
รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ครั้งท่ี 2/2561 

วันอังคารท่ี 23 มกราคม 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 
5. ผศ.สยุมพร  กาษรสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม ผู้รักษาการแทน กรรมการ 

  รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและกิจการพิเศษ  
6. อ.ดร.สุภาพ เกิดแสง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการ 

  รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 
7. ศ.ญาณวิทย์   กุญแจทอง  คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ กรรมการ 
8. รศ.ดร.ชัยสิทธ์ิ  ด่านกิตติกุล คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กรรมการ 
9. ผศ.ชวลิต ขาวเขียว ผู้รักษาการแทนคณบดีคณะโบราณคดี กรรมการ 

10. อ.ดร.ธนาทร  เจียรกุล คณบดีคณะมณัฑนศิลป์ กรรมการ 
11. ผศ.ดร.วรางคณา นิพัทธ์สุขกิจ คณบดีคณะอักษรศาสตร ์ กรรมการ 
12. อ.เอกชัย ภูมิระรื่น ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ กรรมการ 

  รักษาการแทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
13. ผศ.ดร.นรงค์  ฉิมพาล ี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 
14. รศ.ดร.ธนะเศรษฐ ์ ง้าวหิรัญพัฒน์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กรรมการ 
15. ผศ.ดร.นิติพงศ์ โสภณพงศ์พิพัฒน์ ผู้รักษาการแทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ 

  และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
16. อ.ดําริห์   บรรณวิทยกิจ คณบดีคณะดุริยางคศาสตร์ กรรมการ 
17. ผศ.สมศักด์ิ ชาตินํ้าเพ็ชร คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ 
18. อ.จอมภัค  คลังระหัด รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ กรรมการ 

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

ผู้มาประชุมผา่นระบบ VDO-Conference 

1. รศ.ดร.ประสพชัย  พสุนนท ์ รองอธิการบดี เพชรบุรี กรรมการ 
2. อ.ปวริส มินา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กรรมการ 

 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝา่ยกิจการนักศึกษา 
3. ผศ.ดร.อมรินทร์ เทวตา รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย (เพชรบุรี)  กรรมการ 
 รักษาการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
4. อ.ดร.ภวพล คงชุม คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการ 
5. ผศ.ดร.พีรพัฒน์ ยางกลาง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 

ผู้เขา้ร่วมประชุม 

1. อ.นภดล  วิรุฬห์ชาตะพันธ์ ผู้ช่วยอธิการบดี วังท่าพระ 
2. อ.พงศธร เวสสบุตร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและกายภาพ 
3. ผศ.ดร.อนิรุทธ์  สติมั่น ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
4. รศ.ดร.อวยพร อภิรักษ์อร่ามวง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ 
5. นางสุกัญญา   ต่อทรัพย์สิน ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่  
6. นายสหรัฐ   มณีจันทร ์ ผู้อํานวยการกองนิติการ 
7. นางสุมณฑา   เสรีวัตตนะ ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน 
8. นางสาวนลินรัตน์  ปัจฉิมพัทธพงษ์ หัวหน้างานการประชุม กองกลาง 
9. นางสาวธณิดา  มหาสวัสด์ิ ผู้รักษาการแทนหัวหน้างานบริหารงานบุคคล  

  กองการเจ้าหน้าที่  
10. นางมุจลินท์  สังข์จุ้ย หัวหน้างานนิติการ 3 กองนิติการ 

ผู้ไม่มาประชุม 

1. ผศ.ดร.เชาวรีย์ อรรถลังรอง รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ลาป่วย 
2. รศ.ดร.พิทักษ์ ศิริวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ติดราชการ 
3. รศ.ดร.ปานใจ   ธารทัศนวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ติดราชการ 
4. ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธ์ุ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ติดราชการ 
5. ผศ.ดร.สมพิศ   ขัตติยพิกุล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ติดราชการ 
6. อ.ดร.โสภณ ผู้มีจรรยา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย ติดราชการ 

  ผู้รักษาการแทนผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 

เมื่อกรรมการครบเป็นองค์ประชุมแล้ว ประธานกล่าวเปิดประชุมและขอให้ที่ประชุมพิจารณา
เรื่องต่างๆ ดังน้ี 
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ระเบยีบวาระที่  1    เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี 1.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร           

ครั้งที่ 1/2561 เม่ือวันอังคารท่ี 9 มกราคม 2561  
 

สรุปเรื่อง 
 ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันอังคารที่ 9 มกราคม 2561 
 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบยีบวาระที่  2     เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
ระเบยีบวาระที่ 2.1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ 
 
สรุปเรื่อง 

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ จํานวน 2 เรื่อง ดังน้ี 
1. มหาวิทยาลัยขอเรียนเชิญผู้บริหารและผู้คุ้นเคย ร่วมงานทําบุญเน่ืองในโอกาสครบรอบอายุ 

80 ปี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม อดีตนายก   
สภามหาวิทยาลัยศิลปากร และอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ในวันที่ 29 มกราคม 2561 เวลา 10.30 น.  
ณ โรงละครแห่งชาติ โดยจะมีรถออกจากสํานักงานอธิการบดี วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ เวลา 08.30 น. 
และขอความร่วมมือคณะวิชาจัดรถให้บุคลากรของคณะเพ่ือไปร่วมงานด้วย 

2. มหาวิทยาลัยขอแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของศาสตราจารย์ ดร.
อดุลย์ วิเชียรเจริญ อดีตนายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร และอดีตคณบดี
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมหาวิทยาลัยศิลปากรและคณะวิทยาศาสตร์ร่วมเป็นเจ้าภาพสวด
พระอภิธรรม ในวันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561 เวลา 19.00 น. ณ ศาลากลางนํ้า วัดเทพศิรินทราวาส  

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบยีบวาระที่ 2.2 ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระดับคณะวิชากับสถาบันต่างประเทศ 
 
สรุปเรื่อง 

ด้วยมีคณะวิชาได้จัดทําข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันต่างประเทศ โดยเป็น
ข้อตกลงระดับคณะวิชา ระดับของผู้ลงนามของทั้งสองฝ่าย คือ คณบดี ดังน้ี 

1. คณะมัณฑนศิลป์ได้จัดทําข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ Kongju National 
University สาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งได้ลงนามแล้วเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2560 โดยมีแนวทางในการทํากิจกรรม
ความร่วมมือทางวิชาการ ดังน้ี 

- การจัดนิทรรศการแสดงผลงาน 
- การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์ 
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2. คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรได้จัดทําข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ 
College of Agriculture and Natural Resources, National Chung Hsing University สาธารณรัฐจีน 
(ไต้หวัน) ซึ่งได้ลงนามแล้วเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบยีบวาระที่ 2.3 การโอนงบประมาณภารกิจเชิงนโยบายของโครงการในงบประมาณรายจ่าย

จากเงินรายได ้
 
สรุปเรื่อง 
 ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้กําหนดให้การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ในส่วนของภารกิจเชิงนโยบาย ต้องดําเนินการตามโครงการ/กิจกรรมที่เสนอขอต้ัง 
หากประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงโครงการหรือปรับเปลี่ยนค่าใช้จ่ายภายในโครงการต้องดําเนินการตามข้ันตอน
การเปล่ียนแปลงโครงการเสนอต่อกองแผนงาน เพ่ือพิจารณาตรวจสอบการขอเปล่ียนแปลงโครงการดังกล่าว 
และจากการตรวจสอบโครงการภารกิจเชิงนโยบายท่ีขอเปลี่ยนแปลงพบว่า มีรายการขอโอนงบประมาณ
ระหว่างหน่วยงานภายใน เช่น ค่าเช่าห้อง/พ้ืนที่ ค่าสาธารณูปโภค ค่านํ้ามันเช้ือเพลิง เป็นต้น ซึ่งไม่สามารถ
ดําเนินการโอนงบประมาณไปได้ เน่ืองจากเป็นโครงการภารกิจเชิงนโยบายที่ไม่อนุญาตให้มีการโอนงบประมาณ 
จึงได้มีการหารือร่วมกันระหว่างผู้เก่ียวข้อง และมีข้อตกลงให้คณะวิชา/หน่วยงาน สามารถดําเนินการขอโอน
งบประมาณค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้เป็นการเพ่ิมแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หรือรหัสงบประมาณใหม่ในส่วนของ
ภารกิจเชิงนโยบายไปยังหน่วยงานอ่ืนภายในมหาวิทยาลัยได้ ภายใต้ช่ือโครงการ/กิจกรรมที่ขอต้ังงบประมาณ
รายจ่ายจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 น้ัน 
 ในการน้ี เพ่ือให้การดําเนินงานใช้จ่ายงบประมาณในส่วนของโครงการภารกิจเชิงนโยบายมี
ความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ กองแผนงานจึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบการโอนงบประมาณค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้
เป็นการเพ่ิมแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หรือรหัสงบประมาณใหม่ เช่น ค่าเช่าห้อง/พ้ืนที่ ค่าสาธารณูปโภค              
ค่านํ้ามันเช้ือเพลิง ฯลฯ ไปยังหน่วยงานอ่ืนภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งบรรจุอยู่ในส่วนของโครงการภารกิจเชิง
นโยบายให้สามารถดําเนินการขอโอนโดยผ่านกองคลังหรืองานคลังในแต่ละวิทยาเขตได้โดยตรง 
 ทั้งน้ี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพ่ิมเติมว่า กองแผนงานจะได้ให้
ข้อสังเกตไว้ในระบบงบประมาณ ในกรณีโครงการภารกิจเชิงนโยบายมีการโอนงบประมาณไปเป็นค่าใช้จ่ายของ
หน่วยงานอ่ืนภายในมหาวิทยาลัย หรือใช้งบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก เพ่ือให้งบประมาณ
เป็นไปตามสัดส่วนที่กําหนด  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ และขอให้คณะวิชาบันทึกรายการโอนงบประมาณดังกล่าวเป็นรายการ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดในโครงการภารกิจเชิงนโยบาย เพ่ือให้งบประมาณท่ีใช้ในโครงการภารกิจเชิงนโยบายเป็นไปตาม
สัดส่วนที่กําหนด 20%  
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 ทั้งน้ี ประธานได้มอบหมายให้ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดีนัดประชุมหารือผู้เก่ียวข้อง
ร่วมกับบริษัท คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์ จํากัด และคณบดีที่สนใจ เพ่ือออกแบบระบบงาน SAP ให้สนับสนุนการ
ดําเนินงานในส่วนต่างๆ เช่น การต้ังงบประมาณในส่วนของโครงการภารกิจเชิงนโยบายเป็นกลุ่มและอยู่บน
หลักการของเงินอุดหนุนทั่วไป รวมถึงกํากับควบคุมขั้นตอนวิธีการทํางานเพ่ือให้เกิดความคล่องตัว ซึ่งอาจ
กําหนดให้ระบบสามารถดําเนินการบางอย่างได้โดยอัตโนมัติ เช่น การเพ่ิมรหัสงบประมาณ การเปลี่ยนช่ือ
ครุภัณฑ์ เป็นต้น โดยจะให้คณะวิชาเป็นผู้รับผิดชอบการดําเนินงานในระบบมากขึ้น 
 
ระเบยีบวาระที่ 2.4 การจัดนทิรรศการภาพวาดฝพีระหัตถ์ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 

เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมาร ี
 
สรุปเรื่อง 

ด้วย ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี         
มีพระประสงค์จะจัดแสดงนิทรรศการภาพวาดฝีพระหัตถ์ และภาพวาดจากศิลปินที่ทรงเชิญเข้าร่วมแสดง          
ณ บริเวณพ้ืนที่ทั้ง 4 ชั้น ของหอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ระหว่างวันที่ 15 มีนาคม - 
22 พฤษภาคม 2561 

ในการนี ้ สํานักพระราชวัง พระบรมมหาราชวัง ได้ประสานขอความอนุเคราะห์มายัง
มหาวิทยาลัยเพ่ือมอบหมายให้คณะทํางานจากมหาวิทยาลัยไปร่วมปฏิบัติงานถวายตามพระประสงค์ต่อไป 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ และขอความร่วมมือทุกคณะวิชาในการปฏิบัติงานถวายตามพระประสงค์  
 ทั้งน้ี มหาวิทยาลัยจะจัดแสดงนิทรรศการภาพวาดฝีพระหัตถ์ และกิจกรรม workshop 
ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม - 25 พฤษภาคม 2561 ณ บริเวณคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะมัณฑนศิลป์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จึงขอความ
ร่วมมือให้คณะศึกษาศาสตร์และคณะวิชาต่างๆ ประสานงานไปยังโรงเรียนต่างๆ เพ่ือขอให้นักเรียนเข้าร่วมชม
นิทรรศการดังกล่าวตามพระนโยบาย และขอความอนุเคราะห์ให้คณะดุริยางคศาสตร์แต่งเพลงสําหรับใช้ในวัน
แถลงข่าว พร้อมทั้งขอความร่วมมือคณะวิชาในบริเวณพ้ืนที่จัดแสดงนิทรรศการและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
จัดเตรียมพ้ืนที่เพ่ือรับเสด็จในช่วงต้นเดือนมีนาคม 2561 โดยมหาวิทยาลัยจะมีหนังสือแจ้งไปอีกคร้ัง 
 
ระเบยีบวาระที่ 2.5 รายงานการเงินมหาวิทยาลยัศิลปากร ประจําเดือนพฤศจิกายน 2560 
 
สรุปเรื่อง 

ด้วยมหาวิทยาลัยได้จัดทํารายงานผลด้านการเงินและบัญชีเพ่ือแสดงฐานะการเงินของทุก
แหล่งเงิน ประจําเดือนพฤศจิกายน 2560 เพ่ือประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทางด้านการเงิน ซึ่งสามารถ
นําข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงสําหรับการตัดสินใจของฝ่ายบริหารได้ พร้อมนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยศิลปากรเพ่ือรับทราบการบริหารจัดการทางการเงินตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย แบ่งเป็น 2 
ส่วน  ดังน้ี 
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1. รายงานระบบงบประมาณเปรียบเทียบเงินงบประมาณทุกแหล่งเงิน ซึ่งเป็นข้อมูลทาง
การเงินที่สามารถเรียกรายงานจากระบบ MIS ของมหาวิทยาลัยศิลปากร แบบ real time เพ่ือเป็นฐานข้อมูล
สําหรับการตัดสินใจหรือเพ่ือประโยชน์ในด้านต่างๆ โดยในเดือนพฤศจิกายน 2560 มหาวิทยาลัยศิลปากรมี
รายรับและรายจ่าย ดังน้ี 

1.1 รวมทุกแหล่งเงิน 
- อนุมัติ 2,386,461,627.08 บาท 
- จ่ายจริง 1,053,088,883.23 บาท 
- คงเหลือ 1,333,372,743.85 บาท 

1.2 งบประมาณเงินแผ่นดิน 
- อนุมัติ 1,073,764,600.00 บาท 
- จ่ายจริง 701,740,204.92 บาท 
- คงเหลือ 372,024,395.08 บาท 

1.3 งบประมาณเงินรายได้ (โครงการปกติ) 
- อนุมัติ 933,351,918.54 บาท 
- จ่ายจริง 269,719,461.33 บาท 
- คงเหลือ 663,632,457.21 บาท 

1.4 งบประมาณเงินรายได้ (โครงการพิเศษ) 
- อนุมัติ 379,345,108.54 บาท 
- จ่ายจริง 81,629,216.98 บาท 
- คงเหลือ 297,715,891.56 บาท 

2. การวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงินมหาวิทยาลัยศิลปากร สําหรับงวด 2 เดือน สิ้นสุดวันที่ 
30 พฤศจิกายน 2560 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยการวิเคราะห์สภาพคล่องทางการเงินพบว่า 
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน เท่ากับ 1.96 เท่า แสดงให้เห็นว่า ความสามารถในการชําระหน้ีระยะสั้นหรือ
ค่าใช้จ่ายที่ได้ก่อหน้ีผูกพันไว้สามารถชําระหน้ีได้เพียงพอ  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  2.6 ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไข

ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
 
สรุปเรื่อง 

ด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้เห็นสมควรให้มีการตรวจสอบการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนกรณีกล่าวอ้างว่า กิจกรรมหลักสูตรการอบรมทําให้ผู้เสียหายถูกคุกคามทางเพศ โดยส่วนหน่ึงของ
หลักสูตรมีการดําเนินกิจกรรมเป็นลักษณะการทํากิจกรรมกลุ่มร่วมกัน วิทยากรจะออกคําสั่งในลักษณะที่ให้        
ผู้เข้าอบรมมีการสัมผัสเน้ือตัวร่างกายผู้อ่ืนได้ แม้จะมีเจตนาดีที่มุ่งสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และละลายพฤติกรรม
ของผู้เข้าอบรม อย่างไรก็ตาม ไม่อาจปฏิเสธได้ว่ากิจกรรมในลักษณะดังกล่าว ย่อมเอ้ือและเปิดโอกาสให้ผู้เข้า
อบรมสามารถกระทําการคุกคามทางเพศต่อผู้อ่ืนได้ ซึ่งเป็นความรุนแรงบนพ้ืนฐานเพศสภาพ เพ่ือเป็นการ
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คุ้มครองสิทธิมนุษยชน สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จึงมีข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทาง
ที่เหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2560 มาตรา 247(1) เก่ียวกับการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศใน
สถาบันการศึกษา เพ่ือดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
มาตรา 71 ดังน้ี 

1. ควรกําชับให้สถาบันการศึกษาทุกแห่งตระหนักและคํานึงถึงความละเอียดอ่อนในมิติความ
แตกต่างระหว่างเพศ (Gender Sensitivity) ในการดําเนินกิจกรรมต่างๆ เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งเพศหญิง 
เพศชาย และผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ ปฏิบัติต่อกันอย่างเคารพในศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์และให้เกียรติ
ซึ่งกันและกัน รวมทั้งทราบถึงสิทธิของตนในการที่จะปฏิเสธและยุติการเข้าร่วมกิจกรรมใดๆ ซึ่งอาจเสี่ยงต่อการ
ล่วงละเมิดและคุกคามทางเพศ 

2. ควรกํากับดูแลและติดตามหน่วยงานในสังกัดและสถาบันการศึกษาทุกแห่งให้ดําเนิน
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดและคุกคามทางเพศในการทํางาน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่ 16 มิถุนายน 2558 เรื่อง มาตรการในการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศใน
การทํางาน ดังน้ี 

2.1 จัดทําแนวปฏิบัติเพ่ือป้องกันหรือแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศใน
การทํางาน โดยให้ครอบคลุมบุคลากรทุกคนในสถาบันการศึกษา (อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ลูกจ้าง) รวมถึงผู้
ที่ติดต่อหรือดําเนินงานเก่ียวข้องกับสถาบันการศึกษา (ผู้เข้ารับการอบรมเฉพาะรายหลักสูตรหรือรายวิชา           
ผู้รับจ้าง) และมีการประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนในสถาบันการศึกษาทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

2.2 กําหนดกระบวนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการล่วงละเมิดและคุกคามทางเพศเกิดขึ้น
อย่างเป็นรูปธรรมและดําเนินการอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ปกปิดเป็นความลับและให้ความเป็นธรรมต่อ
คู่กรณีทั้งสองฝ่าย ตลอดจนคํานึงถึงหลักการสิทธิมนุษยชนเป็นสําคัญ สถาบันการศึกษาควรจัดให้มีมาตรการ
ช่วยเหลือทางด้านกฎหมายและมาตรการในการคุ้มครองผู้เสียหายหรือพยานที่เก่ียวข้องจากการถูกข่มขู่คุกคาม 
เพ่ือประกันการเข้าถึงสิทธิในกระบวนการยุติธรรม รวมทั้งควรจัดให้มีมาตรการในการช่วยเหลือเยียวยาความ
เสียหายจากการล่วงละเมิดและคุกคามทางเพศทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจอย่างเหมาะสม หากเข้าสู่
กระบวนการทางวินัยตามกฎหมายที่สถาบันการศึกษาแห่งน้ันถือปฏิบัติอยู่ ให้ดําเนินการแต่งต้ังคณะทํางาน
สอบข้อเท็จจริง โดยอาจมีบุคคลที่เป็นเพศเดียวกันกับผู้เสียหายหรือบุคคลที่ผู้เสียหายไว้วางใจเข้าร่วมรับฟังใน
การสอบข้อเท็จจริงได้ 

2.3 กําหนดมาตรการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับพฤติกรรมการล่วงละเมิดและ
คุกคามทางเพศให้แก่บุคลากรทุกคนในสถาบันการศึกษาได้รับทราบ และควรกําหนดมาตรการเสริมสร้าง
สภาพแวดล้อมที่พึงปฏิบัติในการเรียน การสอน และการทํางาน โดยคํานึงถึงการเคารพสิทธิมนุษยชนและ
ศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคล ตลอดจนการปรับเปลี่ยนทัศนคติเก่ียวกับพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสม
เพ่ือป้องกันปัญหาการล่วงละเมิดและคุกคามทางเพศ 

2.4 ติดตามผลการดําเนินงานตามข้อ 2.1-2.3 อย่างต่อเน่ืองอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งและ
แจ้งกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพ่ือรวบรวม
นําเสนอคณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ (สทพ.) ต่อไป 

ในการน้ี สกอ. จึงขอความร่วมมือสถาบันการศึกษาให้ความตระหนักและคํานึงถึงความ
ละเอียดอ่อนในมิติความแตกต่างระหว่างเพศในการดําเนินกิจกรรมต่างๆ รวมถึงกํากับดูแลติดตามหน่วยงานใน
สังกัดให้ดําเนินมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดและคุกคามทางเพศในการทํางานตามท่ีระบุไว้
ในข้อ 2.1-2.3 ทั้งน้ี ขอให้จัดส่งผลการดําเนินงานดังกล่าว อย่างน้อยปีละหน่ึงครั้งไปยังกรมกิจการสตรีและ
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สถาบันครอบครัวโดยตรง ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี และสําเนาส่ง สกอ. จํานวน 1 ชุด พร้อมส่งทางอีเมล์ที่ 
piset.ohec@gmail.com 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ ทั้งน้ี ประธานได้มอบหมายดังน้ี 
1. ให้คณะวิชาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะเพ่ือทราบ 
2. ให้กองนิติการจัดทํามาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาการ

ละเมิดสิทธิมนุษยชน ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย 
 
ระเบยีบวาระที่  3    เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน  
 ไม่ม ี
 
ระเบยีบวาระที่  4     เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
ระเบยีบวาระที่  4.1 การบริหารงานบุคคล 
ระเบยีบวาระที่  4.1.1 การสอบแข่งขนั / คัดเลือก 
  ไม่ม ี
   
ระเบยีบวาระที่  4.1.2 การขออนุมัติบรรจุบุคคล / การโอนย้าย  
ระเบียบวาระท่ี  4.1.2.1 คณะศึกษาศาสตร์ขออนุมัติจ้าง นางสาวธัญรดา ชื่นทรวง เพื่อบรรจุเป็น

พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งนักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ 
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่คณะศึกษาศาสตร์มีอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งนักบริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-2-05-844 เดิมเป็นอัตราของ นางสาววิภาวี ธรรมศิริพงษ์ ซึ่งได้รับอนุญาตให้
ลาออก ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 น้ัน  

คณะฯ ได้ดําเนินการตามข้ันตอนแล้ว ผู้ได้รับการคัดเลือกคือ นางสาวธัญรดา ช่ืนทรวง              
วุฒิศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) จากมหาวิทยาลัยรามคําแหง (โดยขออนุมัติเรียก ลําดับที่ 2 จากประกาศ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
ประเภทพนักงานประจํา ตําแหน่งนักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ ลงวันที่ 11 กันยายน 2560 ทั้งน้ี ลําดับที่ 1 
ได้รับการบรรจุแต่งต้ังแล้ว) คณะฯ จึงประสงค์ขออนุมัติจ้าง นางสาวธัญรดา ช่ืนทรวง เพ่ือบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ดํารงตําแหน่งนักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-2-05-844 อัตราเงินเดือน             
เดือนละ 19,500 บาท สังกัดงานสํานักงานโรงเรียนสาธิต สํานักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร์ พร้อมทั้ง         
ขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังน้ี 

1. ผู้อํานวยการโรงเรียนสาธิต    ประธานกรรมการ 
2. รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหาร    กรรมการ 
3. รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ    กรรมการ 
4. รองผู้อํานวยการฝ่ายปกครองนักเรียน   กรรมการ 
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5. รองผู้อํานวยการฝ่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  กรรมการ 
    และชุมชนสัมพันธ์ 
6. รองผู้อํานวยการฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการ 
7. หัวหน้างานสํานักงานโรงเรียนสาธิต   เลขานุการ 

 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จ้าง นางสาวธัญรดา ช่ืนทรวง เพ่ือบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ดํารงตําแหน่งนักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-2-05-844 อัตราเงินเดือน เดือนละ 
19,500 บาท สังกัดงานสํานักงานโรงเรียนสาธิต สํานักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร์ ต้ังแต่วันที่  ก.บ.ม. อนุมัติ 
แต่ไม่ก่อนวันรายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน พร้อมทั้งอนุมัติให้แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลอง
ปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าวตามรายช่ือที่คณะฯ เสนอ ทั้งน้ี การจ้างคร้ังแรกให้จ้างเป็นพนักงานประจํา
สถานภาพทดลองงาน มีระยะเวลาการจ้าง 1 ปี ต้ังแต่วันที่รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.2.2 คณะอักษรศาสตร์ขออนุมัติจ้าง นางสาวอาคีรัต อับดุลกาเดร์ นักเรียนทุนฯ 

เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่ นางสาวอาคีรัต อับดุลกาเดร์ นักเรียนทุนโครงการพัฒนากําลังคนด้านมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์ (ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย) ประจําปี 2553 ตามความ
ต้องการของคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ศึกษาในระดับปริญญาโท-เอก สาขาวิชาภูมิศาสตร์         
ณ University of Southampton ประเทศสหราชอาณาจักร น้ัน 

บัดน้ี นางสาวอาคีรัต อับดุลกาเดร์ ได้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก ได้รับวุฒิ            
Doctor of Philosophy ณ University of Southampton ประเทศสหราชอาณาจักร และขอยกเว้นเกณฑ์        
ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ เน่ืองจากได้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยของประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษใน
การสื่อสาร ซึ่งตามมติ ก.บ.พ. ครั้งที่ 25/2558 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558 ได้พิจารณายกเว้นเกณฑ์ผล
คะแนนสอบภาษาอังกฤษ สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยของประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษในการ
สื่อสาร คณะฯ จึงประสงค์ขออนุมัติจ้าง นางสาวอาคีรัต อับดุลกาเดร์ ด้วยวุฒิ Doctor of Philosophy              
ณ University of Southampton ประเทศสหราชอาณาจักร ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-06-714 
อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท สังกัดภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ 20 ธันวาคม 
2560 ซึ่งเป็นวันที่รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน พร้อมทั้งขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลอง
ปฏิบัติงาน ดังน้ี 

1. คณบดีคณะอักษรศาสตร ์    ประธานกรรมการ 
2. หัวหน้าภาควิชาภาษาฝร่ังเศส คณะอักษรศาสตร์  กรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสนั คีรีวงศ์วัฒนา  กรรมการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิเศก ป้ันสุวรรณ  กรรมการ 
5. นางสาวประภาพร ถึกกวย     เลขานุการ 

 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จ้าง นางสาวอาคีรัต อับดุลกาเดร์ เพ่ือบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-06-714 อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท           
สังกัดภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2560 ซึ่งเป็นวันที่รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน
พร้อมทั้งอนุมัติให้แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าวตามรายช่ือ         
ที่คณะฯ เสนอ ทั้งน้ี การจ้างคร้ังแรกให้จ้างเป็นพนักงานประจําสถานภาพทดลองงาน มีระยะเวลาการจ้าง 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. นางสาวมัทนียา ธเนศนิตย์ วุฒิศิลปศาสตรบัณฑิต (การท่องเที่ยว) จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ราชมงคลพระนคร ตําแหน่งนักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-6-23-79 อัตราเงินเดือน เดือนละ 
19,500 บาท สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ต้ังแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560 

2. นายพิษณุวัฒน์ ปังวัฒนกุล วุฒิ Master In Mass Communication And Journalism 
จาก Gujarat University ประเทศสาธารณรัฐอินเดีย ตําแหน่งนักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 
2-6-23-82 อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ต้ังแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560 
 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 ขอปรับวุฒิและอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ราย นางสาวสิริวรรณ 

แซ่โง้ว 
 

สรุปเรื่อง 
ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้มีหนังสือมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ ศธ 6801/4452 ลงวันที ่                

15 กันยายน 2560 ขอให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาคุณวุฒิของ นางสาวสิริวรรณ แซ่โง้ว 
วุฒิ  Doctor of Literature in Modern Chinese Linguistics จาก Fudan University สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน  ว่าหากกรณีเป็นข้าราชการสมควรได้รับเงินเดือนในอันดับ และขั้นใด เพ่ือมหาวิทยาลัย จะได้
นําไปใช้เป็นข้อมูลในการเทียบเคียงเงินเดือนสําหรับการปรับวุฒิและอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย น้ัน  

บัดน้ี สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ลับ ที่ ศธ 0506(2)/14482 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2560 แจ้งให้มหาวิทยาลัยศิลปากรทราบว่า ได้พิจารณาแล้ว 
มีมติว่า คุณวุฒิของ นางสาวสิริวรรณ แซ่โง้ว วุฒิ  Doctor of Literature in Modern Chinese Linguistics 
จาก Fudan University สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นคุณวุฒิของต่างประเทศที่เทียบได้เท่ากับคุณวุฒิระดับ
ปริญญาเอก ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ของกระทรวงศึกษาธิการ  

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

เน่ืองจาก มหาวิทยาลัยได้มีคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 1384/2556 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 
2556 สั่งอนุญาตให้ นางสาวสิริวรรณ แซ่โง้ว พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่            
1-3-06-513 สังกัดภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออก คณะอักษรศาสตร์ ลาศึกษาในระดับปริญญาเอก 
สาขาวิชา Chinese Linguistics and Literature ณ Fudan University สาธารณรัฐประชาชนจีน มีกําหนด 
4 ปี ต้ังแต่วันที่ 1 กันยายน 2556 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 และที่ 1548/2560 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 
2560 สั่งอนุญาตให้ นางสาวสิริวรรณ แซ่โง้ว ซึ่งได้สําเร็จการศึกษาก่อนกําหนดและรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติ
ราชการที่คณะฯ ต้ังแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 และนางสาวสิริวรรณ แซ่โง้ว ได้สําเร็จการศึกษาระดับ 
ปริญญาเอก วุฒิ  Doctor of Literature in Modern Chinese Linguistics จาก Fudan University 
สาธารณรัฐประชาชนจีน ต้ังแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2560 

คณะอักษรศาสตร์จึงประสงค์ขออนุมัติให้ปรับวุฒิและอัตราเงินเดือน ราย นางสาวสิริวรรณ 
แซ่โง้ว พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-3-06-315 สังกัดภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออก 
คณะอักษรศาสตร์ ซึ่งสําเร็จการศึกษาวุฒิ  Doctor of Literature in Modern Chinese Linguistics จาก 
Fudan University สาธารณรัฐประชาชนจีน เพ่ิมขึ้น ต้ังแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2560 โดยรายงานตัวเข้าปฏิบัติ
ราชการที่คณะฯ ต้ังแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 ได้ย่ืนเรื่องเพ่ือขอปรับเพ่ิมเงินเดือนตามวุฒิการศึกษาที่ได้รับ
สูงขึ้นเฉพาะกรณีวุฒิการศึกษาที่ตรงตามสายงาน โดยงานการเจ้าหน้าที่ของคณะฯ รับเรื่องเมื่อวันที่ 4 
สิงหาคม 2560 สมควรได้รับการปรับวุฒิและอัตราเงินเดือน จากตําแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท อัตรา
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เงินเดือน เดือนละ 29,010 บาท เป็นตําแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท 
ได้ต้ังแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 ซึ่งเป็นวันที่รายงานตัวเข้าปฏิบัติงานที่คณะฯ 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้ปรับวุฒิและอัตราเงินเดือน ราย นางสาวสิริวรรณ แซ่โง้ว 
พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-3-06-315 สังกัดภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออก 
คณะอักษรศาสตร์ จากวุฒิปริญญาโท อัตราเงินเดือน เดือนละ 29,010 บาท เป็น วุฒิปริญญาเอก           
อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท ได้ต้ังแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 ซึ่งเป็นวันที่รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน 
ที่คณะฯ 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.2 ขอปรับวุฒิและอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ราย นางสาวเก็จวิรัล 

ต้ังสิริวัสส์ 
 

สรุปเรื่อง 
ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้มีหนังสือมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ ศธ 6801/3057 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 

2560 ขอให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาคุณวุฒิของ นางสาวเก็จวิรัล ต้ังสิริวัสส์           
วุฒิ Master of Teaching Chinese to Speakers of Other Languages จาก Qingdao University 
สาธารณรัฐประชาชนจีน  ว่าหากกรณีเป็นข้าราชการสมควรได้รับเงินเดือนในอันดับ และขั้นใด เพ่ือ
มหาวิทยาลัยจะได้นําไปใช้เป็นข้อมูลในการเทียบเคียงเงินเดือนสําหรับการปรับวุฒิและอัตราเงินเดือนพนักงาน
มหาวิทยาลัย น้ัน  

บัดน้ี สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีหนังสือ ที่ ศธ 0506(2)/14503 ลงวันที่         
22 ธันวาคม 2560 แจ้งให้มหาวิทยาลัยศิลปากรทราบว่า ได้พิจารณาแล้วมีมติว่าคุณวุฒิของ นางสาวเก็จวิรัล 
ต้ังสิริวัสส์ วุฒิ Master of Teaching Chinese to Speakers of Other Languages จาก Qingdao 
University สาธารณรัฐประชาชนจีน  เป็นคุณวุฒิของต่างประเทศที่เทียบได้เท่ากับคุณวุฒิระดับปริญญาโท  
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ของกระทรวงศึกษาธิการ  

เน่ืองจาก มหาวิทยาลัยได้มีคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 678/2560 ลงวันที่ 10 มีนาคม 
2560 สั่งบรรจุแต่งต้ัง นางสาวเก็จวิรัล ต้ังสิริวัสส์ วุฒิ Master of Teaching Chinese to Speakers of 
Other Languages จาก Qingdao University สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่ง
อาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-3-05-408 อัตราเงินเดือน เดือนละ 22,500 บาท (ให้รับเงินเดือนวุฒิปริญญาตรี               
วุฒิอักษรศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีน) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร อัตราเงินเดือน เดือนละ 22,500 บาท ไปพลางก่อน 
จนกว่า ก.พ. จะพิจารณาเงินเดือน วุฒิ Master of Teaching Chinese to Speakers of Other Languages 
จาก Qingdao University สาธารณรัฐประชาชนจีน  ให้) สังกัดภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร์ 
ต้ังแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 

คณะศึกษาศาสตร์จึงประสงค์ขออนุมัติให้ปรับวุฒิและอัตราเงินเดือน ราย นางสาวเก็จวิรัล  
ต้ังสิริวัสส์ พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-3-05-408 สังกัดภาควิชาหลักสูตรและ      
วิธีสอน คณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งสําเร็จการศึกษา วุฒิ Master of Teaching Chinese to Speakers of Other 
Languages จาก Qingdao University สาธารณรัฐประชาชนจีน เพ่ิมขึ้น ต้ังแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2556        
โดยรายงานตัวเข้าปฏิบัติงานท่ีคณะฯ ต้ังแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560  สมควรได้รับการปรับวุฒิและอัตราเงินเดือน 
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จากตําแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือน เดือนละ 22,500 บาท เป็นตําแหน่งอาจารย์  วุฒิปริญญาโท 
อัตราเงินเดือน เดือนละ 26,250 บาท ได้ต้ังแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งเป็นวันที่ได้รับการบรรจุแต่งต้ัง 
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ     ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้ปรับวุฒิและอัตราเงินเดือน ราย นางสาวเก็จวิรัล          
ต้ังสิริวัสส์ พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-3-05-408 สังกัดภาควิชาหลักสูตรและ         
วิธีสอน คณะศึกษาศาสตร์ จาก วุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือน เดือนละ 22,500 บาท เป็น วุฒิปริญญาโท               
อัตราเงินเดือน เดือนละ 26,250 บาท ได้ต้ังแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งเป็นวันที่ได้รับการบรรจุแต่งต้ัง 
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.3 ขอปรับวุฒิและอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ราย นางสาวทิพวรรณ 

กําศิริมงคล 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีหนังสือมหาวิทยาลัยศิลปากร  ที่  ศธ 6801/3560 ลงวันที่               

27 กรกฎาคม 2560 ขอให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาคุณวุฒิของ นางสาวทิพวรรณ        
กําศิริมงคล  วุฒิ Doctor degree of Law (Diplomacy) จาก Renmin University of China สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ว่าหากกรณีเป็นข้าราชการสมควรได้รับเงินเดือนในอันดับ และขั้นใด เพ่ือมหาวิทยาลัยจะได้
นําไปใช้เป็นข้อมูลในการเทียบเคียงเงินเดือนสําหรับการปรับวุฒิและอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย น้ัน  

บัดน้ี สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีหนังสือ ที่ ศธ 0506(2)/14483 ลงวันที่            
22 ธันวาคม 2560 แจ้งให้มหาวิทยาลัยศิลปากรทราบว่า ได้พิจารณาแล้วมีมติว่าคุณวุฒิของ นางสาวทิพวรรณ 
กําศิริมงคล  วุฒิ Doctor degree of Law (Diplomacy) จาก Renmin University of China สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน เป็นคุณวุฒิของต่างประเทศที่เทยีบได้เท่ากับคุณวุฒิระดับปรญิญาเอก ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ของกระทรวงศึกษาธิการ  

เน่ืองจาก มหาวิทยาลัยได้มีคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 1066/2560 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 
2560 สั่งบรรจุแต่งต้ัง นางสาวทิพวรรณ กําศิริมงคล วุฒิ Doctor degree of Law (Diplomacy) จาก           
Renmin University of China สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่ง
เลขที่ 1-3-23-144 อัตราเงินเดือน เดือนละ 22,500 บาท (ให้รับเงินเดือนวุฒิปริญญาตรี วุฒิศึกษาศาสตรบัณฑิต 
(ภาษาไทย) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร อัตราเงินเดือน เดือนละ 22,500 บาท ไปพลางก่อน จนกว่า ก.พ.              
จะพิจารณาเงินเดือน  วุฒิ Doctor degree of Law (Diplomacy) จาก Renmin University of China 
สาธารณรัฐประชาชนจีน ให้) สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ต้ังแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 

คณะวิทยาการจัดการจึงประสงค์ขออนุมัติให้ปรับวุฒิและอัตราเงินเดือน ราย นางสาวทิพวรรณ 
กําศิริมงคล  พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-3-23-144 สังกัดคณะวิทยาการจัดการ       
ซึ่งสําเร็จการศึกษา วุฒิ Doctor degree of Law (Diplomacy) จาก Renmin University of China สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน เพ่ิมขึ้น ต้ังแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 โดยรายงานตัวเข้าปฏิบัติงานท่ีคณะฯ ต้ังแต่วันที่               
1 พฤษภาคม 2560 สมควรได้รับการปรับวุฒิและอัตราเงินเดือน จาก ตําแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาตรี             
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อัตราเงินเดือน เดือนละ 22,500 บาท เป็นตําแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก อัตราเงินเดือน เดือนละ              
31,500 บาท ได้ต้ังแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ซึ่งเป็นวันที่ได้รับการบรรจุแต่งต้ังเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ     ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้ปรับวุฒิและอัตราเงินเดือน ราย นางสาวทิพวรรณ           
กําศิริมงคล พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-3-23-144 สังกัดคณะวิทยาการจัดการ จาก 
วุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือน เดือนละ 22,500 บาท เป็น วุฒิปริญญาเอก อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท 
ได้ต้ังแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ซึ่งเป็นวันที่ได้รับการบรรจุแต่งต้ังเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.4 รายงานผลการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดํารงตําแหน่งหัวหน้างาน 
 
สรุปเรื่อง 

โดยมติที่ประชุม ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยศิลปากร ในการประชุมครั้งที่ 24/2560 เมื่อวันที่         
6 ธันวาคม 2560 มีมติแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินเพ่ือแต่งต้ัง นายชัชชัย กสิวาณิชยกุล ตําแหน่ง              
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-06-279 อัตราเงินเดือน 29,380 บาท สังกัดงานบริการการศึกษา 
สํานักงานคณบดี คณะอักษรศาสตร์ ให้ดํารงตําแหน่งหัวหน้างานบริการการศึกษา สํานักงานคณบดี              
คณะอักษรศาสตร์ น้ัน  

บัดน้ี คณะกรรมการฯ ได้ดําเนินการประเมินเสร็จเรียบร้อยแล้วเห็นว่า นายชัชชัย กสิวาณิชยกุล 
เป็นผู ้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะแต่งตั ้งให้ดํารงตําแหน่งหัวหน้างานบริการการศึกษา สํานักงานคณบดี           
คณะอักษรศาสตร์ 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้ นายชัชชัย กสิวาณิชยกุล ตําแหน่งนักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-06-279 อัตราเงินเดือน 29,380 บาท สังกัดงานบริการการศึกษา สํานักงานคณบดี 
คณะอักษรศาสตร์ ดํารงตําแหน่งหัวหน้างานบริการการศึกษา สํานักงานคณบดี คณะอักษรศาสตร์ 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.5 บัณฑิตวิทยาลัยขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินเพื่อเปลี่ยนชื่อตําแหน่ง 

ย้ายตัดโอนตําแหน่งและอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ราย               
นางสาวหทัยชนก แจ่มถ่ิน 

 
สรุปเรื่อง 

ด้วย นางสาวหทัยชนก แจ่มถิ่น ตําแหน่งนักคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขท่ี 2-3-11-197 
อัตราเงินเดือน เดือนละ 28,270 บาท สังกัดงานแผนและพัฒนาระบบ สํานักงานคณบดี บัณฑิตวิทยาลัย 
ปัจจุบันได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานบริการการศึกษา วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  

ดังน้ัน เพ่ือให้ตรงกับลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย บัณฑิตวิทยาลัยจึงประสงค์ขออนุมัติให้
แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินเพ่ือเปลี่ยนช่ือตําแหน่ง ย้ายตัดโอนตําแหน่งและอัตราเงินเดือน ราย             
นางสาวหทัยชนก แจ่มถิ่น จาก ตําแหน่งนักคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-11-197 อัตราเงินเดือน 
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เดือนละ 28,270 บาท สังกัดงานแผนและพัฒนาระบบ สํานักงานคณบดี บัณฑิตวิทยาลัย เป็น ตําแหน่ง
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-11-197 อัตราเงินเดือน เดือนละ 28,270 บาท สังกัด              
งานบริการการศึกษา สํานักงานคณบดี บัณฑิตวิทยาลัย และให้นับระยะเวลาการปฏิบัติงานต่อเน่ืองกัน โดยมี
คณะกรรมการประเมินเพ่ือเปลี่ยนช่ือตําแหน่ง ย้ายตัดโอนตําแหน่งและอัตราเงินเดือน ดังน้ี 

 1. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย     ประธานกรรมการ 
 2. รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ฝา่ยวิชาการและวิจัย  กรรมการ 
 3. เลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย    กรรมการ 
 4. นางสาวสายสวาท พงษ์วิธี    กรรมการ 
 5. นางสาวสุดารัตน์ จันทร์พุธ    เลขานุการ 

 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินเพ่ือเปลี่ยนช่ือตําแหน่ง  
ย้ายตัดโอนตําแหน่งและอัตราเงินเดือน ราย นางสาวหทัยชนก แจ่มถิ่น จาก ตําแหน่งนักคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
ตําแหน่งเลขที่ 2-3-11-197 อัตราเงินเดือน เดือนละ 28,270 บาท สังกัดงานแผนและพัฒนาระบบ สํานักงาน
คณบดี บัณฑิตวิทยาลัย เป็น ตําแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-11-197 อัตราเงินเดือน 
เดือนละ 28,270 บาท สังกัดงานบริการการศึกษา สํานักงานคณบดี บัณฑิตวิทยาลัย โดยให้นับระยะเวลา         
การปฏิบัติงานต่อเน่ืองกัน ตามรายช่ือที่บัณฑิตวิทยาลัยเสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.6 บัณฑิตวิทยาลัยขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินเพื่อเปลี่ยนชื่อ

ตําแหน่ง ย้ายตัดโอนตําแหน่งและอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ราย 
นางสาววนิดา ศรีเกษร 

 
สรุปเรื่อง 

ด้วย นางสาววนิดา ศรีเกษร ตําแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-11-834 
อัตราเงินเดือน เดือนละ 20,870 บาท สังกัดงานแผนและพัฒนาระบบ สํานักงานคณบดี บัณฑิตวิทยาลัย 
ปัจจุบันได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานคลังและพัสดุ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  

ดังน้ัน เพ่ือให้ตรงกับลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย บัณฑิตวิทยาลัยจึงประสงค์ขออนุมัติให้
แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินเพ่ือเปลี่ยนช่ือตําแหน่ง ย้ายตัดโอนตําแหน่งและอัตราเงินเดือน ราย             
นางสาววนิดา ศรีเกษร จาก ตําแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-11-834 อัตราเงินเดือน  
เดือนละ 20,870 บาท สังกัดงานแผนและพัฒนาระบบ สํานักงานคณบดี บัณฑิตวิทยาลัย เป็น ตําแหน่ง         
นักการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-11-834 อัตราเงินเดือน เดือนละ 20,870 บาท สังกัด          
งานคลังและพัสดุ สํานักงานคณบดี บัณฑิตวิทยาลัย และให้นับระยะเวลาการปฏิบัติงานต่อเน่ืองกัน โดยมี
คณะกรรมการประเมินเพ่ือเปลี่ยนช่ือตําแหน่ง ย้ายตัดโอนตําแหน่งและอัตราเงินเดือน ดังน้ี 

 1. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย     ประธานกรรมการ 
 2. รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ฝา่ยวิชาการและวิจัย  กรรมการ 
 3. เลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย    กรรมการ 
 4. นางสาวกฤษณา สุภชัยพานิชพงศ์   กรรมการ 
 5. นางสาวสุดารัตน์ จันทร์พุธ    เลขานุการ 
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 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินเพ่ือเปลี่ยนช่ือตําแหน่ง  
ย้ายตัดโอนตําแหน่งและอัตราเงินเดือน ราย นางสาววนิดา ศรีเกษร จาก ตําแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
ตําแหน่งเลขที่ 2-3-11-834 อัตราเงินเดือน  เดือนละ 20,870 บาท สังกัดงานแผนและพัฒนาระบบ สํานักงาน
คณบดี บัณฑิตวิทยาลัย เป็น ตําแหน่งนักการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขท่ี 2-3-11-834 อัตรา
เงินเดือน เดือนละ 20,870 บาท สังกัดงานคลังและพัสดุ สํานักงานคณบดี บัณฑิตวิทยาลัย และให้นับ
ระยะเวลาการปฏิบัติงานต่อเน่ืองกัน ตามรายช่ือที่บัณฑิตวิทยาลัยเสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.7 การขอเพิ่มวุฒิการศึกษาไว้ในทะเบียนประวัติ  

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือนตาม
คุณวุฒิ  และการเพ่ิมวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติ พ.ศ. 2553 ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน 2553 ข้อ 4 
และข้อ 5 กําหนดว่า การปรับเงินเดือนตามคุณวุฒิหรือการเพ่ิมคุณวุฒิไว้ในทะเบียนประวัติน้ัน ข้าราชการและ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ที่ได้รับคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นน้ันจะต้องเป็นคุณวุฒิที่ตรงกับลักษณะ        
การสอนของภาควิชา หรือของคณะหรือหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 

และสําหรับข้าราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายบริหารและปฏิบัติงานทั่วไป         
ที่ได้รับคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นน้ันจะต้องเป็นคุณวุฒิที่ตรงกับมาตรฐานกําหนดตําแหน่งซึ่งบุคคลน้ันดํารงตําแหน่งอยู่ 
ในขณะนั้น ส่วนการกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ ให้คํานึงถึงความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบ         
ความประพฤติ และความเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างย่ิงต้องพิจารณาถึงลักษณะงานที่ปฏิบัติ ผลประโยชน์         
ที่หน่วยงานจะได้รับเป็นสําคัญ 

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

เน่ืองจาก มหาวิทยาลัยได้มีคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 903/2554 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 
2554 สั่งอนุญาตให้ นางสาวนันทวัลย์ สุนทรภาระสถิตย์ พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่ง
เลขท่ี 1-2-06-231 สังกัดภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ ลาศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาวิชา
วรรณคดีและวรรณคดีเปรียบเทียบ ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีกําหนด 3 ปี ต้ังแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2554 
ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2557 และที่ 724/2557 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2557 สั่งอนุญาตให้ นางสาวนันทวัลย์ 
สุนทรภาระสถิตย์ ซึ่งได้ศึกษาครบตามหลักสูตร โดยอยู่ระหว่างการทําวิทยานิพนธ์ และรายงานตัวกลับ         
เข้าปฏิบัติงานที่คณะฯ ต้ังแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2557 และที่ 1405/2558 ลงวันที่ 21 กันยายน 2558            
สั่งอนุญาตให้ นางสาวนันทวัลย์ สุนทรภาระสถิตย์ พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่             
1-2-06-231 สังกัดภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ ลาศึกษาในระดับปริญญาเอกเพ่ือทําวิทยานิพนธ์        
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ในสาขาวิชาเดิม ด้วยทุนเดิม มีกําหนด 1 ปี ต้ังแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2559 และ          
ที่ 1005/2559 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2559 สั่งอนุญาตให้ นางสาวนันทวัลย์ สุนทรภาระสถิตย์ ซึ่งได้สิ้นสุด
ระยะเวลาลาศึกษาและรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงานที่คณะฯ ต้ังแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 และนางสาวนันทวัลย์   
สุนทรภาระสถิตย์ ได้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก วุฒิอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวรรณคดีและ
วรรณคดีเปรียบเทียบ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต้ังแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2560 และยื่นเรื่องเสนอขอเพ่ิมวุฒิ
การศึกษาไว้ในทะเบียนประวัติให้หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ของคณะฯ รับเรื่องเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561 

คณะอักษรศาสตร์ขออนุมัติให้เพ่ิมวุฒิการศึกษาไว้ในทะเบียนประวัติ ราย นางสาวนันทวัลย์ 
สุนทรภาระสถิตย์ พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-06-231 อัตราเงินเดือน         
เดือนละ 33,140 บาท (เงินเดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2560) สังกัดภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์         
ได้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก วุฒิอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวรรณคดีและวรรณคดี
เปรียบเทียบ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นตําแหน่งอาจารย์ คุณวุฒิปริญญาเอก ตําแหน่งเลขที่               
1-2-06-231 อัตราเงินเดือน เดือนละ 33,140 บาท (เน่ืองจากอัตราเงินเดือน เดือนละ 33,140 บาท เกินกว่า
อัตราการบรรจุคุณวุฒิปริญญาเอก) สังกัดภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ โดยให้มีผลต้ังแต่วันที่              
5 มกราคม 2561 ซึ่งเป็นวันที่งานการเจ้าหน้าที่ของคณะฯ รับเร่ือง (เน่ืองจากย่ืนเรื่องเกินกว่า 60 วัน นับแต่
วันที่สําเร็จการศึกษา) ดังตารางที่แนบมาพร้อมน้ี 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติอนุมั ติ ให้ เ พ่ิมวุฒิการศึกษาไว้ในทะเบียนประวัติ  ราย               
นางสาวนันทวัลย์ สุนทรภาระสถิตย์ พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-06-231   
อัตราเงินเดือน เดือนละ 33,140 บาท สังกัดภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ ได้สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก วุฒิอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวรรณคดีและวรรณคดีเปรียบเทียบ จากจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เพ่ิมขึ้น โดยให้มีผลต้ังแต่วันที่ 5 มกราคม 2561 ซึ่งเป็นวันที่งานการเจ้าหน้าที่ของคณะฯ รับเรื่อง 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.8 แนวทางการดําเนินการด้านมาตรฐานความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ

ของอาจารย์ 
 
สรุปเรื่อง 

ตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ที่  ศธ  0506/ว226 ลงวันที่                
26 กุมภาพันธ์ 2559 ได้กําหนดมาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจําที่สถาบันอุดมศึกษา
รับเข้าใหม่ ในระยะสองปีแรกของการประกาศใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ ฉบับ พ.ศ. 2558 คณะกรรมการ
การอุดมศึกษาเห็นสมควรให้มีการทดลองนําร่องการปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานข้อน้ี จึงกําหนดให้
สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งสามารถกําหนดวิธีการของตนเอง เพ่ือใช้ประเมินความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
ของผู้ที่จะรับเข้าเป็นอาจารย์ประจําใหม่ว่ามีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่าน และ
การเขียน อย่างน้อยอยู่ในระดับที่ใช้งานได้หรือไม่ โดยจะทดลองนําร่องตามน้ีเป็นเวลา 2 ปี นับจากวันประกาศ 
จากนั้นจึงจะมีการกําหนดมาตรฐานในเรื่องน้ีใหม่ หลังจากการประเมินผลการทดลองนําร่อง ทั้งน้ี เพ่ือให้
เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประกาศ และเพ่ือให้เหมาะแก่การนําไปปฏิบัติในทุกสถาบัน  
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มหาวิทยาลัยได้จัดทําประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง มาตรฐานความสามารถทางด้าน
ภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจําที่รับเข้าใหม่ ฉบับลงวันที่ 1 สิงหาคม 2559 เพ่ือใช้ประเมินความสามารถ 
ด้านภาษาอังกฤษของผู้ที่เข้าเป็นอาจารย์ประจําใหม่ ซึ่งขณะนี้ใกล้ครบกําหนดเวลาที่คณะกรรมการ          
การอุดมศึกษาให้สถาบันอุดมศึกษาทดลองนําร่องเป็นเวลา 2 ปี ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 นับจากวัน
ประกาศ จึงเสนอที่ประชุม ก.บ.ม. เพ่ือพิจารณา 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ดําเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง มาตรฐาน
ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจําที่รับเข้าใหม่ต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.9 ขออนุมัติย้าย ตัดโอนตําแหน่งและอัตราเงินเดือน นางสาวสยุมพร ตามแนวธรรม 

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
 
สรุปเรื่อง 
 ด้วยสํานักงานอธิการบดี ในส่วนของกองงานวิทยาเขต งานคลัง ทําหน้าที่ให้บริการด้านการ       
รับและจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้นอก เงินรับฝาก เงินรายได้บริการวิชาการ เงินทุนหมุนเวียน 
เงินกองทุนสวัสดิการ ค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตร และเงินประเภทอ่ืนๆ ต้ังแต่ปีงบประมาณ         
พ.ศ. 2559 เป็นต้นมา มีบุคลากรที่ดํารงตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ เกษียณอายุราชการ 
ไปแล้วไม่น้อยกว่า 3 ราย ทําให้หน่วยงานประสบปัญหาในการจัดการภายใน เน่ืองจากบุคลากรท่ีเหลืออยู่              
มีประสบการณ์ในการทํางานด้านการเงินและบัญชีน้อย  
 เพ่ือให้การบริหารจัดการภายในกองงานวิทยาเขต สํานักงานอธิการบดี ดําเนินต่อไปอย่าง         
มีประสิทธิภาพ กองงานวิทยาเขต สํานักงานอธิการบดี จึงประสงค์ขออนุมัติย้าย ตัดโอนตําแหน่งและอัตรา
เงินเดือน นางสาวสยุมพร ตามแนวธรรม ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา วุฒิปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต        
(การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จากตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ 
ตําแหน่งเลขที่ 899 อัตราเงินเดือน 43,530 บาท สังกัดสํานักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนา 
เป็นตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ ตําแหน่งเลขที่ 899 อัตราเงินเดือน 43,530 บาท สังกัด
งานคลัง กองงานวิทยาเขต สํานักงานอธิการบดี โดยให้นับระยะเวลาปฏิบัติงานต่อเน่ืองกัน โดยสถาบันวิจัยและ
พัฒนาให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว ทั้งน้ี ไม่ก่อนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้ย้าย ตัดโอนตําแหน่งและอัตราเงินเดือน นางสาวสยุมพร 
ตามแนวธรรม ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา จากตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ 
ตําแหน่งเลขที่ 899 อัตราเงินเดือน 43,530 บาท สังกัดสํานักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนา 
เป็นตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ ตําแหน่งเลขที่ 899 อัตราเงินเดือน 43,530 บาท             
สังกัดงานคลัง กองงานวิทยาเขต สํานักงานอธิการบดี โดยให้นับระยะเวลาปฏิบัติงาน ทั้งน้ี ไม่ก่อนวันที่              
1 กุมภาพันธ์ 2561 
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ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.10 การปรับระดับชั้นงานลูกจ้างประจํา 
 
สรุปเรื่อง 

คณะศึกษาศาสตร์ประสงค์ขออนุมัติปรับระดับช้ันงานลูกจ้างประจํา ราย นายสมพร ธนชิตสกุลพงศ์ 
จาก ช่างครุภัณฑ์ ช 2 กลุ่มงานช่าง รหัส 3724 อัตราค่าจ้าง 21,010 บาท เป็น ช่างครุภัณฑ์ ช 3 กลุ่มงานช่าง 
รหัส 3724 อัตราค่าจ้าง 21,010 บาท สังกัดโรงเรียนสาธิต คณะศึกษาศาสตร์ 

ทั้งนี้ ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 21 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2553 กําหนด
เกี่ยวกับการเปลี ่ยนสายงาน (ชื ่อตําแหน่ง) และกลุ ่มงาน ให้ส่วนราชการคํานึงถึงความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับลักษณะงาน รวมถึงความจําเป็น ภารกิจของส่วนราชการ และประโยชน์ของทางราชการ ดังน้ี 
 1. การปรับระดับชั้นงาน ส่วนราชการสามารถปรับระดับชั้นงานของตําแหน่งลูกจ้างประจํา
จากระดับ 1 เป็นระดับ 2 หรือจากระดับ 2 เป็นระดับ 3 หรือจากระดับ 3 เป็นระดับ 4 ได้เมื ่อผู ้ดํารง
ตําแหน่งมีคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งตามที่กระทรวงการคลังกําหนดไว้สําหรับตําแหน่งที่สูงกว่า ทั้งนี้ ไม่เกิน
ระดับสูงสุดในแต่ละสายงาน (ช่ือตําแหน่ง) ที่สํานักงาน ก.พ. กําหนดไว้ 
 2. สายงาน (ชื่อตําแหน่ง) ที่เปลี ่ยนใหม่ ต้องเป็นตําแหน่งที ่สํานักงาน ก.พ. ได้กําหนด         
ชื ่อ ตําแหน่งและหน้าที ่ความร ับผ ิดชอบโดยย ่อของตําแหน่งไว ้ และกระทรวงการคล ังได ้กําหนด
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งและอัตราค่าจ้างไว้แล้ว 
 3. การเปลี่ยนสายงาน (ช่ือตําแหน่ง)/กลุ่มงานที่ลูกจ้างประจําครองตําแหน่งอยู่เดิมเป็นสายงาน 
(ชื่อตําแหน่ง) ใด กลุ่มงานใดนั้น ผู้ครองตําแหน่งจะต้องมีความรู้ความสามารถและคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
ตามที่กระทรวงการคลังกําหนดไว้ และส่วนราชการต้องมอบหมายให้ผู ้ครองตําแหน่งนั้นปฏิบัติงานโดย
สอดคล้องตรงตามหน้าที่ความรับผิดชอบของตําแหน่งตามที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด 
 นอกจากน้ี การเปลี่ยนตําแหน่งดังกล่าว กระทรวงการคลัง ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0428/
ว 38 ลงวันที่ 1 เมษายน 2553 เรื่อง บัญชีกําหนดคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งและอัตราค่าจ้างประจําของ
ลูกจ้างประจํา และสํานักงาน ก.พ. มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553 เรื่อง การ
จัดระบบตําแหน่งลูกจ้างประจําของส่วนราชการได้กําหนดคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง และหน้าที่โดยย่อของ
ตําแหน่ง ไว้ดังน้ี 

ช่างครุภัณฑ์ กลุ่มงานช่าง ระดับ 3 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง  

 1. แต่งต้ังจากผู้ดํารงตําแหน่งเดิม หรือตําแหน่งช่างครุภัณฑ์ ระดับ 2 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ  
 2. ได้รับวุฒิไม่ตํ่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน
ในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านน้ีมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ 
 3. แต่งต้ังจากผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและมีความชํานาญงานในหน้าที่ และเคย
ปฏิบัติงานด้านน้ีมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ 
 4. ได้รับวุฒิไม่ตํ่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เก่ียวข้องกับ
ลักษณะงานในหน้าที่ หรือ 
 5. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในระดับช้ันที่มีความสัมพันธ์กับลักษณะงาน
ในหน้าที่ 
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หน้าที่โดยย่อ  
 1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ประสบการณ์และความชํานาญสูงในการสร้าง ประกอบ ทดสอบ และ
เคลือบสีผิวเครื่องเรือน เครื่องใช้สํานักงาน ตลอดจนดูแลรักษาและซ่อมบํารุงอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ใน 
การทํางาน 
 2. ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 ข้อพิจารณา  
 เม่ือพิจารณาตามคําช้ีแจงประกอบการเสนอปรับระดับช้ันงาน แล้ว 
 โรงเรียนสาธิต คณะศึกษาศาสตร์ เสนอปรับระดับช้ันงาน  นายสมพร  ธนชิตสกุลพงศ์ 
ตําแหน่งช่างครุภัณฑ์ กลุ่มงานช่าง ระดับ 2 เป็น ตําแหน่งช่างครุภัณฑ์ กลุ่มงานช่าง ระดับ 3 ซึ่งมี
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งตําแหน่งช่างครุภัณฑ์ กลุ่มงานช่าง ระดับ 3  ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลัง
กําหนดไว้ คือ “แต่งต้ังจากผู้ดํารงตําแหน่งเดิม หรือตําแหน่งช่างครุภัณฑ์ ระดับ 2 ซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี” ประกอบกับหน้าที่ (โดยย่อ) ตามแบบบรรยายลักษณะงาน (แบบ ลปจ.1) ของตําแหน่ง
ตําแหน่งช่างครุภัณฑ์ กลุ่มงานช่าง ระดับ 3 มีความสอดคล้องกับลักษณะงานและหน้าที่ (โดยย่อ) และงาน           
ที่ได้รับมอบหมายของตําแหน่งใหม่ที่ขอปรับระดับช้ันงาน 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้ปรับระดับช้ันงานลูกจ้างประจํา ราย นายสมพร              
ธนชิตสกุลพงศ์ จาก ช่างครุภัณฑ์ ช 2 กลุ่มงานช่าง รหัส 3724 อัตราค่าจ้าง 21,010 บาท เป็น ช่างครุภัณฑ์         
ช 3 กลุ่มงานช่าง รหัส 3724 อัตราค่าจ้าง 21,010 บาท สังกัดโรงเรียนสาธิต คณะศึกษาศาสตร์ 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.11 ขออนุมัติเลิกจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ราย นางสาวชนินทร จุลบาท 

ตําแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะมัณฑนศิลป์ 
 
สรุปเรื่อง 
 ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 1137/2557 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 สั่งบรรจุ         
นางชนินทร สุขเจริญ (ปัจจุบัน นางสาวชนินทร จุลบาท) วุฒิครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษานอก
ระบบโรงเรียน จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขท่ี             
1-2-04-537 เงินเดือน 27,550 บาท (ปัจจุบันเงินเดือน 36,480 บาท) สังกัดคณะมัณฑนศิลป์  ต้ังแต่วันที่ 25 
มิถุนายน 2557 ประกอบกับคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 1964/2560 ลงวันที่ 6 กันยายน 2560 สั่งต่อการ
จ้าง นางสาวชนินทร จุลบาท ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-04-537 สังกัดคณะมัณฑนศิลป์ ต่อไปอีกถึง
สิ้นปีงบประมาณที่มีอายุครบ 60 ปี ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 19 กันยายน 2559 - 30 กันยายน 2568 น้ัน 

คณะมัณฑนศิลป์ประสงค์ขอเลิกสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ราย นางสาวชนินทร จุลบาท 
ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-04-537 อัตราเงินเดือน เดือนละ 36,480 บาท สังกัดคณะมัณฑนศิลป์ 
ต้ังแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 โดยเป็นการบอกเลิกสัญญาเพราะสิ้นสุดภารกิจการจ้าง เน่ืองจาก คณะฯ บรรจุ 
นางสาวชนินทร จุลบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือทําหน้าที่เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจํา
หลักสูตร Design Management และ Creative Experience Design แต่เน่ืองจาก คณะฯ ไม่สามารถเปิด
หลักสูตรดังกล่าวได้ เพราะมีจํานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบและอาจารย์ประจําหลักสูตรไม่ครบตามเกณฑ์มาตรฐาน
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หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะกรรมการประจําคณะมัณฑนศิลป์จึงมีมติยกเลิกแผนการเปิดสอนหลักสูตร         
ทั้งสอง ประกอบกับคุณวุฒิการศึกษาของ อาจารย์ ดร.ชนินทร จุลบาท ไม่สามารถ เป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร
อ่ืนๆ ภายในคณะมัณฑนศิลป์ได้  

ดังน้ัน คณะมัณฑนศิลป์ประสงค์ขอเลิกสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ราย นางสาวชนินทร      
จุลบาท  ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-04-537 อัตราเงินเดือน เดือนละ 36,480 บาท  สังกัด           
คณะมัณฑนศิลป์ ต้ังแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 โดยเป็นการบอกเลิกสัญญาเพราะสิ้นสุดภารกิจการจ้าง และให้  
นางสาวชนินทร จุลบาท ได้รับค่าชดเชยตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยค่าชดเชย พ.ศ. 2559  

- ตามความในข้อ 57(6) ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 กําหนดให้ พนักงานประจําพ้นสภาพการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เมื่อ 
ถูกเลิกสัญญาจ้างปฏิบัติงาน  

- ตามความในข้อ 61 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 กําหนดให้ การจ่ายค่าชดเชยให้แก่พนักงานประจําและหลักเกณฑ์
วิธีการจ่ายค่าชดเชยให้เป็นไปตามระเบียบที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด  

- ตามความในข้อ 5(3) ของระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยค่าชดเชย พ.ศ. 2559 
กําหนดให้จ่ายค่าชดเชยให้แก่บุคลากรประจําซึ่งเลิกจ้าง ซึ่งทํางานติดต่อกันครบสามปี แต่ไม่ครบหกปี 
ให้จ่ายเท่ากับหกเท่าของอัตราเงินเดือนเดือนสุดท้าย 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 อน่ึง คณบดีคณะมัณฑนศิลป์ได้ช้ีแจงเพ่ิมเติมในที่ประชุมว่า ได้แจ้งให้ นางสาวชนินทร      
จุลบาท ทราบเรื่องการเลิกจ้างเน่ืองจากส้ินสุดภารกิจ ต้ังแต่เมื่อต้นเดือนมกราคม 2560 เพ่ือให้มีเวลา          
เตรียมตัวและในขณะนี้ นางสาวชนินทร จุลบาท ได้เก็บสัมภาระจากห้องพักไปเรียบร้อยแล้ว 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้เลิกจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ราย นางสาวชนินทร      
จุลบาท  ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-04-537 อัตราเงินเดือน เดือนละ 36,480 บาท  สังกัด           
คณะมัณฑนศิลป์ ต้ังแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 โดยเป็นการบอกเลิกสัญญาเพราะสิ้นสุดภารกิจการจ้าง และให้  
นางสาวชนินทร จุลบาท ได้รับค่าชดเชยตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยค่าชดเชย พ.ศ. 2559  
 
ระเบยีบวาระที่  4.2 แผนและการติดตามผลการดําเนินงานตามแผน 
ระเบยีบวาระที่  4.2.1 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560) 
 

สรุปเรื่อง 
ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ได้ให้ความ

เห็นชอบแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 โดยได้กําหนดให้มีการรายงานผล
การดําเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ปีละ 1 ครั้ง ประกอบกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วย
หลักเกณฑ์ วิธีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร และการปฏิบัติหน้าที่ของ
อธิการบดี พ.ศ. 2560 ฉบับลงวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ข้อ 8 (1) ได้กําหนดให้อธิการบดีโดยการ
ปรึกษาหารือร่วมกับหัวหน้าส่วนงานเสนอการปรับแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัยภายใน     
เก้าสิบวันนับแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังอธิการบดีต่อคณะกรรมการเพ่ือให้ความเห็นก่อนเสนอ
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สภามหาวิทยาลัย เมื่อสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบแล้วให้คณะกรรมการนําแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย
ดังกล่าวมาใช้ในการติดตามและประเมินผลมหาวิทยาลัย และหมวด 3 ข้อ 10 (2) ให้คณะกรรมการเสนอแผน
บริหารมหาวิทยาลัยของอธิการบดีที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วต่อสภามหาวิทยาลัย พร้อมทั้งตัวช้ีวัด        
ค่าเป้าหมายและระดับของผลการประเมิน เพ่ือขอความเห็นชอบแผนบริหารมหาวิทยาลัยที่ได้รับความเห็นชอบ
จากสภามหาวิทยาลัยแล้ว ให้นําไปใช้ในการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีต่อไป น้ัน 

ในการน้ี มหาวิทยาลัยจึงได้กําหนดให้มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด 
ทั้งตัวช้ีวัดของแผนพัฒนา และตัวช้ีวัดโครงการ/กิจกรรม ตามแผนพัฒนา เพ่ือรายงานความก้าวหน้าและ
ผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมาย นโยบายที่สําคัญของมหาวิทยาลัย รวมทั้งงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงาน 
ตลอดจนรายงานปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงานและนําเสนอแนวทางการแก้ไขปรับปรุงให้การดําเนินงาน
สําเร็จตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผลการดําเนินงาน/ความก้าวหน้าของการดําเนินงาน ดังน้ี  

1. ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร  
1.1 ความสําเร็จของการดําเนินงานภาพรวมของแผนพัฒนามหาวิทยาลัย เน่ืองจากใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560) มหาวิทยาลัยไม่ได้กําหนดค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัดของแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ทั้ง 9 ตัวช้ีวัด จึงยังไม่สามารถประเมินผลสําเร็จของการบรรลุเป้าหมาย
การดําเนินงานตามตัวช้ีวัดดังกล่าวได้ ทั้งน้ี ได้ติดตามและรายงานผลการดําเนินงาน/ความก้าวหน้าของการ
ดําเนินงานตามตัวช้ีวัดแผนพัฒนา โดยได้สรุปผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังน้ี 

ตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมาย ผลลัพธ์ 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

เป้าหมายท่ี 1 มหาวิทยาลัยชั้นนําท่ีมีมาตรฐานสากล     
1.1 ได้รับผลการประเมิน QS Star Rating ในระดับ 4 ดาว ดาว - 

(เร่ิมปี 61) 
3 ดาว - 

1.2 ร้อยละของหลักสูตรท่ีใช้เกณฑ์การประเมินคุณภาพตาม
เกณฑ์ AUN QA 

ร้อยละ - 
(เร่ิมปี 62) 

- - 

เป้าหมายท่ี 2 การเป็นท่ีพ่ึงของชุมชน สังคมและประเทศชาติ     

2.1 จํานวนโครงการท่ีมีระดับความสําเร็จและผลสัมฤทธ์ิตาม
เป้าหมายที่อธิการบดีกําหนด 

โครงการ - 
(เร่ิมปี 61) 

4 - 

2.2 จํานวนโครงการบูรณาการเชิงพ้ืนท่ีท่ีมหาวิทยาลัยเป็น    
แกนนําร่วมกับหน่วยงานในภูมิภาค 

โครงการ - 
(เร่ิมปี 61) 

2 - 

เป้าหมายท่ี 3 การบริหารจัดการ (เพ่ือให้เป็นมหาวิทยาลัยท่ี
พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง) 

    

3.1 ร้อยละของรายได้ท่ีเพ่ิมข้ึนในภาพรวม (ไม่รวมงบบุคลากร 
คิดจากปีฐาน 2560) 

ร้อยละ - 
(เร่ิมปี 61) 

0.22 - 

3.2 ร้อยละความเชื่อม่ันของบุคลากรต่อการเป็นมหาวิทยาลัยใน
กํากับของรัฐ 

ร้อยละ - 
(เร่ิมปี 63) 

- - 

3.3 จํานวนผลงาน/รางวัลในนามของมหาวิทยาลัย ในด้านท่ี
เกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยในระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

ผลงาน/
รางวัล 

ไม่ได้
กําหนดเป้า
ไว้ในแผนฯ 

- - 

3.4 ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัย 

ร้อยละ - 
(เร่ิมปี 61) 

- - 
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ตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมาย ผลลัพธ์ 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

3.5 ร้อยละความสําเร็จในการแก้ปัญหาตามท่ี สตง. ให้
ข้อเสนอแนะต่องบการเงินของมหาวิทยาลัย ในช่วงท่ี
อธิการบดีรับผิดชอบ 

ร้อยละ - 
(เร่ิมปี 61) 

- - 

1.2 ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน เมื่อพิจารณาจําแนกตามตัวช้ีวัดพบว่า ตัวช้ีวัด
ที่มีปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน/ความก้าวหน้าของการดําเนินงาน จํานวน 2 ตัวช้ีวัด คือ           

(1) ตัวช้ีวัด 1.1 ได้รับผลการประเมิน QS Star Rating ในระดับ 4 ดาว พบว่า  
คณะวิชาหรือหน่วยงานยังส่งข้อมูลสําหรับบางตัวช้ีวัดของ QS Star Rating ไม่ครบถ้วน และบางตัวช้ีวัดของ 
QS Star Rating ยังไม่สามารถประเมินได้ เน่ืองจากคะแนนขึ้นอยู่กับข้อมูล หรือผลการสํารวจด้วย
แบบสอบถามที่ยังไม่เคยมีการเก็บรวบรวมหรือทําการสํารวจมาก่อน 

(2) ตัวช้ีวัด 3.5 ร้อยละความสําเร็จในการแก้ปัญหาตามที่สํานักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน (สตง.) ให้ข้อเสนอแนะต่องบการเงินของมหาวิทยาลัย ในช่วงที่อธิการบดีรับผิดชอบพบว่า บุคลากร
ทางด้านบัญชียังไม่ได้เข้ารับการอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และศักยภาพในการทํางานเก่ียวกับมาตรฐานการบัญชี
ที่ใช้ในปัจจุบันจากสภาวิชาชีพบัญชี  

1.3 ข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไขและพัฒนา 
(1) ตัวช้ีวัด 1.1 ดําเนินการรวบรวมข้อมูลตัวช้ีวัดของ QS Star Rating เพ่ิมเติมใน

ตัวช้ีวัดที่มีข้อมูลยังไม่ครบถ้วน  จัดทําแบบสอบถามเพ่ือสํารวจข้อมูลในตัวช้ีวัดที่ยังไม่เคยสํารวจหรือเก็บข้อมูล
มาก่อน และแต่งต้ังคณะกรรมการขับเคล่ือนเพ่ือพัฒนาด้านกิจการนักศึกษาตามเกณฑ์ QS Stars Ratings เพ่ือ
จัดกิจกรรม job fairs ให้ได้บริษัทครบ 200 บริษัท รวมทั้งกําหนดแนวทางในการให้บริการแนะนําด้านการหา
งานแก่นักศึกษา และกําหนดแนวทางในการให้บริการแนะนําด้านการหางานแก่นักศึกษา 

(2) ตัวช้ีวัด 3.5 กองคลังจะมีการผลักดันให้บุคลากรทางด้านบัญชีเข้ารับการอบรม
อย่างสมํ่าเสมอและต่อเน่ือง 

2. สรุปผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ/กิจกรรม ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร   
2.1 ความสําเร็จของการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ/กิจกรรม ประกอบด้วย 

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนพัฒนาทั้งสิ้น จํานวน 21 โครงการ/กิจกรรม 34 ตัวช้ีวัด โดยมีโครงการ/กิจกรรมที่
กําหนดเป้าหมายการดําเนินงานไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวน 9 โครงการ/กิจกรรม 8 ตัวช้ีวัด สามารถ
ดําเนินงานบรรลุเป้าหมายท้ัง 8 ตัวช้ีวัด คิดเป็นร้อยละ 100 ทั้งน้ี รายงานผลการดําเนินงาน/ความก้าวหน้าของ
การดําเนินงานตามตัวช้ีวัดทั้ง 21 โครงการ/กิจกรรม ดังน้ี 
 

โครงการ กิจกรรม / ตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมาย ผลลัพธ์ การบรรลุ
เป้าหมาย 

เป้าหมายท่ี 1 มหาวิทยาลัยชั้นนําท่ีมีมาตรฐานสากล    

นโยบาย 1.1 พัฒนานวัตกรรมจัดการศึกษา เพ่ือผลิตบัณฑิตในศตวรรษท่ี 21    

1.1.1 พัฒนานวัตกรรมเพ่ือการศึกษา     

1. มีระบบและกลไก และการดําเนินการสร้างนวัตกรรมฯ มี/ไม่มี  มี  

2. จํานวนนวัตกรรมและจํานวนรายวิชาระดับปริญญาบัณฑิต
ท่ีเป็น active learning, social engagement  การสร้าง
ผู้ประกอบการ ท่ีได้รับการเผยแพร่ 

นวัตกรรม/
รายวิชา 

- 
เริ่มปี 61 

271 - 
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โครงการ กิจกรรม / ตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมาย ผลลัพธ์ การบรรลุ
เป้าหมาย 

1.1.2 พัฒนาระบบและกลไกเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้และทักษะ
ภาษาอังกฤษ 

    

1. มีระบบและกลไกเพื่อพัฒนาทักษะของนักศึกษา มี/ไม่มี  มี  

2. ระดับความสามารถเฉลี่ยด้านภาษาอังกฤษของบัณฑิตเม่ือ
ทดสอบตามมาตรฐาน CEFR 

ระดับ - 
เริ่มปี 62 

A1 - 

1.1.3 พัฒนานวัตกรรมด้านหลักสูตร     

1. ระบบและกลไกในการจัดทําและกํากับการดําเนินงานของ
หลักสูตร 

มี/ไม่มี - 
เริ่มปี 61 

มี - 

2. จํานวนหลักสูตรสร้างสรรค ์ หลักสูตร - 
เริ่มปี 62 

5 - 

นโยบาย 1.2 พัฒนาความเป็นสากลของมหาวิทยาลัย     

1.2.1 เข้ารับประเมิน QS Star Rating     

1. ผลการประเมินได้ระดับไม่น้อยกว่า 4 ดาว ดาว  3  - 

1.2.2 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือการพัฒนา     

1. มีระบบ และกลไกการประกันคุณภาพตามเกณฑ์ AUN QA  
 

มี/ไม่มี - 
เริ่มปี 62 

มี - 

2. จํานวนกิจกรรมสนับสนุน AUN QA กิจกรรม 1 6  

3. จํานวนคณะวิชานําร่อง (EdPEx) คณะ - 
เริ่มปี 62 

- - 

1.2.3 พัฒนาการดําเนินงานด้าน University Ranking     

1. จํานวนกิจกรรม โครงการหลักสูตรท่ีจัดข้ึน และมีผู้เข้าร่วม
จากต่างประเทศ 

กิจกรรม/
โครงการ/
หลักสูตร 

1 60  

นโยบาย 1.3 พัฒนาประสบการณ์และคุณภาพชีวิตในมหาวิทยาลัยของนักศึกษา 
1.3.1 ปรับปรุงกายภาพ ภูมิทัศน์ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย

ของวิทยาเขต  
    

1. จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการเสร็จสิ้น โครงการ/ 
กิจกรรม 

 46  

2. ผลการสํารวจความคิดเห็นของนักศึกษาต่อคุณภาพชีวิต 
และประสบการณ์ท่ีได้รับ 

ค่าเฉลี่ย - 
เริ่มปี 61 

- - 

1.3.2 พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ในวิทยาเขต     

1. จํานวนศูนย์การเรียนรู้ โครงการ/กิจกรรม ท่ีดําเนินการ
เสร็จสิ้น 

ศูนย์การ
เรียนรู้ 

โครงการ/
กิจกรรม   

- 
เริ่มปี  61 

1 - 

2. ผลการสํารวจความคิดเห็นของนักศึกษาต่อคุณภาพชีวิต 
และประสบการณ์ท่ีได้รับ 

 - 
เริ่มปี  61 

- - 
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โครงการ กิจกรรม / ตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมาย ผลลัพธ์ การบรรลุ
เป้าหมาย 

1.3.3 พัฒนาระบบให้บริการนักศึกษาและศิษย์เก่า และกิจกรรม
นักศึกษา 

ค่าเฉลี่ย    

1. จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการเสร็จสิ้น โครงการ/ 
กิจกรรม 

- 
เริ่มปี  61 

3 - 

2. ผลการสํารวจความคิดเห็นของนักศึกษาต่อคุณภาพชีวิต 
และประสบการณ์ท่ีได้รับ 

ค่าเฉลี่ย - 
เริ่มปี  61 

- - 

เป้าหมายท่ี 2 การเป็นท่ีพ่ึงของชุมชน สังคมและประเทศชาติ     

นโยบาย 2.1 พัฒนาการวิจัยและการสร้างสรรค์ และการบูรณาการ
งานวิชาการ 

    

2.1.1 ปรับปรุงระบบบริหารการวิจัยและผลิตภาพของผลงานวิจัย     

1. ระบบและกลไกด้านบริหารการวิจัยท่ีได้รับการปรับปรุง ระบบ/
กลไก 

 2  

2. เงินทุนวิจัยเฉลี่ยต่ออาจารย์ บาท/คน - 
เริ่มปี 61 

173,101.89 
 

(ปี 59 = 
195,393.61) 

- 

3. จํานวนผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล scopus หรือ ISI 

ผลงาน ไม่ได้
กําหนด
เป้าไว้ใน
แผนฯ 

166 
 

(ปี 59 = 
217) 

- 

2.1.2 พัฒนาโครงสร้างการวิจัยบูรณาการผ่านศูนย์/กลุ่ม และ 
cluster วิจัย และความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 

    

1. จํานวนศูนย์/ กลุ่ม/ cluster วิจัยท่ีจัดต้ังข้ึน ศูนย์/ 
กลุ่ม/ 

cluster 

- 
เริ่มปี 61 

3 - 

2.1.3 โครงการบูรณาการงานวิชาการเพ่ือการพัฒนาชุมชน สังคม     

1. จํานวนโครงการบูรณาการศาสตร์ เพ่ือพัฒนาชุมชน/สังคม
และประเทศชาติ 

โครงการ - 
เริ่มปี 61 

 

39 - 

2. จํานวนโครงการท่ีได้รับการเผยแพร่ผ่านสื่อ โครงการ - 
เริ่มปี 61 

34 - 

3. จํานวนงบประมาณบูรณาการเฉลี่ยท่ีได้รับสนับสนุนจาก
หน่วยงานภายนอกต่อคณะวิชา (ร้อยละของเงินรายได้) 

ร้อยละ - 
เริ่มปี 61 

24.54 - 

นโยบาย 2.2 พัฒนาด้านการบริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

    

2.2.1 ศูนย์การเรียนรู้วิทยาเขต     

1. จํานวนศูนย์การเรียนรู้ในวิทยาเขตเพชรบุรี และพระราชวัง
สนามจันทร์ 

ศูนย์การ
เรียนรู้ 

1 2  

2.2.2 โครงการบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรม     

1. จํานวนโครงการท่ีได้รับการเผยแพร่/ร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอก/แสดงความเป็นผู้นําของมหาวิทยาลัย 

โครงการ 4 
 

83  
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โครงการ กิจกรรม / ตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมาย ผลลัพธ์ การบรรลุ
เป้าหมาย 

เป้าหมายท่ี 3 การบริหารจัดการ (เพ่ือให้เป็นมหาวิทยาลัยท่ีพร้อม
ต่อการเปลี่ยนแปลง) 

    

นโยบาย 3.1 พัฒนาระบบ กลไกและเครื่องมือในการบริหารจัดการ     

3.1.1 ปรับโครงสร้าง ระบบและวิธีการทํางาน     

1. ผลสําเร็จของการดําเนินการ (ประเมินโดยคณะกรรมการท่ี
สภามหาวิทยาลัยแต่งต้ัง) 

ร้อยละ - 
เริ่มปี 61 

- - 

3.1.2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ     

1. ผลสําเร็จของการดําเนินการ (ประเมินโดยคณะกรรมการท่ี
สภามหาวิทยาลัยแต่งต้ัง) 

ร้อยละ - 
เริ่มปี 61 

- - 

2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อระบบท่ีได้รับการพัฒนา ค่าเฉลี่ย - 
เริ่มปี 61 

- - 

นโยบาย 3.2 พัฒนาบุคลากรรองรับการเปล่ียนแปลง     

3.2.1 พัฒนาระบบการประเมินด้วย KPIs และCompetency     

1. ผลสําเร็จของการดําเนินการ (ประเมินโดยคณะกรรมการท่ี
สภามหาวิทยาลัยแต่งต้ัง) 

ร้อยละ - 
เริ่มปี 62 

- - 

3.2.2 โครงการยกย่อง เชิดชูเกียรติ ผู้ท่ีมีผลงานเป็นท่ีประจักษ์ใน
ด้านต่าง ๆ และจัดทํา Hall of fame 

  
 

  

1. จํานวนโครงการ/กิจกรรม โครงการ
/กิจกรรม 

- 
เริ่มปี 61 

- - 

นโยบาย 3.3 จัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยท่ีสําคัญ     

3.3.1 จัดทําแผนพัฒนา City Campus ระยะ 10 ปี     

1. มีแผน มี/ไม่มี - 
เริ่มปี 61 

- - 

3.3.2 จัดทําแผนพัฒนาและจัดการศึกษาวิทยาเขตเพชรบุรี          
ระยะ 10 ปี 

    

1. มีแผน มี/ไม่มี - 
เริ่มปี 61 

 

- - 

3.3.3 จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์
การแพทย์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

    

1. มีแผน มี/ไม่มี - 
เริ่มปี 61 

- - 

 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560)  
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ทั้งน้ี ที่ประชุมได้มีข้อสังเกตว่า สัญลักษณ์จุดสีดําในช่องเป้าหมายในตารางผลการดําเนินงาน
ตามตัวช้ีวัดโครงการ/กิจกรรม ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร อาจสื่อความหมายได้ไม่ชัดเจน จึงเสนอให้
ทบทวนการใช้สัญลักษณ์ดังกล่าว เพ่ือให้สอดคล้องกับหน่วยวัดที่กําหนด 
 
ระเบยีบวาระที่  4.2.2 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ   

พ.ศ. 2560 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560) 
 

สรุปเรื่อง 
ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2559 ได้ให้ความ

เห็นชอบแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 พร้อมทั้งได้กําหนดให้มีการประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปีละ 2 ครั้ง น้ัน 

ในการน้ี กองแผนงานจึงได้จัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560) โดยมหาวิทยาลัยศิลปากรมี
แนวทางการดําเนินงานที่สะท้อนเป้าหมายการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ครอบคลุมกรอบการดําเนินงานที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม การบริหารจัดการ 
การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการนําพาองค์กรสู่สากล ซึ่งมหาวิทยาลัยได้กําหนดจุดเน้นการขับเคลื่อน
ภารกิจที่สําคัญเพ่ือให้มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นมหาวิทยาลัยช้ันนําแห่งการสร้างสรรค์ และสภามหาวิทยาลัย
ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว พร้อมทั้งกําหนดให้มีการติดตามและการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดทั้งใน
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเพ่ือรายงานความก้าวหน้า รวมทั้งงบประมาณสนับสนุนแต่ละด้านตามที่ได้กําหนด
ไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจําปี ตลอดจนรายงานปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงานและนําเสนอแนวทางการ
แก้ไขปรับปรุงให้การดําเนินงานสําเร็จตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีผลการดําเนินงานดังน้ี   

การบรรลุเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการประจําปี 
1. การบรรลุเป้าหมายตัวช้ีวัด จํานวนตัวช้ีวัดทั้งสิ้น 39 ตัวช้ีวัด มีผลการดําเนินงานที่บรรลุ

เป้าหมาย จํานวน 31 ตัวช้ีวัด คิดเป็นร้อยละ 79.5 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 9.5 เมื่อเทียบกับผลการดําเนินงานรอบ 12 
เดือน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ซึ่งดําเนินการได้ร้อยละ 70.00 

1.1 ตัวช้ีวัดที่ตํ่ากว่าเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย 
(1) ตัวช้ีวัดที่ 1 ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการปรับปรุงพัฒนาตามมาตรฐาน

คุณวุฒิการศึกษาแห่งชาติ (ผลการดําเนินงาน ร้อยละ 98.37 จาก ร้อยละ 100.00) เน่ืองจากองค์ประกอบที่ 1 
(การกํากับมาตรฐานหลักสูตร) พบว่า หลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอกไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร ด้วยสาเหตุสําคัญ คือ จํานวนและคุณสมบัติของอาจารย์ประจําหลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานและภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษาไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ซึ่งมีผลการดําเนินงานน้อยกว่าปีที่ผ่านมาซึ่งดําเนินการได้ร้อยละ 100.00 

(2) ตัวช้ีวัดที่ 5 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนติดตามและประเมิน
คุณภาพบัณฑิต (ผลการดําเนินงาน ได้ระดับ 4 จากท้ังหมด 5 ระดับ) เน่ืองจากคณะวิชาส่วนใหญ่มีการ
ดําเนินงานในระดับที่ 4 คือ มีการติดตามและประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานหลักสูตร ซึ่งมีผลการ
ดําเนินงานเท่ากับปีที่ผ่านมา 

(3) ตัว ช้ี วัดที่  10 ร้อยละของคณะวิชาที่จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุน
ทุนการศึกษา (ไม่รวมงบประมาณสําหรับกิจกรรมนักศึกษา) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของค่าธรรมเนียมการศึกษา 
(ผลการดําเนินงาน ร้อยละ 78.57 จากเป้าหมายร้อยละ 80.00) เน่ืองจากบางคณะวิชามีรายรับสูงแต่มีผู้
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ประสงค์ขอรับทุนจํานวนน้อยกว่าเป้าหมายที่กําหนด จึงส่งผลให้การจัดสรรทุนไม่เป็นไปตามที่กําหนด อย่างไร
ก็ดีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้กําหนดให้เรื่องทุนการศึกษาเป็นงานเชิงนโยบายซึ่งจะทําให้การดําเนินงาน
สอดคล้องกับแนวทางการประเมินของ QS Star Rating มหาวิทยาลัยต่อไป ซึ่งมีผลการดําเนินงานมากกว่าปีที่
ผ่านมาซึ่งดําเนินการได้ร้อยละ 64.28 

(4) ตัวช้ีวัดที่ 19 ร้อยละของอาจารย์ประจําที่ได้รับทุนทําวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
จากภายในและภายนอกสถาบันต่ออาจารย์ประจําทั้งหมด (ผลการดําเนินงาน ร้อยละ 47.23 จาก ร้อยละ 
50.00) ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยกําหนดมาตรการเพ่ิมเติมและกําหนดภาระงานด้าน
งานวิจัยให้สูงขึ้นเพ่ือผลักดันการเพ่ิมจํานวนผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่ปรากฏในฐานข้อมูล Scopus ซึ่ง
มีผลการดําเนินงานมากกว่าปีที่ผ่านมาซึ่งดําเนินการได้ร้อยละ 46.89 

(5) ตัว ช้ี วัดที่  20 ร้อยละของโครงการบริการวิชาการข้ามศาสตร์ภายใน
มหาวิทยาลัย/ภายในประเทศ/ร่วมกับหน่วยงานต่างประเทศ (ผลการดําเนินงาน ร้อยละ 15.56 จาก ร้อยละ 
25.00) เน่ืองจากความหมายของตัวช้ีวัด : ร้อยละของโครงการบริการวิชาการข้ามศาสตร์ภายในมหาวิทยาลัย/
ภายในประเทศ/ร่วมกับหน่วยงานต่างประเทศ ไม่ชัดเจน โดยเฉพาะ “ข้ามศาสตร์” ถูกตีความว่าคือ          
“ข้ามคณะ” ทําให้จํานวนโครงการที่สอดคล้องลดลง ซึ่งมีผลการดําเนินงานน้อยกว่าปีที่ผ่านมาซึ่งดําเนินการได้        
ร้อยละ 27.29 

(6) ตัวช้ีวัดที่ 32 ร้อยละของนักศึกษาที่มีอุปกรณ์เช่ือมต่อระบบ internet ได้       
(ผลการดําเนินงาน ร้อยละ 90.98 จาก ร้อยละ 100.00) ซึ่งมีผลการดําเนินงานมากกว่าปีที่ผ่านมาซึ่ง
ดําเนินการได้ร้อยละ 83.92  

(7) ตัวช้ีวัดที่ 33 ร้อยละของการประหยัดงบประมาณที่เกิดขึ้นจากการประหยัด
ทรัพยากรร่วมกัน (ผลการดําเนินงานไม่สามารถประหยัดได้ งบประมาณเพ่ิมขึ้นจากปีที่แล้วร้อยละ 13.69 จาก
ร้อยละ 5.00) เน่ืองจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีการใช้จ่ายค่ากระดาษเป็นเงิน 3,590,641.99 บาท 
เพ่ิมขึ้น 180,640.36 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.29 (เดิม 3,410,001.63 บาท) และการใช้จ่ายค่านํ้ามันเช้ือเพลิง
เป็นเงิน 4,327,167.09 บาท เพ่ิมขึ้น 773,231.62 บาท คิดเป็นร้อยละ 17.87 (เดิม 3,553,935.47 บาท) 
ปัญหา/อุปสรรคเนื่องจากหน่วยงานภายในหลายหน่วยงานได้มีการจัดอบรมจึงมีการใช้กระดาษเป็นจํานวนมาก 
และค่านํ้ามันเช้ือเพลิงเพ่ิมขึ้น เน่ืองจากมีการปรับปรุงมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ ทําให้คณะวิชาต้อง
รับส่งนักศึกษาไปศึกษา ณ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์และนอกพ้ืนที่ ดังน้ัน ควรพิจารณาปรับตัวช้ีวัดให้
สะท้อนถึงผลการดําเนินงานมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ปรับปรุงระบบการเงินงบประมาณอย่างมี
ประสิทธิภาพให้ชัดเจนมากขึ้น ปีที่ผ่านมาไม่ได้มีการรายงานข้อมูล 

(8) ตัวช้ีวัดที่ 34 ร้อยละของงบบุคลากรต่องบประมาณทั้งหมด (ผลการดําเนินงาน 
ร้อยละ 42.59 จาก ร้อยละ ≤30.00) ปีที่ผ่านมาไม่ได้มีการรายงานข้อมูล 

1.2 การจัดสรรงบประมาณเพ่ือการดําเนินงานตามพันธกิจ 
มหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณเพ่ือการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2560 จากทุกแหล่งงบประมาณและมีผลการใช้จ่ายงบประมาณ ดังน้ี 
 

                                 ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (รอบ 12 เดือน)                  หน่วย:ล้านบาท 
ปี 2559 ปี 2560 
รวมทั้งสิ้น เงินแผ่นดนิ เงินรายได้ รวมทั้งสิ้น 

ยอดจัดสรร 3,593.0754 1,505.3718 2,149.0557 3,654.4275 
รายจา่ย 2,909.4201 

(ร้อยละ 80.97 ) 
1,268.1775 

(ร้อยละ 81.24) 
1,650.7765 

(ร้อยละ 76.81) 
2,926.4361 

(ร้อยละ 80.08) 
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2. การบรรลุเป้าหมายเชิงคุณภาพของตัวช้ีวัด ตามพันธกิจ 5 ด้าน โดยแยกคะแนนแต่ละด้าน 
ด้านการผลิตบัณฑิต  4.21 ระดับดี เทียบกับ  4.09 เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ด้านการวิจัยและสร้างสรรค์  4.21 ระดับดี เทียบกับ 3.90 เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ด้านการให้บริการวิชาการ 3.95 ระดับดี เทียบกับ 4.75 เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ด้านการทํานุบํารุงศิลปะ 4.21 ระดับดี เทียบกับ  4.96 เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ด้านการบริหารจัดการ  3.79 ระดับดี เทียบกับ  3.23 เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
โดยมีคะแนนรวม 4.21 ระดับดี เทียบกับ  3.94 เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

3. ปัญหาอุปสรรคที่สําคัญและแนวทางแก้ไขปัญหา 
3.1 ด้านการผลิตบัณฑิต และจัดการเรียนการสอน 

(1) หลักสูตรที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามมาตรฐาน TQF จํานวน 5 หลักสูตร ได้แก่ 
- หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2559) คณะอักษรศาสตร์  
- หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2556) คณะศึกษาศาสตร์  
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2559) คณะวิทยาศาสตร์  
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเคมีอินทรีย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2556) คณะวิทยาศาสตร์  
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีชีวอนินทรีย์ (หลักสูตรนานาชาติ) 

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555) คณะวิทยาศาสตร์ เน่ืองจากมีอาจารย์ประจําหลักสูตรไม่ครบตามเกณฑ์ตลอดเวลา
ที่เปิด 

(2) คณะวิชาบางคณะ คือ คณะศึกษาศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ และวิทยาลัย
นานาชาติ จัดสรรทุนการศึกษา (ทุนขาดแคลน) น้อยกว่าร้อยละ 3 ของงบประมาณ 

แนวทางแก้ไขปัญหา/การพัฒนาระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ   
(1) ด้านหลักสูตร ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 

2560 ได้มีมติให้ความเห็นชอบแนวทางแก้ไข โดยมหาวิทยาลัยจะกํากับ ติดตามมาตรฐานหลักสูตร          
ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง 

(2) ปรับเปลี่ยนตัวช้ีวัดและวิธีการจัดสรรทุนให้ตรงกับฐานะและความต้องการของ
นักศึกษา 

3.2 ด้านการวิจัยและสร้างสรรค์ 
(1) จํานวนอาจารย์ประจําที่ได้รับทุนวิจัย น้อยกว่าร้อยละ 50  
(2) จํานวนอาจารย์ประจําที่มีผลงานวิจัย/สร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ

นานาชาติ ประมาณร้อยละ 15 ต่อปี 
(3) ตัวช้ีวัดไม่ชัดเจน คือ จํานวนบทความวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสารใน

ฐานข้อมูลระดับนานาชาติในรอบ 5 ปี ต่อจํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด 
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แนวทางแก้ไขปัญหา/การพัฒนาระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ  
(1) มาตรการส่งเสริม สนับสนุนต่างๆ ในการทําวิจัย อาทิ ทุน การอบรม การให้

คําปรึกษาการเขียนโครงการ คลินิกวิจัย การให้รางวัล และการเชิดชูเกียรติ 
(2) จัดทําข้อบังคับและระเบียบในการบริหารงานบุคคลที่เอ้ือต่อการทําผลงานวิจัย

มากขึ้น เช่น การลาไปปฏิบัติงานวิจัย 
(3) กําหนด KPIs รายบุคคล และรายคณะวิชา ในเรื่อง 

- จํานวนผลงานวิจัย/สร้างสรรค์ ในระดับชาติและหรือนานาชาติต่ออาจารย์ 
- เงินทุนวิจัยต่ออาจารย์ 
- จํานวนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ต่ออาจารย์ เป็นต้น 

(4) นําข้อบังคับที่เก่ียวโยงเร่ืองผลงานวิจัย/ตําแหน่งทางวิชาการ และการต่อ   
สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการมาใช้อย่างจริงจัง 

(5) ทบทวนและนําเกณฑ์ภาระงานด้านผลงานทางวิชาการของผู้ดํารงตําแหน่ง
อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ มาบังคับอย่างจริงจัง 

(6) ผลักดันวารสารของมหาวิทยาลัยและคณะวิชาให้เข้าสู่ฐานข้อมูลในระดับ
นานาชาติเพ่ิมขึ้น 

3.3 ด้านการให้บริการวิชาการแก่สังคม 
ความหมายของตัวช้ีวัด : ร้อยละของโครงการบริการวิชาการข้ามศาสตร์ภายใน

มหาวิทยาลยั/ภายในประเทศ/ร่วมกับหน่วยงานต่างประเทศ ไม่ชัดเจน โดยเฉพาะ “ข้ามศาสตร์” ถูกตีความว่า
คือ “ข้ามคณะ” ทําให้จํานวนโครงการที่สอดคล้องลดลง 

3.4 ด้านการบริหารจัดการ 
เงินเดือนและค่าจ้าง และค่าตอบแทนที่เก่ียวข้อง เช่น สวัสดิการ เป็นสัดส่วนที่สูง 

ของงบประมาณของมหาวิทยาลัย หลังจากเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับฯ 
- เป็นร้อยละ 68 ของงบประมาณแผ่นดิน 
- เป็นร้อยละ 42.6 ของงบประมาณทั้งหมดของมหาวิทยาลัย 
แนวทางแก้ไขปัญหา/การพัฒนาระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ   
ระยะสั้น : ไม่เพ่ิมอัตรากําลัง 
ระยะยาว :  
1. มีรูปแบบการจ้างงานที่หลากหลาย โดยเฉพาะการจ้างช่ัวคราวหรือจ้างบางเวลา 
2. วิเคราะห์ค่างานและจํานวนอัตรากําลังที่พอเหมาะในแต่ละภารกิจ 
3. เพ่ิมผลิตภาพของบุคลากร 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560) ตามท่ี            
กองแผนงานเสนอ 
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ระเบียบวาระที่  4.3 ข้อบังคับ / ระเบียบ / ประกาศ 
ระเบยีบวาระที่  4.3.1 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลยัศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์การส่งเสริมพนักงาน

มหาวิทยาลัยด้านการวิจัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. .... 
 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 25/2560 เมื่อ
วันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2560 ได้ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
ส่งเสริมพนักงานมหาวิทยาลัยด้านการวิจัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. .... และให้นําเสนอที่ประชุม ก.บ.ม. เพ่ือ
พิจารณาอีกคร้ัง โดยให้ปรับแก้ ดังน้ี 
 1. ให้ปรับเปลี่ยนจากคําว่า “วิจัย” ให้รวมถึง “การสร้างสรรค์” ด้วย 
 2. ข้อ 5.2 ให้ตัดข้อความ “หรือผู้ทํางานบริหาร” ออก 
 3. ข้อ 5.3 ให้เพ่ิมข้อความ โดยยกเว้นสําหรับผู้ที่มีอายุเกิน 55 ปี หรือ กรณีผู้ต่ออายุราชการ
ที่ประสงค์จะลาไปฝึกอบรมในเชิงวิจัย หรือไปปฏิบัติการวิจัย หรือไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ
ด้านวิจัย ให้นําเสนอเหตุผลความจําเป็นต่อที่ประชุม ก.บ.ม. เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
 4. ข้อ 7 ให้ปรับเพ่ิมเป็น การทําประกันภัยการเดินทางไปต่างประเทศโดยใช้ทุนส่วนตัว หรือ
ทุนสนับสนุนจากแหล่งทุน หรือทุนที่ส่วนงานสนับสนุนให้ 
 5. ข้อ 15 วรรคสอง กําหนดเพ่ิมให้ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ตามวรรคหน่ึงด้วย 
 6. ข้อ 17 กําหนดเพ่ิมนอกเหนือจากเงินประจําตําแหน่งแล้ว ให้รวมถึงค่าตอบแทนผู้ทํางาน
บริหารด้วย 
 7. ข้อ 19 บรรทัดที่ 5 ให้ตัดข้อความ “ของรัฐ” ออก 
 8. ข้อ 23 วรรคสอง ผู้ประสงค์ขอไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการด้านการวิจัย
และสร้างสรรค์ในครั้งต่อไป ต้องแนบหลักฐานการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงานตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว             
ข้างต้นด้วย 
 9. กรณีการลาไปฝึกอบรมในเชิงวิจัย หรือไปปฏิบัติการวิจัย มีระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน         
ควรมีโครงการหรือแผนงานที่ชัดเจน 
 10. ให้พิจารณามาตรการในการดูแลควบคุมในกรณีที่ลาไปโดยไม่ต้องมีการทําสัญญา 
 11. ให้เขียนถึงเหตุผลและหลักการของการออกระเบียบน้ี น้ัน 

ในการน้ี กองการเจ้าหน้าที่จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) ระเบียบดังกล่าว โดยได้
ดําเนินการปรับแก้ตามมติที่ประชุม ก.บ.ม. แล้ว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วย
หลักเกณฑ์การส่งเสริมพนักงานมหาวิทยาลัยด้านการวิจัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. .... และให้นําเสนออธิการบดี       
ลงนามประกาศใช้ต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี  4.4 โครงสร้างส่วนงานและหน่วยงานภายใน 
ระเบยีบวาระที่  4.4.1 การจัดต้ัง การรวม การยุบเลิกส่วนงาน การแบ่งหน่วยงานภายในของ          

ส่วนงานและการบรหิารวิชาการของคณะ 
 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 ได้ให้ความ
เห็นชอบดังน้ี 

1. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดต้ัง การรวม 
การยุบเลิกส่วนงาน การแบ่งหน่วยงานภายในและหน่วยงานย่อยของส่วนงาน และการบริหารวิชาการของคณะ 
พ.ศ. .... 

2. (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการแบ่ง การรวม  
การยุบเลิกและการบริหารภาควิชา พ.ศ. …. 

เพ่ือเป็นการเตรียมการให้คณะและส่วนงานได้พิจารณาวิเคราะห์และเสนอขอจัดต้ัง การรวม 
การยุบเลิกส่วนงาน การแบ่งหน่วยงานภายในและหน่วยงานย่อยของส่วนงาน และการบริหารวิชาการของคณะ 
รวมทั้งการแบ่ง การรวม การยุบเลิกและการบริหารภาควิชา ซึ่งประกาศและระเบียบดังกล่าวกําหนดระยะเวลา
เร่งรัดให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาหน่ึงปีนับแต่วันที่ประกาศหรือระเบียบดังกล่าวใช้บังคับ 
มหาวิทยาลัยจึงได้สรุปแนวทางการดําเนินงาน ดังน้ี 

1. คํานิยาม  
 “ส่วนงาน” หมายถึง สํานักงานสภามหาวิทยาลัย สํานักงานอธิการบดี คณะ และส่วนงาน

ที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 
 “หน่วยงานภายใน” หมายความว่า หน่วยงานภายในของส่วนงานที่สภามหาวิทยาลัย

ประกาศแบ่งหน่วยงานภายในไว้ เช่น กองหรือหน่วยงานภายในที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่ากอง 
สํานักงานคณบดี เป็นต้น 

 “หน่วยงานย่อย” หมายความว่า หน่วยงานย่อยภายใต้หน่วยงานภายในของส่วนงาน เช่น 
หน่วยงานระดับ “งาน” เป็นต้น 

2. การจัดต้ังส่วนงาน  
 ต้องคํานึงถึงคุณภาพทางวิชาการและวิชาชีพ ความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณ การลด

ความซ้ําซ้อน และประสิทธิภาพในการบริหารเป็นสําคัญ  
หลักการในการจัดต้ังส่วนงาน 
(1) เพ่ือตอบสนองต่อพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย ที่มีขนาดของพันธกิจที่สมควรจัดต้ัง

เป็นส่วนงาน 
(2) มีระบบการบริหารที่มีความคล่องตัว สามารถวางระบบบริหารจัดการส่วนงานได้

อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
(3) ส่วนงานซ่ึงมีหน้าที่ผลิตบัณฑิต ต้องมีศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา

ตามหลักสูตรที่เปิดสอน รวมทั้งผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาที่มีความต้องการหรือเป็นสาขาที่มีคุณค่าต่อสังคม ให้ได้
มาตรฐานและมีคุณภาพ 

(4) ตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาล หรือสภามหาวิทยาลัย ในการพัฒนาโครงการวิจัย
เชิงบูรณาการและเชิงพาณิชย์ การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และการร่วมสร้างนวัตกรรม การทะนุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม หรืออ่ืนๆ ตามความต้องการของประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และความม่ันคง 
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(5) คํานึงถึงภาระผูกพันงบประมาณและสถานภาพทางการเงิน 
วิธีการในการจัดต้ังส่วนงาน 
(1) จัดทําคําขอ แสดงข้อมูลเก่ียวกับ 

- เหตุผลความจําเป็น  
- ภาระงานที่รับผิดชอบ  
- ตัวช้ีวัดความสําเร็จ  
- จํานวนผู้ปฏิบัติงานที่มีอยู่มีเพ่ิมขึ้นหรือลดลง  
- งบประมาณที่ใช้ในการดําเนินการของส่วนงาน  
- ผลกระทบที่มีต่อภารกิจของมหาวิทยาลัย 

(2) เสนอ ก.บ.ม. ให้ความเห็นชอบ แล้วเสนอคณะกรรมการวิเคราะห์โครงสร้างส่วนงานและ
หน่วยงานที่สภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังเพ่ือกลั่นกรองก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 

กรณีคณะหรือส่วนงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะที่มีหน้าที่จัดการ
เรียนการสอน วิจัย หรือการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม เมื่อ ก.บ.ม. และคณะกรรมการฯ ให้ความเห็นชอบ
แล้ว ให้เสนอสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัยด้วย 

3. การแบ่งหน่วยงานภายใน  
ต้องคํานึงถึงปริมาณ คุณภาพของภาระงาน และจํานวนบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน โดยคํานึงถึง

ความยืดหยุ่น ความคล่องตัว ความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณ การลดความซ้ําซ้อน การเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การใช้ทรัพยากร และมีความเช่ือมโยงในการทํางานร่วมกันได้ โดยต้องมีการประเมินค่างานของหน่วยงานก่อน 
  วิธีการในการแบ่งหน่วยงานภายใน 

(1) จัดทําคําขอ แสดงข้อมูลเก่ียวกับ 
- เหตุผลความจําเป็น  
- ภาระงานที่รับผิดชอบ  
- ตัวช้ีวัดความสําเร็จ  
- จํานวนผู้ปฏิบัติงานที่มีอยู่มีเพ่ิมขึ้นหรือลดลง  
- งบประมาณที่ใช้ในการดําเนินการของส่วนงาน  
- ผลกระทบที่มีต่อภารกิจของมหาวิทยาลัย 

(2) เสนอ ก.บ.ม. ให้ความเห็นชอบ แล้วเสนอคณะกรรมการวิเคราะห์โครงสร้างส่วนงาน
และหน่วยงานที่สภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังเพ่ือกลั่นกรองก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 

  กรณีการแบ่งหน่วยงานภายในของคณะหรือส่วนงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะที่มีหน้าที่จัดการเรียนการสอน วิจัย หรือการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม เมื่อ ก.บ.ม. และ
คณะกรรมการฯ ให้ความเห็นชอบแล้ว ให้เสนอสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัยด้วย 

4. การแบ่งหน่วยงานย่อย 
ต้องคํานึงถึงปริมาณ คุณภาพของภาระงาน และจํานวนบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน โดยคํานึงถึง

ความยืดหยุ่น ความคล่องตัว ความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณ การลดความซ้ําซ้อน การเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การใช้ทรัพยากร และมีความเช่ือมโยงในการทํางานร่วมกันได้ โดยต้องมีการประเมินค่างานของหน่วยงานก่อน 
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  วิธีการในการแบ่งหน่วยงานย่อย 
(1) จัดทําคําขอ แสดงข้อมูลเก่ียวกับ 

- เหตุผลความจําเป็น  
- ภาระงานที่รับผิดชอบ  
- ตัวช้ีวัดความสําเร็จ  
- จํานวนผู้ปฏิบัติงานที่มีอยู่มีเพ่ิมขึ้นหรือลดลง  
- งบประมาณที่ใช้ในการดําเนินการของส่วนงาน  
- ผลกระทบที่มีต่อภารกิจของมหาวิทยาลัย 

(2) การแบ่งหน่วยงานย่อยเป็น “งาน” จะต้องมีอัตรากําลังบุคลากรซึ่งเป็นข้าราชการ 
และพนักงานมหาวิทยาลัย รวมกันในแต่ละงานไม่น้อยกว่าเจ็ดคน   
   ในกรณีที่มีเหตุผลและความจําเป็นอย่างย่ิงอันเน่ืองมาจากงานซึ่งมีลักษณะเฉพาะ
หรือเป็นความเช่ียวชาญเฉพาะ ที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในวรรคหน่ึง อธิการบดีโดยคําแนะนําของคณะ
กรรมการฯ อาจอนุมัติให้แบ่งหน่วยงานย่อยเป็นงานได้ 

(3) การแบ่งหน่วยงานย่อย เป็นอํานาจหน้าที่อธิการบดีโดยคําแนะนําของคณะ
กรรมการฯ ในการอนุมัติให้แบ่งหน่วยงานย่อยดังกล่าวได้ 

5. การบริหารวิชาการของคณะ มี 3 รูปแบบ 
5.1 ภาควิชา มีสถานะเป็นหน่วยงานภายใน 

(1) ต้องมีหลักสูตรรับผิดชอบเป็นของภาควิชาโดยเฉพาะไม่น้อยกว่าสองหลักสูตร 
โดยต้องเป็นหลักสูตรในระดับปริญญาตรีอย่างน้อยหน่ึงหลักสูตรหรือร่วมรับผิดชอบหลักสูตรในระดับปริญญาตรี
ที่มีสภาวิชาชีพ หรือสมาคมวิชาชีพรับรอง และต้องมีหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาที่เก่ียวเนื่องกับหลักสูตรใน
ระดับปริญญาตรีหลักสูตรใดหลักสูตรหน่ึง  

(2) สามารถพ่ึงพาตนเองได้ และอาจมีอาคารสถานที่ ทรัพยากร และวัสดุอุปกรณ์
ทางการศึกษาเป็นการเฉพาะของภาควิชา 

(3) มีจํานวนคณาจารย์ประจํามากกว่าสิบคน และเพียงพอต่อการบริหารจัดการ
หลักสูตรและดําเนินภารกิจของภาควิชา 

วิธีการในการแบ่งหน่วยงานเป็นภาควิชา 
(1) จัดทําคําขอ แสดงข้อมูลเก่ียวกับ 

- เหตุผลความจําเป็น  
- ภาระงานที่รับผิดชอบ  
- ตัวช้ีวัดความสําเร็จ  
- จํานวนผู้ปฏิบัติงานที่มีอยู่มีเพ่ิมขึ้นหรือลดลง  
- งบประมาณที่ใช้ในการดําเนินการของภาควิชา  
- ผลกระทบทีม่ต่ีอภารกิจของมหาวิทยาลัย  

(2) เสนอ ก.บ.ม. ให้ความเห็นชอบ แล้วเสนอคณะกรรมการวิเคราะห์โครงสร้าง
ส่วนงานและหน่วยงานท่ีสภามหาวิทยาลัยแต่งต้ัง เสนอสภาวิชาการเพ่ือกลั่นกรองก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณา 

5.2 สาขาวิชา ไม่มีสถานะเป็นหน่วยงานภายในหรือหน่วยงานย่อย 
สาขาวิชารับผิดชอบด้านการจัดการศึกษาตามหลักสูตรของคณะ และบริหาร

หลักสูตรระดับเดียวกันหรือสัมพันธ์กัน ภายใต้หลักเกณฑ์ดังน้ี 
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(1) ต้องมีหลักสูตรรับผิดชอบในระดับปริญญาตรีอย่างน้อยหน่ึงหลักสูตรเป็นของ
สาขาวิชาโดยเฉพาะ หรือ 

(2) ร่วมรับผิดชอบหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มีสภาวิชาชีพ หรือสมาคมวิชาชีพ
รับรอง และต้องรับผิดชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาด้วย 

หลักสูตรตามวรรคหน่ึง หมายถึง กลุ่มของรายวิชาและกิจกรรมต่างๆ ด้านการ
เรียนการสอนที่กําหนดไว้เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถสําเร็จการศึกษา ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ซึ่งประกอบด้วย 
รายวิชาของหลักสูตร จํานวนหน่วยกิต อาจารย์ประจําหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน และจํานวนนักศึกษา โดย
แผนงานต่างๆ  ถูกกําหนดเป็นลายลักษณ์อักษร 

(3) มีจํานวนคณาจารย์ประจํา สอดคล้องตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และประกาศกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา และตามที่องค์กรวิชาชีพหรือสภาวิชาชีพกําหนดแล้วแต่กรณี ซึ่งต้องปฏิบัติงานตลอด
ระยะเวลาการดําเนินงานของหลักสูตร โดยต้องไม่ส่งผลกระทบหรือเกิดความเสียหายต่อการบริหารจัดการต่อ
หน่วยงานอ่ืน   
 การกําหนดช่ือสาขาวิชาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษต้องสะท้อนความเฉพาะ
ทางของหลักสูตรที่สาขาวิชาน้ันรับผิดชอบ  
  วิธีการในการเสนอเป็นสาขาวิชา 

(1) จัดทําคําขอ แสดงข้อมูลตามหลักเกณฑ์  
(2) เสนอ ก.บ.ม. ให้ความเห็นชอบ แล้วเสนอคณะกรรมการวิเคราะห์โครงสร้าง

ส่วนงานและหน่วยงานท่ีสภามหาวิทยาลัยแต่งต้ัง ก่อนเสนออธิการบดีอนุมัติ และให้จัดทําเป็นประกาศของ
มหาวิทยาลัย 

5.3 หลักสูตร ไม่มีสถานะเป็นหน่วยงานภายในหรือหน่วยงานย่อย 
การบริหารวิชาการในลักษณะหลักสูตร ให้อธิการบดีแต่งต้ังคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรชุดหน่ึงหรือหลายชุดตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด เพ่ือทําหน้าที่บริหารหลักสูตรดังกล่าว  
  จํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระการดํารงตําแหน่ง การพ้นจาก
ตําแหน่ง และหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ให้เป็นไปตามประกาศที่คณะกรรมการประจําคณะ
กําหนด โดยความเห็นชอบของ ก.บ.ม. 
 ในการน้ี เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปตามประกาศและระเบียบซึ่งกําหนดระยะเวลาให้
ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี มหาวิทยาลัยจึงได้กําหนดระยะเวลาดําเนินการดังน้ี 
 

ผู้รับผิดชอบ การดําเนินการ ระยะเวลา 
คณะ/ส่วนงาน 1. จัดทําคําขอ  
 2. เสนอคณะกรรมการประจําส่วนงาน กุมภาพันธ์-เมษายน 2561 
ก.บ.ม. พิจารณาวิเคราะห์ พฤษภาคม-มิถุนายน 2561 
คณะกรรมการวิเคราะห์โครงสร้างฯ พิจารณาวิเคราะห์ กรกฎาคม-สิงหาคม 2561 
สภาวิชาการ พิจารณาวิเคราะห์ กันยายน-ตุลาคม 2561 
สภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติ พฤศจิกายน-ธันวาคม 2561 
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พร้อมทั้งเสนอที่ประชุมพิจารณาแบบฟอร์มต่างๆ ดังน้ี 
1. แบบคําขอเสนอในการจัดต้ัง การรวมส่วนงาน 
2. แบบคําขอเสนอในการแบ่งหน่วยงานภายใน/หน่วยงานย่อยของส่วนงาน 
3. แบบคําขอเสนอรูปแบบการบริหารวิชาการของคณะ 
4. แบบประเมินค่างาน 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบดังน้ี 

1. การกําหนดระยะเวลาดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี ตามตารางที่มหาวิทยาลัยเสนอ 
2. แบบฟอร์มต่างๆ ดังน้ี 

2.1 แบบคําขอเสนอในการจัดต้ัง การรวมส่วนงาน 
2.2 แบบคําขอเสนอในการแบ่งหน่วยงานภายใน/หน่วยงานย่อยของส่วนงาน 
2.3 แบบคําขอเสนอรูปแบบการบริหารวิชาการของคณะ 
2.4 แบบประเมินค่างาน โดยให้ดําเนินการดังน้ี 

- ตรวจสอบข้อความว่า “ความยุ่งยากและความซับซ้อนของงาน” ในแบบประเมิน   
ค่างานว่า เป็นถ้อยคําในกฎหมายหรือตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดหรือไม่ หากไม่ใช่
ข้อความท่ีกําหนด อาจปรับเป็น “ความท้าทายของงาน” แทน  

- ปรับแก้ผู้ลงนามในส่วนของคณะกรรมการประเมินค่างานลงนาม ในเอกสารหน้า
สุดท้ายของแบบประเมินค่างาน โดยให้ลงนามเฉพาะประธานกรรมการประเมินค่างาน 

และให้กองแผนงานเวียนแจ้งคณะและส่วนงานพิจารณาดําเนินการต่อไป 
  
ระเบยีบวาระที่  4.5 การบริหารการเงินและทรพัย์สิน 
ระเบยีบวาระที่  4.5.1 คณะอักษรศาสตร์ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาให้แก่นักศึกษาพิเศษ 
 
สรุปเรื่อง 
  ด้วยคณะอักษรศาสตร์ประสงค์ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
ให้แก่นักศึกษาพิเศษจากมหาวิทยาลัยฮันกุ๊กภาษาและกิจการต่างประเทศ สาธารณรัฐเกาหลี ตามโครงการ
ศึกษาภาษาและวัฒนธรรมไทย ระยะเวลาส้ัน ระหว่างวันที่ 7 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2561 โดยนักศึกษา
จะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา 400 004 วัฒนธรรมไทยศึกษาสําหรับชาวต่างประเทศ ภาคการศึกษาปลาย  
ปีการศึกษา 2560 จํานวน 43 ราย ดังน้ี  

1. KIM SEHYUN 
2. SO JAESUK 
3. YEO JINHO 
4. LEE INJAE 
5. KWON HONGJUN 
6. KIM MINJUNE 
7. LEE BEOMKEUN 
8. LEE SANGYONG 
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9. LEE SEOKJIN 
10. CHO YONGHO 
11. CHOI SOOWEON 
12. LEE DONGHYANG 
13. CHO HWIJAE 
14. OH EUNGYEONG 
15. PYO AHREUM 
16. KIM NAYEON 
17. KIM MINJEONG 
18. KIM YEJIN 
19. BAK YOUNGSUN 
20. LEE YUJIN 
21. JUNG HANNA 
22. JO SEUNGYEON 
23. KIM SUNGYOUNG 
24. KOO SEULYI 
25. KIM BOEUN 
26. KIM EUIJIN 
27. KIM JIHYUN 
28. PARK YELIM 
29. PARK JIYOUNG 
30. SONG SEUNGYEON 
31. SHIN SEJIN 
32. AN SIOHN 
33. YEO HYEMIN 
34. YOON JUEUN 
35. LEE SOOBIN 
36. LEE SEUNGEUN 
37. LEE EUNRYUL 
38. LEE JEONGMIN 
39. LEE JIEUN 
40. LEE JIEUN 
41. LEE HYENA 
42. HAN YEWON 
43. HONG JUYEON 
ในการน้ี กองบริการการศึกษาจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา

ทั้งหมด และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ให้แก่นักศึกษาพิเศษตามข้อตกลงความร่วมมือโครงการแลกเปล่ียนนักศึกษา
ระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรกับมหาวิทยาลัยฮันกุ๊กภาษาและกิจการต่างประเทศ สาธารณรัฐเกาหลี จํานวน 
43 ราย ตามความในหมวด 3 และหมวด 4 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียม



 38

การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2558 ตามท่ีคณะอักษรศาสตร์เสนอ โดยไม่ยกเว้นค่าเบ้ียประกันอุบัติเหตุ 
จํานวน 200 บาท ต่อปี เน่ืองจากจะเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาเอง หากได้รับอุบัติเหตุในขณะศึกษาใน
มหาวิทยาลัยศิลปากร  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาทั้งหมด 
และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ให้แก่นักศึกษาพิเศษตามข้อตกลงความร่วมมือโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่าง
มหาวิทยาลัยศิลปากรกับมหาวิทยาลัยฮันกุ๊กภาษาและกิจการต่างประเทศ สาธารณรัฐเกาหลี จํานวน 43 ราย 
ตามความในหมวด 3 และหมวด 4 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
ระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2558 ตามที่คณะอักษรศาสตร์เสนอ โดยไม่ยกเว้นค่าเบ้ียประกันอุบัติเหตุ จํานวน 
200 บาท ต่อปี เน่ืองจากจะเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาเอง หากได้รับอุบัติเหตุในขณะศึกษาในมหาวิทยาลัย
ศิลปากร 
  
ระเบยีบวาระที่  4.5.2 การขอเปลี่ยนแปลงวงเงินยืมทดรองจ่ายหมุนเวียน ประจําปีงบประมาณ        

พ.ศ. 2561 
 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 17/2560 เมื่อวันอังคารที่ 
29 สิงหาคม 2560 ได้ให้ความเห็นชอบวงเงินยืมทดรองจ่ายหมุนเวียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ    
คณะวิชา/หน่วยงาน น้ัน  

ในการน้ี กองคลังได้สรุปการขอเปลี่ยนแปลงวงเงินยืมทดรองจ่ายหมุนเวียน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามท่ีคณะวิชาเสนอมา ดังน้ี 

กรุงเทพมหานคร 
คณะมัณฑนศลิป์  จากเดิม  จํานวน 8,000,000.00 บาท 
 เป็น จํานวน  13,000,000.00 บาท 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงวงเงินยืมทดรองจ่ายหมุนเวียน 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของคณะวิชาตามที่กองคลังเสนอ และขอให้คณะวิชาจัดทําทะเบียนคุมเงินยืม      
ทดรองจ่ายหมุนเวียนแยกกันระหว่างเงินยืมทดรองจ่ายหมุนเวียนสําหรับโครงการบริการวิชาการและเงินยืม         
ทดรองจ่ายหมุนเวียนทั่วไป 
 
  



 39

ระเบียบวาระที่  4.5.3 คณะวิทยาการจัดการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาให้แก่นักศึกษาพเิศษ 
 
สรุปเรื่อง 

ด้วยคณะวิทยาการจัดการประสงค์ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
ให้แก่นักศึกษาพิเศษจาก Ho Chi Minh City University of Culture สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดย
นักศึกษาจะเข้าศึกษาในคณะวิทยาการจัดการ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 28 
มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2561 จํานวน 14 ราย ดังน้ี 

1. Mr.Phong Sy Le 
2. Mr.Thien Thanh Huong Nguyen 
3. Ms.Truc Nguyen Thanh Quang 
4. Ms.Trang Thi Minh Nguyen 
5. Ms.Quynh Thi Nhu Pham 
6. Mr.Truong Quang Ha 
7. Mr.Dien Nam Le 
8. Mr.Trinh Huu Nguyen 
9. Ms.Nuong Thi My Huynh 

10. Ms.Giang Nguyen Tra Le 
11. Mr.Thanh Tan Nguyen 
12. Ms.Nghi Vinh Lam 
13. Ms.Anh Kim Ton 
14. Mr.Thoai Chi Le 
ในการน้ี กองบริการการศึกษาจึงเสนอพิจารณา ดังน้ี 
1. การยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาทั้งหมด และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ให้แก่นักศึกษาพิเศษ

ตามข้อตกลงความร่วมมือโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ Ho Chi Minh City 
University of Culture สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม จํานวน 14 ราย ตามความในหมวด 3 และหมวด 4 
ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2558 
ตามท่ีคณะวิทยาการจัดการเสนอ โดยไม่ยกเว้นค่าเบ้ียประกันอุบัติเหตุ จํานวน 200 บาท ต่อปี เน่ืองจากจะ
เป็นประโยชน์แก่นักศึกษาเอง หากได้รับอุบัติเหตุในขณะศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร 

2. การยกเว้นค่าหอพักให้แก่นักศึกษาพิเศษดังกล่าว ตามท่ีคณะวิทยาการจัดการเสนอ 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ ดังน้ี 

1. การยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาทั้งหมด และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ให้แก่นักศึกษาพิเศษ
ตามข้อตกลงความร่วมมือโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ Ho Chi Minh City 
University of Culture สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม จํานวน 14 ราย ตามความในหมวด 3 และหมวด 4 
ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2558 
ตามท่ีคณะวิทยาการจัดการเสนอ โดยไม่ยกเว้นค่าเบ้ียประกันอุบัติเหตุ จํานวน 200 บาท ต่อปี เน่ืองจากจะ
เป็นประโยชน์แก่นักศึกษาเอง หากได้รับอุบัติเหตุในขณะศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร 
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2. การยกเว้นค่าหอพักให้แก่นักศึกษาพิเศษดังกล่าว โดยคณะวิทยาการจัดการเป็น
ผู้รับผิดชอบค่าหอพัก 
 
ระเบยีบวาระที่  4.6 เรื่องอ่ืนๆ ตามท่ีอธิการบดีปรึกษา 
ระเบียบวาระท่ี  4.6.1 (ร่าง) ความตกลงทวิภาคี-บันทึกความเข้าใจระหว่างคณะโบราณคดีกับ 

School of Foreign Languages, Peking University สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 
 

สรุปเรื่อง 
ด้วยคณะโบราณคดีประสงค์จะทําความตกลงทวิภาคี-บันทึกความเข้าใจกับ School of 

Foreign Languages, Peking University สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแลกเปลี่ยน
อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา แลกเปลี่ยนแหล่งข้อมูลทางวิชาการ และจัดกิจกรรมทางวิชาการร่วมกัน 

School of Foreign Languages, Peking University เป็นมหาวิทยาลัยที่มีช่ือเสียงด้านการ
วิจัยและการผลิตนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตและบัณฑิตศึกษา ด้านภาษาและวัฒนธรรมของทุกมุมโลก 
รวมถึงภาษาและวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชีย อาทิ ภาษาบาลีและสันสกฤต ภาษาและวัฒนธรรมไทย ภาษาและ
วัฒนธรรมเขมร เป็นต้น อีกทั้งยังมีนโยบายเสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา
ต่างประเทศอย่างต่อเน่ือง 

ทั้งน้ี ข้อตกลงดังกล่าวเป็นข้อตกลงระดับคณะวิชา ระดับของผู้ลงนามของทั้งสองฝ่าย คือ 
คณบดี ข้อตกลงมีระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันลงนาม ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะโบราณคดี ครั้งที่ 18/2560 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560 โดยคณะโบราณคดีได้เสนอเอกสารเพ่ือ
ประกอบการพิจารณา ดังน้ี 

1. แบบเสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาการจัดทําข้อตกลงความร่วมมือกับต่างประเทศ โดย
ได้กรอกข้อมลูกิจกรรมที่จะดําเนินการร่วมกันในอนาคต มาด้วยแล้ว 

2. (ร่าง) บันทึกความเข้าใจ (ความตกลงทวิภาคี) ฉบับภาษาอังกฤษ และฉบับแปลเป็น
ภาษาไทย โดยมีผู้รับรองการแปล 

3. ประวัติของ School of Foreign Languages, Peking University สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ความตกลงทวิภาคี-บันทึกความเข้าใจ
ระหว่างคณะโบราณคดีกับ School of Foreign Languages, Peking University สาธารณรัฐประชาชนจีน 
และให้คณะโบราณคดีดําเนินการต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี  4.6.2 การจัดเตรียมข้อมูลเพื่อประกอบการประชุมระดมความคิดของสภา
มหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัย ประจําปี พ.ศ. 2561 (วันที่ 23-24 
มีนาคม 2561) 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่สภามหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยเห็นสมควรให้มีการจัดประชุมระดมความคิดของ     

สภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัย ประจําปี พ.ศ. 2561 ในวันที่ 23-24 มีนาคม 2561 ในหัวข้อ        
องค์ความรู้ ศักยภาพด้านการท่องเที่ยว การอนุรักษ์ศิลปกรรมของส่วนงานและมหาวิทยาลัย เพ่ือพัฒนาสู่      
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการท่องเท่ียวและอนุรักษ์ศิลปกรรมของมหาวิทยาลัยศิลปากร (ช่ือหัวข้ออาจจะ
ปรับเปลี่ยนได้) น้ัน 

ในการน้ี ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 ได้ให้
ข้อเสนอแนะว่า มหาวิทยาลัยควรจัดทําและนําเสนอข้อมูลในเร่ืองดังกล่าวต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเพ่ือให้
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเบื้องต้นในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 
2561 เพ่ือให้การจัดประชุมระดมความคิดในวันที่ 23-24 มีนาคม 2561 มีความชัดเจน สั้น กระชับและได้
ข้อมูลที่ครบถ้วนในการนําไปใช้ดําเนินงานต่อไป  

ดังน้ัน สํานักงานสภามหาวิทยาลัยจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาให้ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะใน
การจัดประชุมระดมความคิด รวมท้ังขอให้ส่วนงานต่างๆ ที่ได้ดําเนินการเก่ียวกับเร่ืองการท่องเท่ียว การ
อนุรักษ์ศิลปกรรม ให้ข้อมูลที่ส่วนงานได้ดําเนินการตามแบบฟอร์มที่กําหนด และส่งไปยังเลขานุการสภา
มหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เพ่ือรวบรวมนําเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป โดย
สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์ www.council.su.ac.th หัวข้อ การประชุม Retreat สภา
มหาวิทยาลัย 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ส่วนงานต่างๆ ส่งข้อมูลที่ได้ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องการ
ท่องเที่ยว การอนุรักษ์ศิลปกรรมตามแบบฟอร์มที่กําหนด ไปยังเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 1 
กุมภาพันธ์ 2561 เพ่ือประกอบการประชุมระดมความคิดของสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
ประจําปี พ.ศ. 2561 ในวันที่ 23-24 มีนาคม 2561 ต่อไป 
 
ระเบยีบวาระที่  4.6.3 รายงานการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันตก  

คณะโบราณคดี  
 (วาระลับ) 

 
  



 42

ระเบียบวาระท่ี  4.6.4 การกําหนดภาระงานขั้นตํ่าของผู้ดํารงตําแหน่งต่างๆ ในสภาคณาจารย์และ
พนักงาน 

 
สรุปเรื่อง 

ด้วยที่ประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน สมัยสามัญ ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 
2560 ได้พิจารณาการกําหนดภาระงานข้ันตํ่าของผู้ดํารงตําแหน่งต่างๆ ในมหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิกของ            
ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) โดยมีมติให้เสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา
กําหนดภาระงานข้ันตํ่าของผู้ดํารงตําแหน่งต่างๆ ในสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 
6 ตําแหน่ง ดังน้ี 

 

ลําดับที ่ ตําแหน่ง ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ร้อยละ 

1. ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน 28 80 
2. รองประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน 18 50 
3. เลขานุการสภาคณาจารย์และพนักงาน 18 50 
4. ผู้ช่วยเลขานุการสภาคณาจารย์และพนักงาน 11 30 
5. ประธานคณะอนุกรรมการประจํา 11 30 
6. กรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน 7 20 

 
ในการน้ี สภาคณาจารย์และพนักงานจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาการกําหนดภาระงานขั้นตํ่า

ของผู้ดํารงตําแหน่งต่างๆ ในสภาคณาจารย์และพนักงาน โดยได้แนบตารางเปรียบเทียบการกําหนดภาระงาน
ขั้นตํ่าของผู้ดํารงตําแหน่งต่างๆ เทียบกับมหาวิทยาลัย จํานวน 3 แห่ง พร้อมคําบรรยายลักษณะงาน (Job 
Description) ของสภาคณาจารย์และพนักงานในแต่ละตําแหน่งและหน้าที่โดยรวม 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการกําหนดภาระงานขั้นตํ่าของผู้ดํารง
ตําแหน่งต่างๆ ในสภาคณาจารย์และพนักงาน จํานวน 6 ตําแหน่ง ตามท่ีสภาคณาจารย์และพนักงานเสนอ 
 ทั้งน้ี ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต ดังน้ี 

1. ขอให้คณบดีคณะวิชาพิจารณากําหนดภาระงานที่ได้ดําเนินการในสภาคณาจารย์และ
พนักงาน ให้กับผู้แทนของคณะวิชาที่ดํารงตําแหน่งต่างๆ ในสภาคณาจารย์และพนักงาน พร้อมทั้งรวบรวม
ผลงานตามภาระงานดังกล่าว เพ่ือใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาความดีความชอบ หรืออาจ
พิจารณาลดภาระงานของคณะ ให้กับผู้แทนของคณะวิชาดังกล่าวเช่นเดียวกับผู้ดํารงตําแหน่งรองคณบดี ผู้ช่วย
คณบดี 

2. การเปรียบเทียบการกําหนดภาระงานข้ันตํ่าของผู้ดํารงตําแหน่งต่างๆ ในสภาคณาจารย์
และพนักงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร ควรเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยที่มีลักษณะ/จํานวนบุคลากร          
ที่ใกล้เคียงกัน 

อน่ึง ที่ประชุมได้มอบหมายให้ประธานสภาคณาจารย์และพนักงานดําเนินการ ดังน้ี 
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1. กํากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ดํารงตําแหน่งต่างๆ ในสภาคณาจารย์และพนักงาน      
ให้เป็นไปตามภาระงานท่ีได้รับมอบหมายและครบถ้วนตามจํานวนช่ัวโมงที่กําหนดไว้ พร้อมทั้งรายงานการ
ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวและการเข้าประชุมสภาคณาจารย์และพนักงานไปยังคณะวิชา เพ่ือให้คณะวิชาใช้สําหรับ
การประเมินต่อไป ทั้งน้ี อาจนําเสนอรายช่ือผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเพ่ือพิจารณาความดีความชอบด้วย 

2. พิจารณาวิธีการที่จะทําให้บุคลากรเข้ามาเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน 
รวมทั้งการรักษาผู้ดํารงตําแหน่งต่างๆ ในสภาคณาจารย์และพนักงานให้คงอยู่ 

3. พิจารณาทบทวนข้อบังคับและระเบียบต่างๆ ที่เก่ียวกับสภาคณาจารย์และพนักงาน     
เมื่อประธานสภาคณาจารย์และพนักงานได้ดํารงตําแหน่งครบ 2 ปี เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย ทั้งในส่วนของการขยายระยะเวลาการดําเนินการเลือกกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน การ
กําหนดจํานวนผู้แทนของแต่ละคณะวิชาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน ซึ่ง
อาจพิจารณาปรับตามสัดส่วนของหน่วยงานแทนสัดส่วนของจํานวนบุคลากรท่ีมีภายในหน่วยงานแบบเดิม 
เพ่ือให้การประชุมมีความคล่องตัว และอ่ืนๆ (ถ้ามี)  

 
ระเบียบวาระท่ี  4.6.5 (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะศึกษาศาสตร์กับ 

College of Liberal Arts, National Cheng Kung University (NCKU) 
สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) และ (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างคณะศึกษาศาสตร์กับ Faculty of Education, University of 
Tasmania (UTAS) เครือรัฐออสเตรเลีย 

 
สรุปเรื่อง 

ด้วยคณะศึกษาศาสตร์ประสงค์จะจัดทําข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบัน
ต่างประเทศ จํานวน 2 สถาบัน โดยเป็นข้อตกลงระดับคณะวิชา ดังน้ี  

1. ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะศึกษาศาสตร์กับ College of Liberal 
Arts, National Cheng Kung University (NCKU) สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
แลกเปล่ียนนักศึกษา คณาจารย์ นักวิจัย เจ้าหน้าที่ แลกเปลี่ยนการฝึกประสบการณ์ ปริญญาคู่ และ
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ระดับของผู้ลงนามของมหาวิทยาลัยศิลปากร คือ อธิการบดีและคณบดีคณะ
ศึกษาศาสตร์ ระดับของผู้ลงนามของ NCKU คือ Director, Center of Multi-Cultural Studies และ Dean, 
College of Liberal Arts ข้อตกลงมีระยะเวลา 5 ปี และจะขยายระยะเวลาออกไปอีก 5 ปี หากไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงเง่ือนไขในข้อตกลง 

NCKU เป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดและเป็นหน่ึงในมหาวิทยาลัยที่มี ช่ือเสียงที่สุดใน
สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) มุ่งเน้นการวิจัยช้ันนํา และได้รับการจัดอันดับโดย Times Higher Education - QS 
World University Rankings และ Performance Ranking of Scientific Papers ในฐานะมหาวิทยาลัย
ระดับโลก 

ทั้งน้ี ได้ผ่านความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 
1/2561 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 โดยคณะศึกษาศาสตร์ได้เสนอเอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณา ดังน้ี  

1.1 แบบเสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาการจัดทําข้อตกลงความร่วมมือกับต่างประเทศ 
โดยได้กรอกข้อมูลที่สําคัญ ประกอบด้วย 
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- กิจกรรมที่จะดําเนินการร่วมกันในอนาคต 
- แผนการดําเนินงาน ระยะเวลา 5 ปี  

1.2 (ร่าง) MoA ฉบับภาษาอังกฤษ ฉบับภาษาจีน และฉบับแปลเป็นภาษาไทย โดยมีผู้
รับรองการแปล 

1.3 ประวัติของ National Cheng Kung University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) 
2. ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะศึกษาศาสตร์กับ Faculty of Education, 

University of Tasmania (UTAS) เครือรัฐออสเตรเลีย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแสวงหาความร่วมมือด้านการ
วิจัยระหว่างกัน ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนกิจกรรมทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างไทย
และออสเตรเลีย ระดับของผู้ลงนามของทั้งสองฝ่าย คือ คณบดี ข้อตกลงมีระยะเวลา 5 ปี ทั้งน้ี ได้ผ่านการเวียน
ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์ เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561 โดยคณะ
ศึกษาศาสตร์ได้เสนอเอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณา ดังน้ี  

2.1 แบบเสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาการจัดทําข้อตกลงความร่วมมือกับต่างประเทศ 
โดยได้กรอกข้อมูลที่สําคัญ ประกอบด้วย 

- กิจกรรมที่จะดําเนินการร่วมกันในอนาคต 
- แผนการดําเนินงาน ระยะเวลา 5 ปี  

2.2 (ร่าง) MoA ฉบับภาษาอังกฤษ และฉบับแปลเป็นภาษาไทย โดยมีผู้รับรองการแปล 
2.3 ประวัติของ University of Tasmania เครือรัฐออสเตรเลีย 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างคณะศึกษาศาสตร์กับ College of Liberal Arts, National Cheng Kung University (NCKU) 
สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) และ (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะศึกษาศาสตร์กับ Faculty 
of Education, University of Tasmania (UTAS) เครือรัฐออสเตรเลีย และให้คณะศึกษาศาสตร์ดําเนินการ
ต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.6.6 การแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น 
 
สรุปเรื่อง 

ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 61/2560 ลงวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2560 แต่งต้ัง
คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น โดยมีวาระการดํารงตําแหน่ง 1 ปี ต้ังแต่วันที่           
1 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2561 น้ัน  

เน่ืองจากคณะกรรมการชุดดังกล่าวใกล้ครบวาระการปฏิบัติหน้าที่แล้ว ดังน้ัน เพ่ือให้การ
ดําเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและต่อเน่ือง กองกลางจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการ
พิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรอืนดีเด่น (ชุดใหม่) 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการ
พลเรือนดีเด่น โดยประกอบด้วยผู้ดํารงตําแหน่งและมีรายช่ือต่อไปน้ี 

1. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  ประธานกรรมการ 
2. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย หรือผู้แทน กรรมการ 
3. คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ หรือผู้แทน กรรมการ 
4. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หรือผูแ้ทน กรรมการ 
5. คณบดีคณะโบราณคดี หรือผูแ้ทน กรรมการ 
6. คณบดีคณะมณัฑนศิลป์ หรอืผู้แทน กรรมการ 
7. คณบดีคณะอักษรศาสตร์ หรอืผู้แทน กรรมการ 
8. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ หรอืผู้แทน กรรมการ 
9. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ หรอืผู้แทน กรรมการ 

10. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ หรอืผู้แทน กรรมการ 
11. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หรือผู้แทน  กรรมการ 
12. คณบดีคณะดุริยางคศาสตร์ หรือผู้แทน กรรมการ 
13. คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร หรือผูแ้ทน กรรมการ 
14. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ หรือผู้แทน กรรมการ 
15. คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือผูแ้ทน กรรมการ 
16. คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ หรือผู้แทน กรรมการ 
17. ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา หรือผู้แทน กรรมการ 
18. ผู้อํานวยการสํานักหอสมุดกลาง หรือผู้แทน กรรมการ 
19. ผู้อํานวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ หรือผูแ้ทน กรรมการ 
20. ผู้อํานวยการหอศิลป์ หรือผูแ้ทน กรรมการ 
21. ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน หรือผู้แทน กรรมการ 
22. ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี กรรมการ 
23. ผู้อํานวยการกองกลาง  กรรมการ 
24. ผู้อํานวยการกองงานวิทยาเขต กรรมการ 
25. ผู้อํานวยการสํานักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี กรรมการ 
26. นางสาวรัตทิกร  คงทอง  กรรมการและเลขานุการ 
27. นางสาวเกตน์นิภา  วรวงษ ์ ผู้ช่วยเลขานุการ 
และให้นําเสนออธิการบดีลงนามในคําสั่งแต่งต้ังต่อไป 
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เลิกประชุมเวลา 12.25 น. 
 
 
 

(นางสาวกันย์พินันท์  สิริปัญญาธร) 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 
 

(นางสาวสิริวัลลิ์  พฤกษาอุดมชัย) 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 
 

(นางสาวเอมอร  ชีราวุฒธิพันธ์) 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 

 
 
รายงานการประชุมฉบับน้ี 
ได้รับรองโดยไม่มีการแก้ไข 
 


