุ ก า รคณะกร รมกา รพิ จ า รณากา ร เ สนอขอพระร าชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ได้ดําเนินการแจ้งเวียนคณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจําปี 2562 และคณะกรรมการฯ ได้มีมติให้ความเห็นชอบการเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชฯ เพ่ิมเติม จํานวน 2 ราย ดังกล่าว แล้ว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี 2.5 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ประจําปีการศึกษา 2560 
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่มหาวิทยาลัยได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 2560 
ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2561 น้ัน  

ในการน้ี สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษาได้รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2560 โดยในปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรที่รับ
การประเมินตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
จํานวน 197 หลักสูตร จําแนกเป็นหลักสูตรปริญญาบัณฑิต จํานวน 87 หลักสูตร ระดับปริญญามหาบัณฑิต 
จํานวน 71 หลักสูตร และระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต จํานวน 39 หลักสูตร โดยดําเนินการภายใต้คณะวิชา 15 
คณะวิชา 

หลักสูตรที่มีผลการประเมิน “ผ่าน” องค์ประกอบที่ 1 (การกํากับมาตรฐาน) มีจํานวน 197 
หลักสูตร (ร้อยละ 100) ในจํานวนน้ีเป็นหลักสูตรที่มีผลการประเมินระดับคุณภาพดีขึ้นไป (ผลประเมินเฉลี่ย
ต้ังแต่ 3.01 ขึ้นไป) 170 หลักสูตร (ร้อยละ 86.29) ซึ่งสูงกว่าปีการศึกษา 2558 และ 2559 และหลักสูตรที่มีผล
ประเมินระดับคุณภาพน้อยถึงปานกลาง (ผลประเมินเฉลี่ยน้อยกว่า 3.01) มีจํานวน 27 หลักสูตร (ร้อยละ 
13.71) นอกจากน้ีหลักสูตรต่างๆ ได้มีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเน่ือง ซึ่งเป็นผลจากนโยบายและการ
สนับสนุนอย่างจริงจังของมหาวิทยาลัยและคณะในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา อย่างไรก็ตามสําหรับหลักสูตร
ที่มีผลประเมินตํ่ากว่าระดับดีน้ัน มหาวิทยาลัยจะได้เชิญอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมาเพ่ือรับฟังปัญหาและ
ข้อเสนอแนะ เพ่ือร่วมกันหาแนวทางในการช่วยเหลือและสนับสนุนให้หลักสูตรมีการพัฒนาคุณภาพดีย่ิงขึ้น
ต่อไป 
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ในส่วนของผลการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบันพบว่า มีผลการ
ประเมินคุณภาพภายในระดับดี (คะแนนเฉล่ีย 4.29) สูงขึ้นเมื่อเทียบกับของปีการศึกษา 2558 (คะแนนเฉลี่ย 
4.06) และปีการศึกษา 2559 (คะแนนเฉล่ีย 4.06) โดยมีผลการดําเนินงานในองค์ประกอบที่ 1 การกํากับ
มาตรฐาน ในระดับดี (คะแนนเฉลี่ย 3.88) องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย ในระดับดี (คะแนนเฉลี่ย 4.42) 
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ ในระดับดีมาก (คะแนนเฉล่ีย 5.00) องค์ประกอบที่ 4 การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม ในระดับดีมาก (คะแนนเฉลี่ย 5.00) องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ในระดับดี (คะแนน
เฉลี่ย 4.36) และเมื่อพิจารณาในภาพรวมพบว่า ปัจจัยนําเข้า อยู่ในระดับพอใช้ (คะแนนเฉล่ีย 3.23) 
กระบวนการ อยู่ในระดับดีมาก (คะแนนเฉล่ีย 4.86) และผลผลิต อยู่ในระดับดี (คะแนนเฉล่ีย 4.02) 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ  
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 
ระเบยีบวาระที่  2.6 คณะวิทยาการจัดการขอยกเว้นค่าปรับชาํระเงินช้าให้แก่นักศึกษาพิเศษ 
 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 16/2561 เมื่อวันอังคารที่ 
14 สิงหาคม 2561 ได้รับทราบเรื่อง วิทยาลัยนานาชาติ คณะวิทยาการจัดการ คณะมัณฑนศิลป์ และคณะ
วิทยาศาสตร์ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาให้แก่นักศึกษาพิเศษ น้ัน 

 ในการน้ี คณะวิทยาการจัดการประสงค์ขอยกเว้นค่าปรับชําระเงินช้าให้แก่นักศึกษาพิเศษ
ชาวต่างชาติ โดยผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 8/2561 
เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 และคร้ังที่ 18/2561 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 จํานวน 35 ราย ดังน้ี  

1. Ms.Amal Najibah Mohd Rapin 
2. Ms.Khairunnisa Abd Rahman 
3. Ms.Dina Nadiah Rosdi Amin 
4. Mr.Eddyezra Lukas/Bangau 
5. Ms.Nur Qistina Masturina Awg Mahali 
6. Ms.Mimi Azianty Alihan 
7. Ms.Siti Haziyah Haji Zolkipli 
8. Ms.Fatin Haji Ahmad 
9. Ms.Dk Siti Aniqah Syairah Pg Ruslan 

10. Mr.Abdul Hafiiz ldris 
11. Ms.Aziematul Aqilah Absul Hamid  
12. Ms.Ms. Priscilla Anne 
13. Ms.Tien Nguyen Vu Thuy 
14. Mr.Tri Tran Minh 
15. Mr.Doan Vo Duy 
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16. Mr.Le Hoang Anh 
17. Mr.Minh Nguyen Nhat 
18. Ms.Vy Tran Ngoc Lan 
19. Mr.Vu Nhat Truong Vu 
20. Ms.Ly Uyen Hoa Ly 
21. Ms.Tran Vuong Misa Linh Tran 
22. Ms.Nguyen Thuy Quynh Nguyen 
23. Ms.Amal Nabilah Awg Haji Salleh 
24. Ms.Ummi Fatin Basyirah Abu Bakar 
25. Mr.Muhammad Saifullah Matamit 
26. Mr.Shi Sheng Nyau 
27. Ms.Siang Huey Hee 
28. Mr.Muhammad Abdullah Qoid Haji 
29. Mr.Mohammad Hazieduddin Hussin 
30. Ms.Luyin Wong 
31. Ms.Norhasrezah Awg Haji Hashim 
32. Miss Hsiao-Hsuan Peng 
33. Miss Hui-Yun Cheng 
34. Miss Tong Cui 
35. Miss Liang-Yu Huang 
ในการน้ี กองบริการการศึกษาจึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบการยกเว้นค่าปรับชําระเงินช้าให้แก่

นักศึกษาพิเศษชาวต่างชาติ จํานวน 35 ราย ตามท่ีคณะวิทยาการจัดการเสนอ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ศิลปากรว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2558 ข้อ 10 กําหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ที่นักศึกษาต้องชําระเพ่ิมเติม ข้อ 10.11 ค่าปรับการชําระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา           
ช้ากว่ากําหนด ปรับวันละ 50 บาท แต่ทั้งน้ีไม่เกิน 1,000 บาท 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  2.7 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงาน

ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรได้รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือประเมินผลระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน เพ่ือให้ได้ข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุง/พัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใส และเพ่ือให้มีการจัดทํามาตรการในการป้องกันและปราบปราม
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การทุจริตทั้งในระดับนโยบายและในระดับปฏิบัติของหน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมิน โดยประเมินจาก 3 
แหล่งข้อมูล คือ 1) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT) 
จานวน 194 คน 2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) 
จานวน 116 คน และ 3) หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence - Based Integrity and Transparency 
Assessment: EBIT) ดัชนีที่ทําการประเมินมี 5 ดัชนี คือ 1) ดัชนีความโปร่งใส 2) ดัชนีความพร้อมรับผิด         
3) ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 4) ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร และ 5) ดัชนี
คุณธรรมการทํางานในหน่วยงาน  

ในการน้ี สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษาจึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังน้ี       

1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน โดยภาพรวมได้คะแนนเท่ากับ
ร้อยละ 81.76 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานระดับสูงมาก จําแนกตามดัชนีได้ดังน้ี 

1.1 ความโปร่งใส  ร้อยละ 89.73 
1.2 ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ร้อยละ 89.27 
1.3 คุณธรรมการทํางานในหน่วยงาน ร้อยละ 77.15 
1.4 วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร ร้อยละ 75.86 
1.5 ความพร้อมรับผิด   ร้อยละ 70.92 

2. การจัดอันดับผลคะแนนระดับสถาบันอุดมศึกษาพบว่า มหาวิทยาลัยได้คะแนน ITA 
เท่ากับร้อยละ 81.76 ซึ่งอยู่ในอันดับที่ 40 ของจํานวน 81 หน่วยงาน 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  2.8 การเปลี่ยนระบบการตอบแบบสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิต ประจําปี

การศึกษา 2560 เป็นการตอบแบบสํารวจผ่านการสแกน QR-CODE          
เข้าระบบด้วยบัณฑิตเอง 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่กองแผนงานมีภาระหน้าที่ในการสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิตของมหาวิทยาลัย 
และนําส่งข้อมูลภาวะการมีงานทําของบัณฑิตเข้าระบบฐานข้อมูลหลักอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) เป็นประจําทุกปี น้ัน 

ในการน้ี เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ลดขั้นตอนการดําเนินงาน และลดภาระงาน
ของคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของคณะวิชาในการรวบรวมแบบสํารวจ กองแผนงานจึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ
การเปล่ียนระบบการตอบแบบสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิต ประจําปีการศึกษา 2560 เป็นการตอบ
แบบสํารวจผ่านการสแกน QR-CODE เข้าระบบด้วยบัณฑิตเอง  
  



 9

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ  
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ และให้กองแผนงานเวียนแจ้งผังขั้นตอนและปฏิทินการดําเนินงานไปยัง
คณะวิชาต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  2.9 การกําหนดตําแหน่งของผู้มีหน้าที่ย่ืนบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน และการ

กําหนดตําแหน่งของเจ้าพนักงานของรัฐซ่ึงจะต้องย่ืนบัญชีทรัพย์สินและ
หนี้สิน 

     
สรุปเรื่อง 

ด้วยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (คณะกรรมการ ป.ป.ช.) ได้
ดําเนินการปรับปรุง 

1. ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเก่ียวกับการกําหนด
ตําแหน่งของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งจะต้องย่ืนบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหน้ีสินตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และ 

2. ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเก่ียวกับการกําหนด
ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งจะต้องย่ืนบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 40 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม 

โดยคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้กําหนดตําแหน่งของผู้มีหน้าที่ย่ืนบัญชีทรัพย์สินและหน้ีสินตาม
มาตรา 102 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 
และกําหนดตําแหน่งของเจ้าพนักงานของรัฐซึ่งจะต้องย่ืนบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา 103 แห่ง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ขึ้นใหม่           
ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จํานวน 2 ฉบับ ดังน้ี 

1. ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กําหนดตําแหน่ง
ของผู้มีหน้าที่ย่ืนบัญชีทรัพย์สินและหน้ีสินตามมาตรา 102 พ.ศ. 2561 

2. ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กําหนดตําแหน่ง
ของเจ้าพนักงานของรัฐซึ่งจะต้องย่ืนบัญชีทรัพย์สินและหน้ีสินตามมาตรา 103 พ.ศ. 2561 

ทั้งน้ี ประกาศทั้งสองฉบับดังกล่าว จะมีผลใช้บังคับต้ังแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป อีก
ทั้งประกาศท้ังสองฉบับได้กําหนดตําแหน่งของผู้มีหน้าที่ย่ืนบัญชีทรัพย์สินและหน้ีสิน และกําหนดตําแหน่งของ
เจ้าพนักงานของรัฐซึ่งจะต้องย่ืนบัญชีทรัพย์สินและหน้ีสิน ที่เก่ียวข้องกับมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยผู้ดํารง
ตําแหน่งและเจ้าพนักงานของรัฐซึ่งดํารงตําแหน่งของมหาวิทยาลัยศิลปากรที่จะต้องย่ืนบัญชีทรัพย์สินและ
หน้ีสินของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีดังน้ี 
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1. นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร กรรมการสภามหาวิทยาลัยศิลปากร และอธิการบดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งถูกกําหนดให้เป็นผู้ดํารงตําแหน่งระดับสูง ประเภทกรรมการและผู้บริหารสูงสุดของ
หน่วยงานอ่ืนของรัฐ กลุ่มสถาบันอุดมศึกษาในกํากับของรัฐ ตามข้อ 4 (7) ข้อย่อย 7.8.7.21 ของประกาศ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กําหนดตําแหน่งของผู้มีหน้าที่ย่ืนบัญชีทรัพย์สิน
และหน้ีสินตามมาตรา 102 พ.ศ. 2561 

2. เจ้าพนักงานของรัฐซึ่งดํารงตําแหน่งรองอธิการบดี หรือตําแหน่งเทียบเท่ารองอธิการบดีที่มี
ช่ือเรียกอย่างอ่ืน ในสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดของรัฐและในกํากับของรัฐ ตามข้อ 4 (25) ของประกาศ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กําหนดตําแหน่งของเจ้าพนักงานของรัฐซึ่ง
จะต้องย่ืนบัญชีทรัพย์สินและหน้ีสินตามมาตรา 103 พ.ศ. 2561 

โดยที่ตําแหน่งเทียบเท่ารองอธิการบดีที่มีช่ือเรียกอย่างอ่ืนในสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดของรัฐ
และในกํากับของรัฐนี้ ในส่วนของมหาวิทยาลัยศิลปากรน้ัน เมื่อพิจารณาจากพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ศิลปากร พ.ศ. 2559 บัญญัติให้มีเฉพาะตําแหน่งรองอธิการบดีเท่าน้ัน มิได้บัญญัติให้มีตําแหน่งเทียบเท่า          
รองอธิการบดีที่มีช่ือเรียกอย่างอ่ืนในมหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในกรณีที่มีข้อสงสัยเก่ียวกับตําแหน่งคณบดีและหัวหน้าส่วนงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะของมหาวิทยาลัยศิลปากร จะถือว่าเป็นตําแหน่งเทียบเท่ารองอธิการบดีที่มีช่ือเรียกอย่างอ่ืน
หรือไม่ น้ัน กองนิติการมีความเห็นว่า ในการบริหารงานตามมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ศิลปากร พ.ศ. 2559 กําหนดให้อธิการบดีเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดและรับผิดชอบการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัย และอาจมีรองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดี หรือจะมีทั้งรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีตาม
จํานวนที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด เพ่ือทําหน้าที่และรับผิดชอบตามท่ีอธิการบดีมอบหมายก็ได้ จึงเห็นได้ว่า
ตําแหน่งรองอธิการบดีเป็นตําแหน่งบังคับบัญชารองจากอธิการบดีโดยจะทําหน้าที่และรับผิดชอบบริหารงาน
ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยได้ก็ต่อเมื่อได้รับมอบหมายจากอธิการบดี 

ส่วนตําแหน่งคณบดีและหัวหน้าส่วนงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะน้ัน มาตรา 
40 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 กําหนดให้คณบดีและหัวหน้าส่วนงานท่ีเรียกช่ือ    
อย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของคณะและส่วนงานน้ัน 

จึงเห็นได้ว่า ตําแหน่งรองอธิการบดีกับตําแหน่งคณบดีหรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืน
ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ มีภารกิจหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดแตกต่างกัน ตําแหน่งรองอธิการบดีกับตําแหน่ง
คณบดีและหัวหน้าส่วนงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ จึงไม่ใช่ตําแหน่งที่เทียบเท่ากันได้ อีกทั้ง
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มาซึ่งผู้ดํารงตําแหน่งดังกล่าวก็มีความแตกต่างกัน ส่วนการเทียบตําแหน่งของ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเท่ากับตําแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญตามที่ส่วนราชการต่างๆ ได้
กําหนดหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการเทียบตําแหน่งไว้น้ัน จะต้องพิจารณาว่าการเทียบตําแหน่งน้ันมีวัตถุประสงค์
เพ่ือการใด เช่น การเทียบตําแหน่งเพ่ือให้สามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการได้ เป็นต้น 

ดังน้ัน ตําแหน่งเทียบเท่ารองอธิการบดีที่มีช่ือเรียกอย่างอ่ืนในมหาวิทยาลัยศิลปากร จึงมิได้
หมายความรวมถึงตําแหน่งคณบดีหรือตําแหน่งหัวหน้าส่วนงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ         
การกําหนดตําแหน่งเทียบเท่ารองอธิการบดีและรองเลขาธิการที่มีช่ือเรียกอย่างอ่ืนในสถาบันอุดมศึกษาในสังกัด
ของรัฐและในกํากับของรัฐ ตามข้อ 4 (25) ข้อย่อย 25.3 ของประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กําหนดตําแหน่งของเจ้าพนักงานของรัฐซึ่งจะต้องย่ืนบัญชีทรัพย์สินและหน้ีสินตาม
มาตรา 103 พ.ศ. 2561 จึงเป็นแต่เพียงการกําหนดเพ่ือให้สามารถใช้ได้ครอบคลุมกับตําแหน่ง ที่เรียกช่ืออย่าง
อ่ืนเท่าน้ัน ถ้าหากสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดของรัฐและในกํากับของรัฐมีตําแหน่งที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มิใช่
ตําแหน่งรองอธิการบดีและตําแหน่งรองเลขาธิการ แต่ตําแหน่งน้ันมีภารกิจหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนด
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เช่นเดียวกับตําแหน่งรองอธิการบดีและตําแหน่งรองเลขาธิการ เช่น ตําแหน่งรองผู้อํานวยการของสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน ซึ่งมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 กําหนดให้ผู้อํานวยการ
สถาบันวิทยาลัยชุมชนเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบการบริหารงานของสถาบันวิทยาลัยชุมชน และให้มีรอง
ผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชนตามที่สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนกําหนด ซึ่งต้องมีจํานวนไม่เกินสามคน เพ่ือ
ทําหน้าที่ตามที่ผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชนมอบหมาย ดังน้ี ตําแหน่งรองผู้อํานวยการสถาบันวิทยาลัย
ชุมชนจึงเป็นตําแหน่งตามข้อ 4 (25) ข้อย่อย 25.3 ของประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กําหนดตําแหน่งของเจ้าพนักงานของรัฐซึ่งจะต้องย่ืนบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา 
103 พ.ศ. 2561 

ในส่วนของ “คู่สมรส” น้ัน พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 กําหนดให้คู่สมรสหมายความรวมถึงผู้ซึ่งอยู่กินกันฉันสามีภริยาโดยมิได้จด
ทะเบียนสมรสด้วย ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด ในการน้ี คณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงได้
กําหนดให้บุคคลซึ่งอยู่กินกันฉันสามีภริยาโดยมิได้จดทะเบียนสมรสกับเจ้าพนักงานของรัฐ และมีลักษณะอย่าง
หน่ึงอย่างใดดังต่อไปน้ี ให้ถือเป็นคู่สมรสตามมาตรา 102 วรรคสอง และมาตรา 126 วรรคสาม แห่ง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 

1. ได้ทําพิธีมงคลสมรสหรือพิธีอ่ืนใดในทํานองเดียวกันกับเจ้าพนักงานของรัฐ โดยมีบุคคลใน
ครอบครัวหรือบุคคลภายนอกรับทราบว่าเป็นการอยู่กินเป็นสามีภริยากันตามประเพณี 

2. เจ้าพนักงานของรัฐแสดงให้ปรากฏว่ามีสถานะเป็นสามีภริยากัน หรือมีพฤติการณ์เป็นที่
รับรู้ของสังคมทั่วไปว่ามีสถานะดังกล่าว 

ทั้งน้ี ให้หมายความรวมถึงบุคคลซึ่งจดทะเบียนสมรสกับเจ้าพนักงานของรัฐและต่อมาได้จด
ทะเบียนหย่าขาดจากกันตามกฎหมาย แต่ยังแสดงให้ปรากฏหรือมีพฤติการณ์ซึ่งเป็นที่รับรู้ของสังคมทั่วไปว่ามี
สถานะเป็นสามีหรือภริยากัน ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง 
หลักเกณฑ์ของผู้ซึ่งอยู่กินกันฉันสามีภริยาโดยมิได้จดทะเบียนสมรสอันถือว่าเป็นคู่สมรส พ.ศ. 2561  

สําหรับผู้ที่ได้ย่ืนบัญชีทรัพย์สินและหน้ีสินไว้แล้วตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ           
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม คณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้ถือว่า
เป็นการย่ืนตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 
แล้ว จึงไม่ต้องย่ืนบัญชีทรัพย์สินและหน้ีสินในส่วนที่ได้ดําเนินการไปแล้วน้ันอีก 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี  2.10 รายงานผลคะแนนการรณรงค์และประเมินผลการประหยัดพลังงานของ

มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปี พ.ศ. 2561 ในส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
(วังท่าพระ-ตลิ่งชัน) ในรอบ 11 เดือน 

     
สรุปเรื่อง 

ตามที่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 ได้กําหนดตัวช้ีวัดที่ 4.2 การพัฒนา
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ปรับปรุง) “ตัวช้ีวัดเพ่ือการปฏิรูปหัวหน้า
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หน่วยราชการและหน่วยราชการเชิงผลสัมฤทธ์ิ” และได้มีมติสั่งการให้มีแนวทางการประเมินด้านการลด
พลังงาน เป็นการประเมินการใช้ไฟฟ้าและนํ้ามันเช้ือเพลิงให้ลดลงร้อยละ 10 เทียบกับค่ามาตรฐานในทุกเดือน 
โดยให้หน่วยงานรายงานผลการใช้พลังงาน ต้ังแต่เดือนตุลาคม  2560 - สิงหาคม  2561 ผ่านเว็บไซต์ 
www.e-report.energy.go.th น้ัน 

ในการนี้ กองกลางจึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบรายงานผลคะแนนการรณรงค์และประเมินผล
การประหยัดพลังงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปี พ.ศ. 2561 ในส่วนพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร (วังท่าพระ-
ตลิ่งชัน) ในรอบ 11 เดือน ดังน้ี 
 

 
 
 
 
 
 

1. การใช้พลังงานด้านไฟฟ้าได้คะแนนเท่ากับ 2.5000 คะแนน จากคะแนนเต็มทั้งหมด 
2.5000 คะแนน โดยสามารถลดการใช้พลังงานด้านไฟฟ้าได้ตามเป้าหมายที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ (กพร.) กําหนด 

2. การใช้พลังงานด้านนํ้ามันเช้ือเพลิงได้คะแนนเท่ากับ 1.0000 คะแนน จากคะแนนเต็ม
ทั้งหมด 2.5000 คะแนน ซึ่งไม่สามารถลดการใช้พลังงานด้านนํ้ามันเช้ือเพลิงได้ เน่ืองจากมหาวิทยาลัยศิลปากร 
มีการประชุมเพ่ือปรับปรุงระบบการบริหาร ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกฎหมายต่างๆ และด้านวิชาการโดยมี
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเข้าร่วมให้ข้อเสนอแนะ ทําให้ต้องใช้ยานพาหนะในการรับส่งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นจํานวน
มากขึ้น ตลอดจนมีการใช้ในกิจการงานของมหาวิทยาลัย เช่น รับส่งพนักงานของมหาวิทยาลัยไปเข้าร่วมอบรม
นอกสถานที่ หรือการจัดกิจกรรมของนักศึกษา เป็นต้น 

3. สรุปผลคะแนนรวมการใช้พลังงานด้านไฟฟ้าและด้านนํ้ามันเช้ือเพลิงได้คะแนนเท่ากับ 
3.5000 คะแนน จากคะแนนเต็มทั้งหมด 5.0000 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 7 ซึ่งยังไม่ถึงเกณฑ์ของสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) ที่กําหนดให้ลดการใช้พลังงานด้านไฟฟ้าและด้านนํ้ามันเช้ือเพลิง           
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ทั้งน้ี กพร. ไม่ได้นํามาใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย เน่ืองจาก
มหาวิทยาลัยมีการเปลี่ยนมาใช้ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาใน ระบบ CHE QA Online 
ในการประเมินผล 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
  

การใช้พลังงาน คะแนน 
ด้านไฟฟ้า 2.5000 

ด้านนํ้ามันเช้ือเพลิง 1.0000 
สรุปผลคะแนนรวมด้านไฟฟ้าและนํ้ามันเช้ือเพลิง 3.5000 
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ระเบียบวาระท่ี  2.11 การบูรณาการงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษาระหว่างกองบริการ
การศึกษากับบัณฑิตวิทยาลัย 

     
สรุปเรื่อง 
 ตามที่กองบริการการศึกษาและบัณฑิตวิทยาลัยเป็นหน่วยงานท่ีมีขอบเขตความรับผิดชอบ
ด้านงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ให้บริการนักศึกษา คณาจารย์ บุคคลากรหน่วยงานทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ประกอบด้วย  

1. รับรายงานตัวและขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 
2. กําหนดรหัสประจําตัวนักศึกษาใหม่ 
3. บันทึกรายละเอียดต่างๆ เช่น รายวิชา วิชาบังคับก่อน ผูกผังปฏิทินการศึกษา ผังอัตรา

ค่าธรรมเนียม ฯลฯ 
4. ตรวจสอบคุณวุฒินักศึกษาแรกเข้าและนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาแล้ว 
5. ลงทะเบียนวิชาเรียน เพ่ิม-ถอน ลงทะเบียนวิชาเรียนกรณีพิเศษ 
6. บันทึกตารางเรียน-ตารางสอน สํารองที่น่ัง หน่วยกิตที่ลงทะเบียน มากกว่า-น้อยกว่าเกณฑ์   
7. ดําเนินการกรณีพิเศษ ลงทะเบียนช้า เพ่ิม / เปลี่ยน / ถอน รายวิชา สํารองที่น่ัง  
8. จัดตารางเรียน ตารางสอน ตารางสอบ   
9. ตรวจสอบสถานะนักศึกษา 

10. ทะเบียนประวัติ นักศึกษาแรกเข้า และนักศึกษาปัจจุบัน 
11. ตรวจสอบและประมวลผลการศึกษา 
12. ตรวจสอบผู้สําเร็จการศึกษา 
13. หนังสือสําคัญต่างๆ และรับรองคุณวุฒิการศึกษา น้ัน 

 เน่ืองจากภารกิจพ้ืนฐานของกองบริการการศึกษาที่ดูแลงานทะเบียนและประมวลผล
การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ส่วนบัณฑิตวิทยาลัยดูแลระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งภารกิจดังกล่าวเป็นการ
ให้บริการที่คล้ายคลึงกัน ทั้งน้ี กองบริการการศึกษาและบัณฑิตวิทยาลัยจึงได้ร่วมกันหารือในภารกิจดังกล่าว 
และมีความเห็นตรงกันในเรื่องที่จะบูรณาการภารกิจแบบเดียวกัน หรือที่คล้ายคลึงกันให้อยู่ที่เดียวกัน โดยจะ
เริ่มทดลองการให้บริการต้ังแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป โดยผู้ขอรับบริการด้านทะเบียนและ
ประมวลผล สามารถขอรับบริการ ณ จุดเดียว คือ ช้ัน 1 กองบริการการศึกษา อาคารอธิการ 2 สํานักงาน
อธิการบดี วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ทั้งน้ี บัณฑิตวิทยาลัยจะจัดเจ้าหน้าที่ จํานวน 3 ราย สําหรับ
ให้บริการแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และผู้เก่ียวข้อง (ยกเว้นงานรับนักศึกษาใหม่ ปฐมนิเทศ และงานที่
เก่ียวข้องกับวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยต้องติดต่อที่บัณฑิตวิทยาลัยเช่นเดิม) โดยจะมี
การติดตามและประเมินผลต่อไป 
 ทั้งน้ี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพ่ิมเติมว่า มหาวิทยาลัยอยู่
ระหว่างดําเนินการพัฒนาแอพพลิเคชันบนมือถือ ภายใต้โครงการ SU CHANGE ตามโครงการ SU Smart 
University Application โดยจะให้บริการเต็มรูปแบบได้ภายในปีการศึกษา 2562 ซึ่งอาจเร่ิมทดลองใช้ใน 
ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561  
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ และให้กองบริการการศึกษาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร นักศึกษา 
และผู้เก่ียวข้องทราบต่อไป 
 
ระเบยีบวาระที่  3    เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน  
 ไม่ม ี
 
ระเบยีบวาระที่  4     เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
ระเบยีบวาระที่  4.1 การบริหารงานบุคคล 
ระเบยีบวาระที่  4.1.1 การสอบแข่งขนั / คัดเลือก 

ไม่ม ี
 
ระเบยีบวาระที่  4.1.2 การขออนุมัติบรรจุบคุคล / การโอนย้าย  
ระเบยีบวาระที่  4.1.2.1 คณะวิทยาการจัดการขออนมัุติจ้าง นางสาวชนสิรา ประยงค์หอม เพือ่บรรจุ

เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งผูช้่วยสอนปฏิบัติการ 
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่คณะวิทยาการจัดการมีกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งผู้ช่วยสอน
ปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-23-312 น้ัน 

คณะฯ ได้ดําเนินการตามข้ันตอนแล้ว ผู้ได้รับการคัดเลือกคือ นางสาวชนิสรา ประยงค์หอม          
วุฒิวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (คณิตศาสตร์) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะฯ จึงประสงค์ขออนุมัติจ้าง 
นางสาวชนิสรา ประยงค์หอม เพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยสอนปฏิบัติการ 
ตําแหน่งเลขท่ี 2-3-23-312 อัตราเงินเดือน เดือนละ 22,750 บาท สังกัดคณะวิทยาการจัดการ พร้อมทั้ง         
ขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังน้ี 

1. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ    ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิสราภรณ์ ทนุผล  กรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพัชร์ อภิวัฒน์ไพศาล  กรรมการ 
4. อาจารย์ ดร.ประพล เปรมทองสุข   กรรมการ 
5. นางสาวศรีสกุล พิทักษานุรัตน์    กรรมการ 
6. นางสาววันเพ็ญ แสงพูล    เลขานุการ 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
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มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จ้าง นางสาวชนิสรา ประยงค์หอม เพ่ือบรรจุเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยสอนปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-23-312 อัตราเงินเดือน เดือนละ 
22,750 บาท สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ต้ังแต่วันที่ ก.บ.ม. อนุมัติ แต่ไม่ก่อนวันรายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน 
พร้อมทั้งอนุมัติให้แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าวตามรายช่ือที่
คณะฯ เสนอ ทั้งน้ี การจ้างคร้ังแรกให้จ้างเป็นพนักงานประจําสถานภาพทดลองงานมีระยะเวลาการจ้าง 1 ปี 
ต้ังแต่วันที่รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน 
 
ระเบยีบวาระที่  4.1.3 การประเมินการปฏิบัติงาน 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.3.1 รายงานผลการประเมินทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย  

จํานวน 2 ราย 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรได้มีคําสั่งบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยให้ทดลอง

ปฏิบัติงานในตําแหน่งเป็นเวลา 6 เดือน จํานวน 2 ราย คือ 
1. นางวรลักษณ์ วงศ์โดยหวัง ศิริเจริญ วุฒิ Doctor of Technical Science จาก Asian 

Institute of Technology ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-3-25-716 อัตราเงินเดือน เดือนละ 
31,500 บาท สังกัดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ต้ังแต่วันที่ 21 มีนาคม 2561 

2. นายนาถวุฒิ ศรีเกตุ วุฒิวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) จากมหาวิทยาลัย
นเรศวร ดํารงตําแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-18-203 อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท 
สังกัดงานวางผังแม่บท กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี ต้ังแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 
 บัดน้ี คณะกรรมการประเมินฯ ได้ดําเนินการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาว ิทยาล ัยดังกล่าวแล้ว เห็นว่าพนักงานมหาว ิทยาล ัย  ทั้ง 2 ราย เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ             
ความรับผิดชอบและความประพฤติเหมาะสม เห็นควรให้ปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าวต่อไป 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบรายงานผลการประเมินทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัย จํานวน 2 ราย และให้ปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าวต่อไป 
 
ระเบยีบวาระที่  4.1.4 การขอเปลี่ยน / เพิ่มเง่ือนไขการบรรจุ 
  ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.5 การพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ ชํานาญงาน ชํานาญงานพิเศษ ชํานาญการ 

ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษฯ 
  ไม่มี 
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ระเบียบวาระท่ี  4.1.6 เรื่องอ่ืนๆ  
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.1 ขออนุมัติเปลี่ยนชื่อตําแหน่ง ตัดโอนตําแหน่งและอัตราเงินเดือนกรอบ          

อัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่มหาวิทยาลัยได้จัดทําโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะที่ 1              

(เรื่องเร่งด่วน) : การจัดหาระบบบริหารทรัพยากรองค์กรและการพัฒนาระบบ กลไกและวิธีทํางานด้าน
การงบประมาณ การพัสดุ การเงิน การบัญชี และระบบควบคุมภายใน โดยกําหนดให้นําระบบดังกล่าวขึ้นใช้งาน
จริงในเดือนมกราคม 2562 ประกอบกับมหาวิทยาลัยมีการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการปฏิบัติงาน เช่น การจ่ายเงิน
งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ เงินกองทุน เงินบริจาค รวมถึงเงินอ่ืน ๆ โดยให้ดําเนินการเบิก
จ่ายเงินและลงบัญชีที่กองคลัง สํานักงานอธิการบดี ประกอบกับที่ประชุม ก.บ.ม. มหาวิทยาลัย ในการประชุม 
ครั้งที่ 16/2560 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนช่ือตําแหน่งและเปลี่ยนเง่ือนไขการบรรจุ
กรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา จํานวน 6 อัตรา และมหาวิทยาลัยมีคําสั่งแต่งต้ัง
บุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา จํานวน 5 ราย เรียบร้อยแล้ว ซึ่งปัจจุบัน
พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจําดังกล่าวปฏิบัติงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี จํานวน 1 ราย 
สังกัดกองคลัง จํานวน 3 ราย และสังกัดสํานักงานตรวจสอบภายใน จํานวน 1 ราย ต่อมากองคลัง สํานักงาน
อธิการบดี ได้ส่งบุคลากร จํานวน 5 ราย จากงานบัญชี จํานวน 4 ราย และงานพัสดุ จํานวน 1 ราย เป็น 
Team Support SU ERP เพ่ือศึกษาการปฏิบัติงานของระบบ SU ERP ร่วมกับบริษัทคอนเวอร์เจนซ์ ซิสเทมส์ 
จํากัด น้ัน  

ดังน้ัน เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรในการรองรับระบบบริหารทรัพยากรองค์กร 
(ERP) ดังกล่าว จึงประสงค์ขออนุมัติเปลี่ยนตําแหน่ง ตัดโอนตําแหน่งและอัตราเงินเดือนกรอบอัตราว่าง
พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ในสังกัดสํานักงานอธิการบดี จํานวน 6 อัตรา ดังน้ี  

1. จากตําแหน่งเลขที่ 2-3-16-448  ตําแหน่งนักการเงินและบัญชีปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 
24,530 บาท สังกัดสํานักงานอธิการบดี เป็นตําแหน่งเลขที่ 2-3-07-448  ตําแหน่งนักการเงินปฏิบัติการ อัตรา
เงินเดือน 24,530 บาท ไปต้ังจ่ายในสังกัดกองคลัง สํานักงานอธิการบดี  

2. จากตําแหน่งเลขที่ 2-3-16-535  ตําแหน่งนักการเงินและบัญชีปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 
24,430 บาท สังกัดสํานักงานอธิการบดี เป็นตําแหน่งเลขที่ 2-3-07-535  ตําแหน่งนักการเงินปฏิบัติการ อัตรา
เงินเดือน 24,430 บาท ไปต้ังจ่ายในสังกัดกองคลัง สํานักงานอธิการบดี  

3. จากตําแหน่งเลขที่ 2-3-16-240  ตําแหน่งนักการเงินและบัญชีปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 
23,150 บาท สังกัดสํานักงานอธิการบดี เป็นตําแหน่งเลขที่ 2-3-07-240  ตําแหน่งนักบัญชีปฏิบัติการ อัตรา
เงินเดือน 23,150 บาท ไปต้ังจ่ายในสังกัดกองคลัง สํานักงานอธิการบดี  

4. จากตําแหน่งเลขที่ 2-3-16-779  ตําแหน่งนักการเงินและบัญชีปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 
24,530 บาท สังกัดสํานักงานอธิการบดี เป็นตําแหน่งเลขที่ 2-3-07-779  ตําแหน่งนักบัญชีปฏิบัติการ อัตรา
เงินเดือน 24,530 บาท ไปต้ังจ่ายในสังกัดกองคลัง สํานักงานอธิการบดี  

5. จากตําแหน่งเลขที่ 2-3-16-242  ตําแหน่งนักการเงินและบัญชีปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 
24,530 บาท สังกัดสํานักงานอธิการบดี เป็นตําแหน่งเลขที่ 2-3-07-242  ตําแหน่งนักพัสดุปฏิบัติการ อัตรา
เงินเดือน 24,530 บาท ไปต้ังจ่ายในสังกัดกองคลัง สํานักงานอธิการบดี  
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6. จากตําแหน่งเลขที่ 2-3-16-243  ตําแหน่งนักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 
25,750 บาท สังกัดสํานักงานอธิการบดี เป็นตําแหน่งเลขที่ 2-3-07-243  ตําแหน่งนักพัสดุปฏิบัติการ อัตรา
เงินเดือน 25,750 บาท ไปต้ังจ่ายในสังกัดกองคลัง สํานักงานอธิการบดี 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนช่ือตําแหน่ง ตัดโอนตําแหน่งและอัตราเงินเดือน
กรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา จํานวน 6 อัตราดังกล่าว ตามท่ีเสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.2 ขออนุมัติดําเนินการคัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือก

เพื่อประเมินและแต่งต้ังข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ให้ดํารงตําแหน่ง
สูงขึ้น ตําแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับตําแหน่งผู้อํานวยการกองหรือ
เทียบเท่า ตําแหน่งเลขานุการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ขอถอนเร่ือง 

 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.3 ขอปรับวุฒิและอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ราย นายอนุพงศ์ ทวยนาค 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือนตาม
คุณวุฒิและการเพ่ิมวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติ พ.ศ.2553 ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน 2553 ข้อ 4 
และข้อ 5 กําหนดว่าการปรับเงินเดือนตามคุณวุฒิหรือการเพ่ิมคุณวุฒิไว้ในทะเบียนประวัติน้ัน ข้าราชการและ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ที่ได้รับคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นน้ันจะต้องเป็นคุณวุฒิที่ตรงกับลักษณะการ
สอนของภาควิชา หรือของคณะหรือหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 

และสําหรับข้าราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายบริหารและปฏิบัติงานทั่วไปที่ได้รับ
คุณวุฒิเพ่ิมขึ้นน้ัน จะต้องเป็นคุณวุฒิที่ตรงกับมาตรฐานกําหนดตําแหน่งซึ่งบุคคลน้ันดํารงตําแหน่งอยู่ในขณะน้ัน 
ส่วนการกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ ให้คํานึงถึงความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบ ความประพฤติและ
ความเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างย่ิงต้องพิจารณาถึงลักษณะงานที่ปฏิบัติ ผลประโยชน์ที่หน่วยงานจะได้รับ          
เป็นสําคัญ 

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) 
  



 18

เน่ืองจาก มหาวิทยาลัยได้อนุญาตให้ นายอนุพงศ์ ทวยนาค พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท
พนักงานประจํา ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-6-05-132 สังกัดโรงเรียนสาธิต คณะศึกษาศาสตร์ ลาศึกษา         
นอกเวลาราชการในระดับปริญญาโท สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ ด้านการสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตร
นานาชาติ) ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีกําหนด 2 เดือน 6 วัน ต้ังแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 
ถึงวันที่ 7 กันยายน 2561 และนายอนุพงศ์ ทวยนาค ได้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท วุฒิศิลปศาสตร 
มหาบัณฑิต (ภาษาศาสตร์ประยุกต์ ด้านการสอนภาษาอังกฤษ) หลักสูตรนานาชาติ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี ต้ังแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 

คณะศึกษาศาสตร์ประสงค์ขออนุมัติปรับเพ่ิมเงินเดือนตามวุฒิการศึกษาที่ได้รับสูงขึ้นเฉพาะ
กรณีวุฒิการศึกษาที่ตรงตามสายงาน แก่ นายอนุพงศ์ ทวยนาค พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา 
ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่  1-6-05-132 อัตราเงินเดือน เดือนละ 23,700 บาท สังกัดโรงเรียนสาธิต             
คณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท วุฒิศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาศาสตร์ประยุกต์             
ด้านการสอนภาษาอังกฤษ) หลักสูตรนานาชาติ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ต้ังแต่วันที่          
3 กรกฎาคม 2561 และได้ย่ืนเรื่องเพ่ือขอปรับเพ่ิมเงินเดือนตามวุฒิการศึกษาที่ได้รับสูงขึ้นเฉพาะกรณีวุฒิ
การศึกษาที่ตรงตามสายงาน โดยงานการเจ้าหน้าที่ของคณะฯ รับเรื่องเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2561 สมควรได้รับการ
ปรับวุฒิและอัตราเงินเดือน จากตําแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาตรี 5 ปี อัตราเงินเดือน เดือนละ 23,700 บาท เป็น
ตําแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท อัตราเงินเดือน เดือนละ 27,770 บาท (อัตราเงินเดือนวุฒิปริญญาโทต่อจากวุฒิ
ปริญญาตรี 5 ปี) ได้ต้ังแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2561 ซึ่งเป็นวันที่งานการเจ้าหน้าที่ของคณะฯ รับเรื่อง (เน่ืองจากย่ืน
เรื่องเกินกว่า 60 วัน นับแต่วันที่สําเร็จการศึกษา) 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้ปรับวุฒิและอัตราเงินเดือน ราย นายอนุพงศ์ ทวยนาค 
พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-6-05-132 สังกัดโรงเรียนสาธิต 
คณะศึกษาศาสตร์ จาก วุฒิปริญญาตรี 5 ปี อัตราเงินเดือน เดือนละ 23,700 บาท เป็น วุฒิปริญญาโท อัตรา
เงินเดือน เดือนละ 27,770 บาท (อัตราเงินเดือนวุฒิปริญญาโทต่อจากวุฒิปริญญาตรี 5 ปี) ได้ต้ังแต่วันที่             
29 ตุลาคม 2561 ซึ่งเป็นวันที่งานการเจ้าหน้าที่ของคณะฯ รับเรื่อง (เน่ืองจากย่ืนเรื่องเกินกว่า 60 วัน นับแต่วันที่
สําเร็จการศึกษา) 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.4 ขอปรับวุฒิและอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ราย นางสาวเมธาวี          

กิตติอาภรณ์พล 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือนตาม

คุณวุฒิ   และการเพ่ิมวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติ พ.ศ.2553 ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน 2553 ข้อ 4 และ
ข้อ 5 กําหนดว่า การปรับเงินเดือนตามคุณวุฒิหรือการเพ่ิมคุณวุฒิไว้ในทะเบียนประวัติน้ัน ข้าราชการ และ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ที่ได้รับคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นน้ันจะต้องเป็นคุณวุฒิที่ตรงกับลักษณะการสอน
ของภาควิชา หรือของคณะหรือหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 
  



 19

และสําหรับข้าราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายบริหารและปฏิบัติงานทั่วไปที่ได้รับ
คุณวุฒิเพ่ิมขึ้นน้ันจะต้องเป็นคุณวุฒิที่ตรงกับมาตรฐานกําหนดตําแหน่งซึ่งบุคคลน้ันดํารงตําแหน่งอยู่ ในขณะน้ัน 
ส่วนการกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ ให้คํานึงถึงความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบ ความประพฤติและ
ความเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างย่ิงต้องพิจารณาถึงลักษณะงานที่ปฏิบัติ ผลประโยชน์ที่หน่วยงานจะได้รับ          
เป็นสําคัญ   

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

เน่ืองจาก มหาวิทยาลัยได้อนุญาตให้ นางสาวเมธาวี กิตติอาภรณ์พล พนักงานมหาวิทยาลัย 
ประเภทพนักงานประจํา ตําแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-2-15-201 สังกัดฝ่ายนิทรรศการ
ศิลปะ หอศิลป์ ลาศึกษานอกเวลาราชการ ในระดับปริญญาโท สาขาวิชาทฤษฎีศิลป์ ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร          
มีกําหนด 2 ปี ต้ังแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 และนางสาวเมธาวี กิตติอาภรณ์พล 
ได้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท วุฒิศิลปมหาบัณฑิต (ทฤษฎีศิลป์) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ต้ังแต่วันที่           
17 สิงหาคม 2561  

หอศิลป์ประสงค์ขออนุมัติปรับเพ่ิมเงินเดือนตามวุฒิการศึกษาที่ได้รับสูงขึ้น เฉพาะกรณี          
วุฒิการศึกษาที่ตรงตามสายงาน แก่ นางสาวเมธาวี กิตติอาภรณ์พล พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงาน
ประจํา ตําแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-2-15-201 อัตราเงินเดือน เดือนละ 22,670 บาท 
สังกัดฝ่ายนิทรรศการศิลปะ หอศิลป์ ซึ่งสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท วุฒิศิลปมหาบัณฑิต (ทฤษฎีศิลป์) จาก
มหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ิมขึ้น ต้ังแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2561 และได้ย่ืนเรื่องเพ่ือขอปรับเพ่ิมเงินเดือนตามวุฒิ
การศึกษาที่ได้รับสูงขึ้นเฉพาะกรณีวุฒิการศึกษาที่ตรงตามสายงาน โดยงานการเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรับเรื่อง
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 สมควรได้รับการปรับวุฒิและอัตราเงินเดือน จากตําแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
วุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือน เดือนละ 22,670 บาท เป็นตําแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ วุฒิปริญญาโท 
อัตราเงินเดือน เดือนละ 22,750 บาท ได้ต้ังแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2561 ซึ่งเป็นวันที่สําเร็จการศึกษา 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้ปรับวุฒิและอัตราเงินเดือน ราย นางสาวเมธาวี             
กิตติอาภรณ์พล พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ              
ตําแหน่งเลขที่ 2-2-15-201 อัตราเงินเดือน เดือนละ 22,670 บาท สังกัดฝ่ายนิทรรศการศิลปะ หอศิลป์ จาก             
วุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือน เดือนละ 22,670 บาท เป็น วุฒิปริญญาโท อัตราเงินเดือน เดือนละ 22,750 บาท  
ได้ต้ังแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2561 ซึ่งเป็นวันที่สําเร็จการศึกษา 
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ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.5 ขอปรับวุฒิและอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ราย นางสาวศุภมาศ  
มหาสุข 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือนตาม
คุณวุฒิ   และการเพ่ิมวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติ พ.ศ.2553 ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน 2553 ข้อ 4 และ
ข้อ 5 กําหนดว่าการปรับเงินเดือนตามคุณวุฒิหรือการเพ่ิมคุณวุฒิไว้ในทะเบียนประวัติน้ัน ข้าราชการ และ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ที่ได้รับคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นน้ันจะต้องเป็นคุณวุฒิที่ตรงกับลักษณะการสอน
ของภาควิชา หรือของคณะหรือหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 

และสําหรับข้าราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายบริหารและปฏิบัติงานทั่วไปที่ได้รับ
คุณวุฒิเพ่ิมขึ้นน้ันจะต้องเป็นคุณวุฒิที่ตรงกับมาตรฐานกําหนดตําแหน่งซึ่งบุคคลน้ันดํารงตําแหน่งอยู่ ในขณะน้ัน 
ส่วนการกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ ให้คํานึงถึงความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบ ความประพฤติและ
ความเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างย่ิงต้องพิจารณาถึงลักษณะงานที่ปฏิบัติ ผลประโยชน์ที่หน่วยงานจะได้รับ          
เป็นสําคัญ   

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

เน่ืองจาก มหาวิทยาลัยได้อนุญาตให้ นางสาวศุภมาศ  มหาสุข พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท
พนักงานประจํา ตําแหน่งนักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-2-16-799 สังกัดงานทะเบียนประวัติ 
กองการเจ้าหน้าที่ สํานักงานอธิการบดี ลาศึกษาต่อนอกเวลาราชการในระดับปริญญาโท สาขาวิชาสนเทศศาสตร์
เพ่ือการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร ต้ังแต่วันที่ 11 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 10 มกราคม 2562 และ
นางสาวศุภมาศ  มหาสุข ได้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท วุฒิศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สนเทศศาสตร์เพ่ือ
การศึกษา) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร เรียบร้อยแล้ว ต้ังแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2561 

กองการเจ้าหน้าที่ สํานักงานอธิการบดี จึงประสงค์ขออนุมัติปรับเพ่ิมเงินเดือนตามวุฒิการศึกษา 
ที่ได้รับสูงขึ้น เฉพาะกรณีวุฒิการศึกษาที่ตรงตามสายงาน แก่ นางสาวศุภมาศ  มหาสุข พนักงานมหาวิทยาลัย 
ประเภทพนักงานประจํา ตําแหน่งนักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-2-16-799 อัตราเงินเดือน  
เดือนละ 22,090 บาท สังกัดงานทะเบียนประวัติ กองการเจ้าหน้าที่ สํานักงานอธิการบดี ซึ่งสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโท วุฒิศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สนเทศศาสตร์เพ่ือการศึกษา) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ิมขึ้น 
ต้ังแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2561 และได้ย่ืนเรื่องเพ่ือขอปรับเพ่ิมเงินเดือนตามวุฒิการศึกษาที่ได้รับสูงขึ้นเฉพาะ
กรณีวุฒิการศึกษาที่ตรงตามสายงาน โดยงานการเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรับเรื่องเม่ือวันที่ 19 ตุลาคม 2561 
สมควรได้รับการปรับวุฒิและอัตราเงินเดือน จากตําแหน่งนักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ วุฒิปริญญาตรี            
อัตราเงินเดือน เดือนละ 22,090 บาท เป็นตําแหน่งตําแหน่งนักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ วุฒิปริญญาโท          
อัตราเงินเดือน เดือนละ 22,750 บาท ได้ต้ังแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2561 ซึ่งเป็นวันที่งานการเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานรับเรื่อง (เน่ืองจากย่ืนเรื่องเกินกว่า 60 วัน นับแต่วันที่สําเร็จการศึกษา) 
  



 21

 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้ปรับวุฒิและอัตราเงินเดือน ราย นางสาวศุภมาศ           
มหาสุข พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหน่งนักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 
2-2-16-799 สังกัดงานทะเบียนประวัติ กองการเจ้าหน้าที่ สํานักงานอธิการบดี จาก วุฒิปริญญาตรี                
อัตราเงินเดือน เดือนละ 22,090 บาท เป็น วุฒิปริญญาโท อัตราเงินเดือน เดือนละ 22,750 บาท ได้ต้ังแต่วันที่  
19 ตุลาคม 2561 ซึ่งเป็นวันที่งานการเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรับเร่ือง (เนื่องจากย่ืนเรื่องเกินกว่า 60 วัน            
นับแต่วันที่สําเร็จการศึกษา) 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.6 การขอเพิ่มวุฒิการศึกษาไว้ในทะเบียนประวัติพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 

4 ราย 
 

สรุปเรื่อง 
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือน        

ตามคุณวุฒิและการเพ่ิมวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติ พ.ศ.2553 ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน 2553 ข้อ 4    
และข้อ 5 กําหนดว่าการปรับเงินเดือนตามคุณวุฒิหรือการเพ่ิมคุณวุฒิไว้ในทะเบียนประวัติน้ัน ข้าราชการ           
และพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ที่ได้รับคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นน้ันจะต้องเป็นคุณวุฒิที่ตรงกับลักษณะการสอน
ของภาควิชา หรือของคณะหรือหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 

และสําหรับข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายบริหารและปฏิบัติงานท่ัวไป                
ที่ได้รับคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นน้ันจะต้องเป็นคุณวุฒิที่ตรงกับมาตรฐานกําหนดตําแหน่งซึ่งบุคคลน้ันดํารงตําแหน่งอยู่  
ในขณะนั้น ส่วนการกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ ให้คํานึงถึงความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบ     
ความประพฤติและความเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างย่ิงต้องพิจารณาถึงลักษณะงานที่ปฏิบัติ ผลประโยชน์         
ที่หน่วยงานจะได้รับเป็นสําคัญ   

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

คณะวิชา/ส่วนงานประสงค์ขออนุมัติเพ่ิมวุฒิการศึกษาไว้ในทะเบียนประวัติ จํานวน 4 ราย ดังน้ี 
1. นายเสกสรร สุขเสนา พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหน่งอาจารย์    

ตําแหน่งเลขที่ 1-6-05-114 อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,420 บาท สังกัดโรงเรียนสาธิต คณะศึกษาศาสตร์            
ได้รับอนุญาตให้ลาศึกษานอกเวลาราชการ ในระดับปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ ณ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร มีกําหนด 2 ปี ต้ังแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2558 และได้สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโท วุฒิศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรและการนิเทศ) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ต้ังแต่วันที่              
17 สิงหาคม 2561 โดยยื่นเรื่องเสนอขอเพิ่มวุฒิการศึกษาไว้ในทะเบียนประวัติให้หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ของ
คณะฯ รับเรื่องเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561 โดยให้มีผลต้ังแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2561 ซึ่งเป็นวันที่ที่สําเร็จการศึกษา 
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2. นางสาวธนกฤตา แจ่มด้วง พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหน่ง          
นักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-27-386 อัตราเงินเดือน เดือนละ 27,660 บาท สังกัด               
คณะดุริยางคศาสตร์ ได้รับอนุญาตให้ลาศึกษานอกเวลาราชการ ในระดับปริญญาโท สาขาวิชาพัฒนศึกษา          
ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีกําหนด 1 ปี 8 เดือน 1 วัน ต้ังแต่วันที่ 4 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 3 กันยายน 2560 
และได้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท วุฒิศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนศึกษา) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ต้ังแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2561 โดยยื่นเรื่องเสนอขอเพ่ิมวุฒิการศึกษาไว้ในทะเบียนประวัติให้หน่วยงาน          
การเจ้าหน้าที่ของคณะฯ รับเรื่องเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 โดยให้มีผลต้ังแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2561 ซึ่งเป็น
วันที่งานการเจ้าหน้าที่ของคณะฯ รับเรื่อง (เน่ืองจากย่ืนเรื่องเกินกว่า 60 วัน นับแต่วันที่สําเร็จการศึกษา) 

3. นางสาวเนตรชนก ฤทธาคนี พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหน่ง
อาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-3-26-230 อัตราเงินเดือน เดือนละ 38,830 บาท สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ              
ได้รับอนุญาตให้ลาศึกษานอกเวลาราชการในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรม
กับการท่องเท่ียว ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีกําหนด 3 ปี 3 เดือน 20 วัน ต้ังแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2554           
ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2558 และได้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก วุฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการ           
มรดกทางสถาปัตยกรรมกับการท่องเท่ียว) INTERNATIONAL PROGRAM จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ต้ังแต่
วันที่ 7 มิถุนายน 2561 โดยย่ืนเรื่องเสนอขอเพ่ิมวุฒิการศึกษาไว้ในทะเบียนประวัติให้หน่วยงานการเจ้าหน้าที่
ของคณะฯ รับเรื่องเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 โดยให้มีผลต้ังแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2561 ซึ่งเป็นวันที่งานการ
เจ้าหน้าที่ของคณะฯ รับเรื่อง (เน่ืองจากย่ืนเรื่องเกินกว่า 60 วัน นับแต่วันที่สําเร็จการศึกษา) 

4. นางนพรัตน์ มีศรี พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหน่งนักการเงินและ
บัญชีปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-11-198 อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,260 บาท สังกัดงานคลังและพัสดุ 
สํานักงานคณบดี บัณฑิตวิทยาลัย ลาศึกษานอกเวลาราชการในระดับปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการภาครัฐ
และภาคเอกชน ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีกําหนด 5 ปี ต้ังแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 14 สิงหาคม 
2564 และนางนพรัตน์ มีศรี ได้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท วุฒิศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการ
ภาครัฐและภาคเอกชน) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ต้ังแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2561 โดยย่ืนเรื่องเสนอขอเพ่ิมวุฒิ
การศึกษาไว้ในทะเบียนประวัติให้หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรับเรื่องเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 โดย
ให้มีผลต้ังแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2561 ซึ่งเป็นวันที่งานการเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรับเรื่อง เน่ืองจากย่ืนเรื่อง               
เกินว่า 60 วัน นับแต่วันที่สําเร็จการศึกษา (เน่ืองจากเป็นวุฒิปริญญาโทที่ไม่ตรงตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
นักการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จึงให้เพ่ิมวุฒิการศึกษาไว้ในทะเบียนประวัติเท่าน้ัน) 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้เพ่ิมวุฒิการศึกษาไว้ในทะเบียนประวัติพนักงาน
มหาวิทยาลัย จํานวน 4 ราย ตามท่ีเสนอ  
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.7 ขออนุมัติเปลี่ยนชื่อตําแหน่งกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย  

 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีคณะดุริยางคศาสตร์มีกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งนักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-27-396 อัตราเงินเดือน เดือนละ 23,320 บาท สังกัดคณะดุริยางคศาสตร์          
ต้ังแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 น้ัน 
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เ พ่ือให้การดําเนินการของคณะดุริยางคศาสตร์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะฯ                 
จึงประสงค์ขออนุมัติเปลี่ยนช่ือตําแหน่งกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งเลขที่ 2-3-27-396 จาก 
ตําแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน เดือนละ 23,320 บาท เป็น ตําแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา
ปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน เดือนละ 23,320 บาท สังกัดคณะดุริยางคศาสตร์ 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนช่ือตําแหน่งกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย 
ตําแหน่งเลขที่ 2-3-27-396 จาก ตําแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน เดือนละ 23,320 บาท  
เป็น ตําแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน เดือนละ 23,320 บาท สังกัดคณะดุริยางคศาสตร์ 
 
ระเบยีบวาระที่  4.2 แผนและการติดตามผลการดําเนินงานตามแผน 
 ไม่ม ี
 
ระเบยีบวาระที่  4.3 ข้อบังคับ / ระเบียบ / ประกาศ 
ระเบียบวาระท่ี  4.3.1 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการกําหนดระดับตําแหน่งและ        

การแต่งต้ังพนกังานมหาวิทยาลัย ให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. .... และประเด็น
พิจารณาเก่ียวกับการกําหนดระดับตําแหน่งให้สูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัย 
ประเภทพนักงานประจํา 

 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ี ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยในการประชุมคร้ังที่ 18/2561 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561            
ได้มีมติแต่งต้ังคณะทํางานพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการกําหนดระดับตําแหน่งและ          
การแต่งต้ังพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. .... เพ่ือทําหน้าที่พิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการกําหนดระดับตําแหน่งและการแต่งต้ังพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดํารงตําแหน่ง
สูงขึ้น พ.ศ. ....  และให้ข้อเสนอแนะและแนวทางในการบริหารงานบุคคลแก่ที่ประชุม ก.บ.ม. พิจารณาตาม
คําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 1467/2561 ลงวันที่ 11 กันยายน 2561 น้ัน 

คณะทํางานพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการกําหนดระดับตําแหน่ง
และการแต่งต้ังพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. .... ได้ประชุมพิจารณาไป 2 ครั้ง                  
ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561 และคร้ังที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 โดยได้ปรับปรุง  
(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการกําหนดระดับตําแหน่งและการแต่งต้ังพนักงานมหาวิทยาลัย 
ให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. .... ตามท่ีแนบมาพร้อมน้ี และที่ประชุมได้พิจารณาเห็นว่า เพ่ือให้เกิดความก้าวหน้า
ในสายงานสนับสนุนของพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา และส่งเสริมให้บุคลากรเกิดการพัฒนา
ตนเองและสร้างศักยภาพในการปฏิบัติงาน ดังน้ัน การพิจารณากําหนดจํานวนตําแหน่งระดับชํานาญการพิเศษ 
นอกเหนือจากการพิจารณาประเมินค่างานแล้ว ควรให้พิจารณาถึงศักยภาพของแต่ละตําแหน่งในความเป็นไปได้
ในการพัฒนาตําแหน่งดังกล่าวให้ไปถึงตําแหน่งระดับชํานาญการพิเศษ ทั้งน้ี การได้มาซึ่งจํานวนตําแหน่ง
ระดับชํานาญการพิเศษจะต้องมีกระบวนการขั้นตอนการประเมินค่างานของตําแหน่งควบคู่ไปกับการประเมิน
ศักยภาพของตําแหน่ง ซึ่งแสดงถึงความมีคุณภาพ ความมีประสิทธิภาพ ความไม่ซ้ําซ้อนและความประหยัด  
จึงสมควรนําไปประกอบการพิจารณาจัดทําระเบียบเก่ียวกับการประเมินค่างานต่อไป 



 24

 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ     ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติและข้อเสนอแนะ ดังน้ี 
 1. ให้แยก (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการกําหนดระดับตําแหน่งและการ
แต่งต้ังพนักงานมหาวิทยาลัย ให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. .... ออกเป็น 2 ฉบับ ดังน้ี  
     - ในส่วนของการกําหนดระดับตําแหน่งและการแต่งต้ังพนักงานมหาวิทยาลัย ให้ดํารง
ตําแหน่งสูงขึ้น ระดับชํานาญงาน ระดับชํานาญงานพิเศษ ระดับชํานาญการ ระดับชํานาญการพิเศษ ระดับ
เช่ียวชาญ และระดับเช่ียวชาญพิเศษ 
  - ในส่วนของการกําหนดระดับตําแหน่งและการแต่งต้ังพนักงานมหาวิทยาลัย ให้ดํารง
ตําแหน่งสูงขึ้น ตําแหน่งสายบริหาร กลุ่มอํานวยการ  
    - ระดับผู้ อํานวยการสํานักงานอธิการบดีและระดับผู้ อํานวยการสํานักงาน                
สภามหาวิทยาลัย  
    - ระดับผู้ช่วยผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี ระดับผู้อํานวยการกอง เลขานุการคณะ              
หรือหัวหน้าหน่วยงานภายในที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่ากอง  
 2. ให้ ก.บ.ม. มีอํานาจในการพิจารณาในส่วนของการกําหนดระดับตําแหน่งและการแต่งต้ัง
พนักงานมหาวิทยาลัย ให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น ระดับชํานาญงาน ระดับชํานาญงานพิเศษ ระดับชํานาญการ 
ระดับชํานาญการพิเศษ และระดับเช่ียวชาญ รวมทั้งตําแหน่งผู้ อํานวยการสํานักงานอธิการบดี และ
ผู้อํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
 3. ให้สภามหาวิทยาลัยมีอํานาจในการพิจารณาในส่วนของการกําหนดระดับตําแหน่งและการ
แต่งต้ังพนักงานมหาวิทยาลัย ให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น ระดับเช่ียวชาญพิเศษ 
 4. ให้กําหนดค่างานโดยให้รวมถึงเหตุผลอ่ืนๆ ตามท่ี ก.บ.ม. กําหนดด้วย  
 5. ให้กําหนดเกณฑ์การตัดสินในการขอกําหนดระดับตําแหน่งให้สูงขึ้น โดยวิธีปกติเท่าน้ัน  
 6. ให้กําหนดการประเมินฯ ด้วยวิธีสัมภาษณ์ในการขึ้นสู่ตําแหน่งสูงขึ้นในทุกระดับตําแหน่ง 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.4 โครงสร้างส่วนงานและหน่วยงานภายใน 
ระเบียบวาระท่ี  4.4.1 โครงการจัดต้ังศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งมหาวิทยาลัย

ศิลปากร 
 
สรุปเรื่อง 

 ตามท่ีมหาวิทยาลัยศิลปากรได้ปรับโครงสร้างการบริหารงานองค์กร และได้เพ่ิมภารกิจบริหาร
เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือตอบรับการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยี และการพัฒนาประเทศตามนโยบาย       
ไทยแลนด์ 4.0 เพ่ือเป็นการเตรียมคน การสร้างคน การสร้างนวัตกรรม การเช่ือมโยง และเข้าถึงเทคโนโลยี น้ัน 

 ในการน้ี มหาวิทยาลัยจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาโครงการจัดต้ังศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี
และนวัตกรรมแห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือให้สามารถดําเนินการภารกิจเฉพาะ โดยทําหน้าที่เป็นกลไก
ขับเคลื่อนการพัฒนาผลงานนวัตกรรม การผลิตผลงานสร้างสรรค์ การถ่ายทอดเทคโนโลยี และการจัดการ
ทรัพย์สินทางปัญญาของคณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยครอบคลุมถึงการ
พัฒนาหน่วยบ่มเพาะธุรกิจ การวางแผนธุรกิจด้านนวัตกรรม การพัฒนาเครือข่ายการสร้างธุรกิจเกิดใหม่ที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Innovation-driven startup) การเช่ือมโยงผลงานวิจัย/นวัตกรรมสู่ธุรกิจ รวมถึง
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การสร้างโอกาสในการพัฒนาและเช่ือมโยงเครือข่ายด้านการวิจัยและนวัตกรรมทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี  
ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบโครงการจัดต้ังศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี
และนวัตกรรมแห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร  
   
ระเบยีบวาระที่  4.5 การบริหารการเงินและทรพัย์สิน 
ระเบียบวาระท่ี  4.5.1 ค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ระบบรักษาความปลอดภัยของเครื่องลูกข่ายสําหรับ

ให้บริการนักศึกษา (Antivirus) 
 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 18/2556 เมื่อวันอังคารที่ 10 กันยายน 2556 ได้ให้ความ
เห็นชอบค่าใช้จ่ายสําหรับค่าลิขสิทธ์ิการจัดซื้อซอฟต์แวร์ระบบรักษาความปลอดภัยของเคร่ืองลูกข่ายสําหรับ
ให้บริการนักศึกษา (Antivirus) โดยให้คณะวิชา/หน่วยงานสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดําเนินการดังกล่าว โดย
จําแนกตามหน่วยงานซึ่งคิดจํานวนผู้ใช้คอมพิวเตอร์ 20% น้ัน 

ในการน้ี บริษัท แอมโปไมโครซิส จํากัด ได้เสนอราคาค่าลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์ระบบรักษา        
ความปลอดภัยของเคร่ืองลูกข่ายสําหรับให้บริการนักศึกษา (Antivirus) จํานวนเงิน 604,817.50 บาท (หกแสน
สี่พันแปดร้อยสิบเจ็ดบาทห้าสิบสตางค์) โดยศูนย์คอมพิวเตอร์ได้สรุปจํานวนเงินค่าซอฟต์แวร์จําแนกตาม
หน่วยงาน ซึ่งคิดจํานวนผู้ใช้คอมพิวเตอร์ 20% มีรายละเอียดดังน้ี 

1. ศูนย์คอมพิวเตอร์สนับสนุนจํานวนเงินค่าลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์ 50% ของทุกหน่วยงาน     
รวมเป็นเงิน 310,602.09 บาท (สามแสนหน่ึงหมื่นหกร้อยสองบาทเก้าสตางค์) และศูนย์คอมพิวเตอร์จ่าย
ค่าลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์ของหน่วยงานเป็นเงิน 16,423.50 บาท (หน่ึงหมื่นหกพันสี่ร้อยย่ีสิบสามบาทห้าสิบสตางค์) 

2. หน่วยงานมีค่าใช้จ่ายค่าลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์ 50% รวมทุกหน่วยงานเป็นเงิน 294,215.41 
บาท (สองแสนเก้าหมื่นสี่พันสองร้อยสิบห้าบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์) 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบค่าลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์ระบบรักษาความ
ปลอดภัยของเครื่องลูกข่ายสําหรับให้บริการนักศึกษา (Antivirus) ของบริษัท แอมโปไมโครซิส จํากัด จํานวนเงิน 
604,817.50 บาท (หกแสนสี่พันแปดร้อยสิบเจ็ดบาทห้าสิบสตางค์) ตามท่ีศูนย์คอมพิวเตอร์เสนอในข้อ 1 - ข้อ 2 
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ระเบียบวาระที่  4.5.2 ค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์โครงการ Campus Agreement 
 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมโครงการ Campus Agreement ของบริษัท Microsoft โดยมี
กําหนดระยะเวลา 1 ปี ซึ่งใกล้สิ้นสุดระยะเวลาการอนุญาตใช้ซอฟต์แวร์ในโครงการดังกล่าว และบริษัท      
เอสวีโอเอ จํากัด (มหาชน) ได้เสนอราคา Campus Agreement (1 year) จํานวนเงิน 955,724 บาท          
(เก้าแสนห้าหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยย่ีสิบสี่บาทถ้วน) น้ัน 

เพ่ือให้การดําเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้สรุปจํานวนเงิน          
ค่าซอฟต์แวร์จําแนกตามหน่วยงาน ซึ่งคิดจํานวนผู้ใช้คอมพิวเตอร์ 20% มีรายละเอียดดังน้ี 

1. ศูนย์คอมพิวเตอร์สนับสนุนจํานวนเงินค่าลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์ 50% ของทุกหน่วยงาน     
รวมเป็นเงิน 490,809 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดร้อยเก้าบาทถ้วน) และศูนย์คอมพิวเตอร์จ่ายค่าลิขสิทธ์ิ
ซอฟต์แวร์ของหน่วยงานเป็นเงิน 25,894 บาท (สองหมื่นห้าพันแปดร้อยเก้าสิบสี่บาทถ้วน) 

2. หน่วยงานมีค่าใช้จ่ายค่าลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์ 50% รวมทุกหน่วยงานเป็นเงิน 464,915 บาท 
(สี่แสนหกหมื่นสี่พันเก้าร้อยสิบห้าบาทถ้วน) 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบค่าลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์โครงการ Campus 
Agreement ของบริษัท เอสวีโอเอ จํากัด (มหาชน) จํานวนเงิน 955,724 บาท (เก้าแสนห้าหมื่นห้าพันเจ็ดร้อย
ย่ีสิบสี่บาทถ้วน) ตามท่ีศูนย์คอมพิวเตอร์เสนอในข้อ 1 - ข้อ 2 
 
ระเบยีบวาระที่  4.6 เรื่องอ่ืนๆ ตามท่ีอธิการบดีปรึกษา 
ระเบียบวาระท่ี  4.6.1 (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ  

Nong Lam University Ho Chi Minh City สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
 

สรุปเรื่อง 
ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมประสงค์จะทําข้อตกลงความร่วมมือทาง

วิชาการกับ Nong Lam University Ho Chi Minh City สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เพ่ือประโยชน์ในการ
พัฒนานักศึกษา บุคลากรและงานวิจัย โดยข้อตกลงดังกล่าวเป็นข้อตกลงระดับมหาวิทยาลัย ระดับของผู้ลงนาม
ของทั้งสองฝ่าย คือ อธิการบดี ข้อตกลงมีระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันลงนาม ซึ่งได้ผ่านการเวียนขอความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการประจําคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561 โดย 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้เสนอเอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณา ดังน้ี 

1. แบบเสนอการทําข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันต่างประเทศ โดยมีประวัติ
ของ Nong Lam University Ho Chi Minh City สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

2. แผนการดําเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 
3. (ร่าง) ข้อตกลงแลกเปลี่ยนทางวิชาการ (Academic Exchange Agreement) ฉบับ

ภาษาอังกฤษ และฉบับแปลเป็นภาษาไทย โดยมีผู้รับรองการแปล 
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4. (ร่าง) รายละเอียดของข้อตกลงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการในการแลกเปลี่ยนนักศึกษา 
(Detailed Rules for Academic Exchange Agreement on Student Exchange Program) ฉบับ
ภาษาอังกฤษ และฉบับแปลเป็นภาษาไทย โดยมีผู้รับรองการแปล 

5. (ร่าง) รายละเอียดของข้อตกลงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ (Detailed Rules for 
Academic Exchange Agreement ) ฉบับภาษาอังกฤษ และฉบับแปลเป็นภาษาไทย โดยมีผู้รับรองการแปล 

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 ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ  Nong Lam University Ho Chi Minh City สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม โดยให้เพ่ิมตราสัญลักษณ์ตามรูปแบบของมหาวิทยาลัยไว้ใน (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
ดังกล่าว ก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.6.2 (ร่าง) บันทึกความเข้าใจระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ Ming Chi 

University of Technology (MCUT) สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) 
 

สรุปเรื่อง 
ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ประสงค์จะทําข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ Ming Chi 

University of Technology (MCUT) สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) เพ่ือส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้น 
และการส่งนักศึกษาไปทําวิจัยในศูนย์วิจัยของ MCUT ซึ่งจะสอดคล้องกับนโยบายพัฒนาความเป็นสากลของ
มหาวิทยาลัย และการพัฒนาประสบการณ์ของนักศึกษา โดยข้อตกลงดังกล่าวเป็นข้อตกลงระดับมหาวิทยาลัย 
ระดับของผู้ลงนามของท้ังสองฝ่าย คือ อธิการบดี ข้อตกลงมีระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันลงนาม ซึ่งได้ผ่านความ
เห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 17/2561 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 
โดยคณะวิทยาศาสตร์ได้เสนอเอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณา ดังน้ี 

1. แบบเสนอการทําข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันต่างประเทศ โดยมีประวัติ
ของ Ming Chi University of Technology (MCUT) สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) 

2. แผนการดําเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 
3. (ร่าง) บันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding) ฉบับภาษาอังกฤษ และ 

ฉบับแปลเป็นภาษาไทย โดยมีผู้รับรองการแปล 
ทั้งน้ี เน่ืองจากข้อตกลงดังกล่าวเป็นข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ 

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

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกความเข้าใจระหว่างมหาวิทยาลัย
ศิลปากรกับ  Ming Chi University of Technology (MCUT) สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) และให้นําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.6.3 (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ 

University of Bialystok สาธารณรัฐโปแลนด์ 
 

สรุปเรื่อง 
ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ประสงค์จะทําข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ University of 

Bialystok สาธารณรัฐโปแลนด์ เพ่ือประโยชน์เก่ียวกับการวิจัยและการพัฒนาอาจารย์ นักศึกษา บุคลากร และ
งานวิจัย ซึ่งทั้งสองฝ่ายจะได้รับการสนับสนุนภายใต้โครงการ Erasmus+ โดยข้อตกลงดังกล่าวเป็นข้อตกลง
ระดับมหาวิทยาลัย ระดับของผู้ลงนามของทั้งสองฝ่าย คือ อธิการบดี ข้อตกลงมีระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันลงนาม 
ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 17/2561 เมื่อวันที่ 19 
กันยายน 2561 โดยคณะวิทยาศาสตร์ได้เสนอเอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณา ดังน้ี 

1. แบบเสนอการทําข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันต่างประเทศ โดยมีประวัติ
ของ University of Bialystok สาธารณรัฐโปแลนด์ 

2. แผนการดําเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 
3. (ร่าง) บันทึกข้อตกลง (Cooperation Agreement) ฉบับภาษาอังกฤษ และฉบับแปลเป็น

ภาษาไทย โดยมีผู้รับรองการแปล 
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 ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ University of Bialystok สาธารณรัฐโปแลนด์ โดยให้เพ่ิมตราสัญลักษณ์ตาม
รูปแบบของมหาวิทยาลัยไว้ใน (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการดังกล่าว ก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาต่อไป 
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เลิกประชุมเวลา 11.15 น. 
 
 
 

(นางสาวกันย์พินันท์  สิริปัญญาธร) 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 
 

(นางสาวสิริวัลลิ์  พฤกษาอุดมชัย) 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 
 

(นางสาวเอมอร  ชีราวุฒธิพันธ์) 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 

 
รายงานการประชุมฉบับน้ี 
ได้รับรองโดยไม่มีการแก้ไข 
 
 
 


