
 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ครั้งท่ี 5/2561 

วันอังคารท่ี 6 มีนาคม 2561 
ณ  ห้องประชุมนริศรานวุัดตวิงศ์ สํานักงานอธิการบด ี ตลิ่งชนั 

…………….……………….. 

ผู้มาประชุม 
1. ผศ.ดร.วันชัย สุทธะนันท ์ อธิการบดี ประธานกรรมการ 
2. ผศ.ดร.เชาวรีย์ อรรถลังรอง รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการ 
3. รศ.ดร.ดวงเดือน  ไกรลาศ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา กรรมการ 
4. รศ.ดร.ประสพชัย  พสุนนท ์ รองอธิการบดี เพชรบุรี กรรมการ 
5. ผศ.ดร.ปาเจรา    พัฒนถาบุตร รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร ์ กรรมการ 
6. ศ.ดร.พรศักด์ิ  ศรีอมรศักด์ิ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย กรรมการ 
7. ผศ.สยุมพร  กาษรสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม กรรมการ 
8. ผศ.ณัฏฐพล  สุวรรณกุศลส่ง  รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  กรรมการ 

  ฝ่ายศิลปะและการออกแบบ  
  รักษาการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

9. ศ.ญาณวิทย์   กุญแจทอง  คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ กรรมการ 
10. รศ.ดร.ชัยสิทธ์ิ  ด่านกิตติกุล คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กรรมการ 
11. ผศ.ชวลิต ขาวเขียว ผู้รักษาการแทนคณบดีคณะโบราณคดี กรรมการ 
12. อ.ดร.ธนาทร  เจียรกุล คณบดีคณะมณัฑนศิลป์ กรรมการ 
13. ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธ์ุ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กรรมการ 
14. อ.วุฒิชัย  เลิศสถากิจ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ       กรรมการ 

  รักษาการแทนคณบดีคณะดุริยางคศาสตร์ 
15. ผศ.สมศักด์ิ ชาตินํ้าเพ็ชร คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ 
16. ผศ.ดร.สมพิศ   ขัตติยพิกุล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ กรรมการ 
17. อ.ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท ์ ผู้อํานวยการหอศิลป์ กรรมการ 
18. อ.ปัญจพล   เหล่าพูนพัฒน์  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กรรมการและเลขานุการ 
19. นางสาวอัปสร กิจเจริญค้า ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้มาประชุมผา่นระบบ VDO-Conference 
1. รศ.ดร.พิทักษ์ ศิริวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กรรมการ 
2. ผศ.ดร.วรางคณา นิพัทธ์สุขกิจ คณบดีคณะอักษรศาสตร ์ กรรมการ 
3. ผศ.ดร.นรงค์  ฉิมพาล ี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 
4. รศ.ดร.ธนะเศรษฐ ์ ง้าวหิรัญพัฒน์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กรรมการ 
5. ผศ.ดร.นิติพงศ์ โสภณพงศ์พิพัฒน์ ผู้รักษาการแทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ 

  และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
6. อ.ดร.ภวพล คงชุม คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการ 
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7. ผศ.ดร.พีรพัฒน์ ยางกลาง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
8. อ.ดร.โสภณ ผู้มีจรรยา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย กรรมการ 

 ผู้รักษาการแทนผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
9. ผศ.ดร.ศักดิพันธ์ ตันวิมลรัตน์ ผู้อํานวยการสํานักหอสมุดกลาง กรรมการ 

10. ผศ.ฉัตรชัย  เผ่าทองจีน ผู้อํานวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ กรรมการ 
11. อ.ดร.คุณัตว์   พิธพรชัยกุล ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน กรรมการ 
12. ผศ.ดร.ดิเรกฤทธ์ิ  บัวเวช ผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ กรรมการ 
13. อ.ดร.นิรุทธ์  วัฒโนภาส ผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ กรรมการ 
14. นายกฤษดา   ไพรวรรณ์ ผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน กรรมการ 

ผู้เขา้ร่วมประชุม 
1. อ.นภดล  วิรุฬห์ชาตะพันธ์ ผู้ช่วยอธิการบดี วังท่าพระ 
2. นางอัจฉรา   ทองส่งโสม ผู้อํานวยการกองกลาง   
3. นางสุกัญญา   ต่อทรัพย์สิน ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่  
4. นายสหรัฐ   มณีจันทร ์ ผู้อํานวยการกองนิติการ 
5. นางสุมณฑา   เสรีวัตตนะ ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน 
6. นางสาวนลินรัตน์  ปัจฉิมพัทธพงษ์ หัวหน้างานการประชุม กองกลาง 
7. นางสาวธณิดา  มหาสวัสด์ิ ผู้รักษาการแทนหัวหน้างานบริหารงานบุคคล  

  กองการเจ้าหน้าที่  
8. นางมุจลินท์  สังข์จุ้ย หัวหน้างานนิติการ 3 กองนิติการ 

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

ผู้ไม่มาประชุม 
1. รศ.ดร.ปานใจ   ธารทัศนวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ติดราชการ 
2. อ.ดําริห์   บรรณวิทยกิจ คณบดีคณะดุริยางคศาสตร์ ไปราชการต่างประเทศ 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.  
เมื ่อกรรมการครบเป็นองค์ประชุมแล้ว  ประธานกล่าวเปิดประชุมและขอให้ที ่ประชุม

พิจารณาเรื่องต่างๆ ดังน้ี 
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ระเบยีบวาระที่  1    เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบยีบวาระที่ 1.1     รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร     

ครั้งที่ 4/2561 เม่ือวันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561  
  

สรุปเรื่อง 
ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ศิลปากร ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561  
  
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบยีบวาระที่  2     เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
ระเบยีบวาระที่  2.1     เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ  
ระเบยีบวาระที่ 2.1.1 การจัดทํางบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  
  2561 (เพิ่มเติม) ระหว่างปีงบประมาณ 
 
สรุปเรื่อง 

 ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามท่ีมหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างจัดทํางบประมาณรายจ่าย
จากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพ่ิมเติม) ระหว่างปีงบประมาณ เน่ืองจากมีรายได้หรือ
รายจ่ายเปลี่ยนแปลงหรือจําเป็นต้องปรับปรุงงบประมาณ เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ
สอดคล้องตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 
2560 และมีคณะวิชา/ส่วนงานประสงค์ขอเพ่ิมเติมงบประมาณดังกล่าว น้ัน   

 ในการน้ี มหาวิทยาลัยจึงขอให้คณะวิชา/ส่วนงานดังกล่าวเข้าช้ีแจงเหตุผลความจําเป็นที่
เหมาะสมกับคณะกรรมการที่ปรึกษาเก่ียวกับการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยศิลปากร ในวันพุธที่ 7 มีนาคม 
2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 401 สํานักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน  

 จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 
ระเบยีบวาระที่ 2.2 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตร ี            
  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2560 
 
สรุปเรื่อง 

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2560 ฉบับลงวันที่ 21 ธันวาคม 2560 เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษานําไป
จัดทําหลักสูตรหรือปรับปรุงหลักสูตร และจัดการเรียนการสอน โดยสถาบันอุดมศึกษาใดที่จัดการศึกษาใน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ อยู่ในวันที่ประกาศฉบับน้ีใช้บังคับ ต้องปรับปรุงหลักสูตรให้
เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการดังกล่าวภายในปีการศึกษา 2562  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ  
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มติ ที่ประชุมรับทราบ และขอให้คณะโบราณคดี คณะอักษรศาสตร์ และกองบริการการศึกษา
ดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป       
 
ระเบยีบวาระที่ 2.3 รายงานผลการสอบสวนหาข้อเท็จจริงกรณีการรบัน้องไม่เหมาะสม 
  (วาระลับ) 
 
ระเบยีบวาระที่ 2.4 การแจ้งอัตราการรับนักศึกษาชาวไทยทีน่ับถือศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดน 
  ภาคใต้เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2561 
 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันอังคารที่ 
20 กุมภาพันธ์ 2560 ได้รับทราบอัตราการรับนักศึกษาชาวไทยท่ีนับถือศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้
เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยต่างๆ ของรัฐ ประจําปีการศึกษา 2561 โดยกระทรวงมหาดไทยได้ขอความร่วมมือ
มายังมหาวิทยาลัยแจ้งอัตรารับนักศึกษาตามโครงการดังกล่าว เพ่ือให้เข้ารับการศึกษาอย่างน้อยคณะวิชา/
สาขาวิชาละ 1 ราย เป็นกรณีพิเศษ โดยกรอกข้อมูลตามแบบสํารวจอัตรารับนักศึกษาตามโครงการจัดส่ง
นักศึกษาชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยต่างๆ ของรัฐ 9 แห่ง 
ประจําปีการศึกษา 2561 แล้วส่งไปยังกระทรวงมหาดไทยภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 น้ัน 

ในการน้ี กองบริการการศึกษาได้รวบรวมจํานวนรับนักศึกษาตามที่ได้รับแจ้งจากคณะวิชา 
รวมทั้งสิ้นจํานวน 84 คน ดังน้ี  

1. คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ จํานวน 1 คน 
2. คณะอักษรศาสตร์ จํานวน 2 คน (นักศึกษาจะต้องเลือกเรียนสาขาวิชาเอกในช้ันปีที่ 2 

ภาคการศึกษาปลาย ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหน่ึง จาก 12 สาขาวิชา) คือ 
- สาขาวิชาภาษาไทย 
- สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
- สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศส 
- สาขาวิชาภาษาเยอรมัน 
- สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 
- สาขาวิชาภูมิศาสตร์ 
- สาขาวิชาการแสดงศึกษา 
- สาขาวิชาสังคีตศิลป์ไทย 
- สาขาวิชาปรัชญา 
- สาขาวิชาสังคมศาสตร์การพัฒนา 
- สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์  
- สาขาวิชาเอเชียตะวันออก 

3. คณะศึกษาศาสตร์ จํานวน 8 คน คือ 
- สาขาวิชาจิตวิทยา จํานวน 2 คน 
- สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต จํานวน 2 คน 
- สาขาวิชาสังคมศึกษา จํานวน 2 คน 
- สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จํานวน 1 คน 
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- สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ จํานวน 1 คน 
4. คณะวิทยาศาสตร์ จํานวน 10 คน (ผู้สมัครจะต้องสําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลายสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) คือ 
- สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จํานวน 1 คน 
- สาขาวิชาชีววิทยา จํานวน 1 คน 
- สาขาวิชาเคมี จํานวน 1 คน 
- สาขาวิชาฟิสิกส์ จํานวน 1 คน 
- สาขาวิชาสถิติ จํานวน 1 คน 
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จํานวน 1 คน 
- สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 คน 
- สาขาวิชาจุลชีววิทยา จํานวน 1 คน 
- สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ จํานวน 1 คน 
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 1 คน 

5. คณะเภสัชศาสตร์ จํานวน 1 คน 
6. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จํานวน 14 คน (เป็นผู้ที่สําเร็จ

การศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ต้องไม่เป็นผู้พิการหรือโรคต่างๆ และต้องไม่มีคําพิพากษาของศาลถึง
ที่สุดด้วยการกระทําความผิดในคดีอาญา) คือ 

- สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ จํานวน 2 คน (สําเร็จการศึกษาสายวิทยาศาสตร์ 
และต้องสอบได้ลําดับที่ 1-10 ของสายวิทยาศาสตร์ของโรงเรียน มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่น้อยกว่า 
3.25 และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ไม่
น้อยกว่า 3.50)   

- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จํานวน 5 คน (สําเร็จการศึกษาสายวิทยาศาสตร์ มีผลการ
เรียนเฉล่ียสะสม (GPAX) ไม่น้อยกว่า 3.50) 

- สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี จํานวน 2 คน (สําเร็จการศึกษาสาย
วิทยาศาสตร์ และต้องสอบได้ลําดับที่ 1-10 ของสายวิทยาศาสตร์ของโรงเรียน มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 
(GPAX) ไม่น้อยกว่า 3.25 และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
และภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 3.50) 

- สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม จํานวน 5 คน (สําเร็จการศึกษาสายวิทยาศาสตร์หรือสายศิลป์
มีผลการเรียนเฉล่ียสะสม (GPAX) ไม่น้อยกว่า 3.50) 

7. คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จํานวน 2 คน คือ 
- สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์นํ้า จํานวน 1 คน 
- สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช จํานวน 1 คน 

8. คณะวิทยาการจัดการ จํานวน 45 คน คือ 
- สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว จํานวน 5 คน 
- สาขาวิชาการจัดการชุมชน จํานวน 5 คน 
- สาขาวิชาการตลาด จํานวน 5 คน 
- สาขาวิชาการจัดการโรงแรม จํานวน 5 คน 
- สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา จํานวน 5 คน 
- สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ จํานวน 5 คน 
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- สาขาวิชาการจัดการงานนิทรรศการและงานอีเว้นท์ จํานวน 5 คน 
- สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จํานวน 5 คน 
- หลักสูตรบัญชีบัณฑิต จํานวน 5 คน 

9. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จํานวน 1 คน คือ 
- สาขาวิชานิเทศศาสตร์ จํานวน 1 คน 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ           
 
ระเบียบวาระท่ี 2.5 รายงานผลการดําเนินงานการเปลี่ยนสถานภาพ  ภายหลังเวลาหนึ่งปีแต่ไม่เกิน   

สามปี ครั้งที่ 1 
 

สรุปเรื่อง 
ตามมาตรา 83 และมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 

ประกอบกับข้อ 16 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการเปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 และข้อ 11 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วย
การเปลี่ยนสถานภาพจากลูกจ้างประจําเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559  กําหนดให้อธิการบดีรายงานผล
การดําเนินงานการเปลี่ยนสถานภาพของข้าราชการและลูกจ้างประจําต่อสภามหาวิทยาลัยปีละสองคร้ัง         
จนครบกําหนดสามปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 มีผลใช้บังคับ  
   ในการน้ี มีข้าราชการและลูกจ้างประจําที่เปลี่ยนสถานภาพฯ ไปแล้วภายในกําหนดเวลา 
หนึ่งปี และภายหลังเวลาหนึ่งปีแต่ไม่เกินสามปี ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 

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

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

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

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

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

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

  รวมข้าราชการท่ีเปลี่ยนสถานภาพ  จํานวน  497   คน   

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

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

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

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

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

   รวมลูกจ้างประจําท่ีเปลี่ยนสถานภาพ  จํานวน 40 คน 
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จํานวนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผู้เปลีย่นสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลยั ภายหลงัเวลาหน่ึงปีแตไ่ม่เกินสามปี 
วันที่เปลี่ยนสถานภาพ จํานวนข้าราชการ จํานวนผู้เปลี่ยนสถานภาพฯ คิดเป็นรอ้ยละ หมายเหตุ 

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

    
รวมข้าราชการท่ีเปลี่ยนสถานภาพภายหลังเวลาหนึ่งปีแต่ไม่เกินสามปี  จํานวน 1  คน 
สําหรับลูกจ้างประจําท่ีเปลี่ยนสถานภาพภายหลังเวลาหนึ่งปีแต่ไม่เกินสามปี  ไม่มี 
 
ดังน้ัน ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2560  มีข้าราชการ จํานวน 155 คน  มีข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย รวม 
2,168 คน คิดเป็นข้าราชการต่อจํานวนรวมข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย ร้อยละ 7.15 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ           
 

ระเบยีบวาระที่ 2.6 สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจําปี พ.ศ. 2561 ณ สิ้นไตรมาสท่ี 1 
 
สรุปเรื่อง 

ด้วยงานงบประมาณได้สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจําปี พ.ศ. 2561 ของมหาวิทยาลัย
สะสม ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 ในช่วงระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2560 ดังน้ี  

1. งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวนทั้งสิ้น 1,677,043,300 บาท 
ได้รับจัดสรรจากสํานักงบประมาณ งวดที่ 01  ครั้งที่ 0003 จํานวนเงิน 1,073,764,600 บาท คิดเป็นร้อยละ 
64.03 ของงบประมาณทั้งสิ้น     

2. งบลงทุนของมหาวิทยาลัย ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 307,301,800 บาท ซึ่งได้รับจัดสรร
งบประมาณจากสํานักงบประมาณ จํานวนเงิน 307,301,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของงบลงทุนทั้งหมด 
เมื่อสิ้นไตรมาสที่ 1 สามารถเบิกจ่ายได้ทั้งสิ้น 307,301,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของงบลงทุนทั้งหมด 
โดยมีความคืบหน้าของงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) จากการประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน
และติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณของมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2/2561 
เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561  ดังน้ี  

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 67,476,100 บาท  
- คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 4,564,600 

บาท ประกอบด้วยครุภัณฑ์ จํานวน 8 รายการ  ส่งของแล้วรอตรวจรับ จํานวน 4 รายการ อยู่ระหว่าง
ดําเนินการเพ่ือจัดทําประกาศ e-Bidding จํานวน 3 รายการ 

- คณะโบราณคดี ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 2,504,000 บาท ประกอบด้วยครุภัณฑ์ 
จํานวน 6 รายการ เบิกจ่ายเงินแล้ว จํานวน 1 รายการ อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย จํานวน 1 รายการ อยู่ระหว่าง
กําหนด TOR เน่ืองจากประกาศแล้วมีผู้วิจารณ์ จํานวน 1 รายการ มีปัญหาเรื่องการชําระเงิน เน่ืองจากร้านค้า
ต้องการให้ชําระเงินสด จํานวน 1 รายการ อยู่ระหว่างขอข้อมูลหลักผู้ขาย จํานวน 1 รายการ และไม่ทราบ
ความคืบหน้า จํานวน 1 รายการ 

- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 3,514,700 บาท ประกอบด้วย
ครุภัณฑ์ จํานวน 7 รายการ เบิกจ่ายครบทุกรายการแล้ว 
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- คณะมัณฑนศิลป์ ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 5,621,700 บาท ประกอบด้วยครุภัณฑ์ 
จํานวน 24 รายการ เบิกจ่ายเงินแล้ว จํานวน 9 รายการ อยู่ระหว่างรอส่งของ จํานวน 11 รายการ ดําเนินการ
เปลี่ยนแปลงรายการและอยู่ระหว่างดําเนินการ จํานวน  4 รายการ  

- คณะดุริยางคศาสตร์ ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 2,711,900 บาท ประกอบด้วย
ครุภัณฑ์ จํานวน 8 รายการ เบิกจ่ายเงินแล้ว จํานวน 2 รายการ แก้ไขเอกสารการเบิกจ่าย จํานวน 2 รายการ 
เอกสารส่งกองคลังเพ่ือเบิกจ่ายเงิน จํานวน 4 รายการ 

- หอศิลป์ ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 409,600 บาท ประกอบด้วยครุภัณฑ์ จํานวน 5 
รายการ เบิกจ่ายเงินแล้ว จํานวน 4 รายการ ส่งของแล้วรอตรวจรับ จํานวน 1 รายการ 

- คณะอักษรศาสตร์ ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 5,221,600 บาท ประกอบด้วย
ครุภัณฑ์ จํานวน 5 รายการ ตรวจรับของแล้ว จํานวน 2 รายการ อยู่ระหว่างรอส่งของ จํานวน 3 รายการ 

- คณะศึกษาศาสตร์ ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 4,304,200 บาท ประกอบด้วย
ครุภัณฑ์ จํานวน 6 รายการ เบิกจ่ายเงินแล้ว จํานวน 1 รายการ อยู่ระหว่างส่งเอกสารเบิกจ่ายเงิน จํานวน 2 
รายการ อยู่ระหว่างตรวจรับของ จํานวน 3 รายการ     

- คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับงบประมาณท้ังสิ้น 11,897,400 บาท ประกอบด้วย
ครุภัณฑ์ จํานวน 21 รายการ  เบิกจ่ายเงินแล้ว จํานวน 11 รายการ ค่าวัสดุไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้ จํานวน 1 
รายการ อยู่ระหว่างกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ จํานวน 1 รายการ อยู่ระหว่างรอส่งของและตรวจ
รับของ จํานวน 8 รายการ 

- คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 
4,940,700 บาท ประกอบด้วยครุภัณฑ์ จํานวน 13 รายการ เอกสารส่งกองคลังเพ่ือเบิกจ่ายเงิน จํานวน 12 
รายการ รอส่งของ จํานวน 1 รายการ  

- คณะเภสัชศาสตร์ ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 8,146,200 บาท ประกอบด้วย
ครุภัณฑ์ จํานวน 7 รายการ เบิกจ่ายเงินแล้ว จํานวน 2 รายการ  เอกสารส่งกองคลังเพ่ือเบิกจ่าย จํานวน 2 
รายการ อยู่ระหว่างรอส่งของ จํานวน 3 รายการ 

- สํานักหอสมุดกลาง ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 319,100 บาท ประกอบด้วยครุภัณฑ์ 
จํานวน 6 รายการ เบิกจ่ายเงินครบทุกรายการแล้ว 

- กองบริการอาคารสถานที่และยานพาหนะ พระราชวังสนามจันทร์ ได้รับ
งบประมาณทั้งสิ้น 83,900 บาท เบิกจ่ายเงินครบทุกรายการแล้ว 

- กองบริการการศึกษา ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 1,060,900 บาท ประกอบด้วย
ครุภัณฑ์ จํานวน 7 รายการ เบิกจ่ายเงินครบทุกรายการแล้ว   

- กองกิจการนักศึกษา ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 930,100 บาท ประกอบด้วย
ครุภัณฑ์ จํานวน 1 รายการ เบิกจ่ายเงินแล้ว   

- สํานักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 7,900,000 บาท 
ประกอบด้วยครุภัณฑ์ จํานวน 7 รายการ เบิกจ่ายเงินแล้ว จํานวน 4 รายการ อยู่ระหว่างตรวจรับของ จํานวน 
2 รายการ และกําหนดส่งของเดือนกุมภาพันธ์ จํานวน 1 รายการ 

- คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 2,130,300
บาท ประกอบด้วยครุภัณฑ์ จํานวน 4 รายการ เบิกจ่ายเงินแล้ว จํานวน 2 รายการ รอส่งของจํานวน 2 
รายการ  
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- คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 1,215,200
บาท ประกอบด้วยครุภัณฑ์ จํานวน 1 รายการ  อยู่ระหว่างกําหนด TOR และคาดว่าจะทําสัญญาแล้วเสร็จใน
ไตรมาสที่ 2   

2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 239,825,700 บาท 
สิ่งก่อสร้างผูกพันเดิม 
- อาคารศูนย์เรียนรวมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี 60 พรรษา ได้รับงบประมาณ จํานวนเงิน 116,754,300 บาท เบิกจ่ายทุกงวดงานแล้ว  
- อาคารอเนกประสงค์ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร ์ได้รับงบประมาณ จํานวน

เงิน 74,343,800 บาท เบิกจา่ยงวดงานที่ 14 แล้ว และกําหนดส่งงวดงานที่ 15 เดือนกุมภาพันธ์ 2561  
สิ่งก่อสร้าง / รายการปรับปรุง 1 ปี   
- ปรับปรุงระบบท่อเมนประปา (กองงานวิทยาเขต) ได้รับงบประมาณ จํานวนเงิน 

2,906,000 บาท แบบรูปรายการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างจัดทําราคากลาง 
- ปรับปรุงเสาไฟฟ้าส่องสว่างถนนสายรองภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต

พระราชวังสนามจันทร์ (กองงานวิทยาเขต) ได้รับงบประมาณ จํานวนเงิน 249,500 บาท กองแผนงาน
รับผิดชอบในการออกแบบรูปรายการ 

- โครงการก่อสร้างระบบจัดการขยะภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร์ (กองงานวิทยาเขต) ได้รับงบประมาณ จํานวนเงิน 2,754,100 บาท จะดําเนินการสร้าง
ที่พักขยะหลายจุด กองแผนงานรับผิดชอบในการออกแบบรูปรายการ 

- ปรับปรุงทาสีภายนอก อาคารสํานักงานอธิการบดี (กองกลาง) ได้รับงบประมาณ 
จํานวนเงิน 1,015,000 บาท ได้ผู้รับจ้างแล้วและอยู่ระหว่างดําเนินการ  

- ปรับปรุงอาคารศูนย์เรียนรวม 1 ห้อง 1201 (กองบริการการศึกษา) ได้รับ
งบประมาณ จํานวนเงิน 7,943,400 บาท จ้างบริษัทออกแบบรูปรายการ เมื่อแล้วเสร็จจะส่งให้กองแผนงาน
ตรวจสอบแบบรูปรายการอีกคร้ัง 

- ปรับปรุงอาคารกีฬา (ยิมเก่า) (กองกิจการนักศึกษา) ได้รับงบประมาณ จํานวน
เงิน 9,885,100 บาท อยู่ระหว่างจ้างบริษัทใหม่แก้ไขแบบรูปรายการ เน่ืองจากบริษัทที่รับออกแบบรูปรายการ
ขาดผู้ชํานาญด้านการออกแบบเก่ียวกับด้านสถาปัตยกรรม 

- โรงเรือนไก่เน้ือระบบปิด (คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) ได้รับ
งบประมาณ จํานวนเงิน 989,000 บาท จ้างบริษัทออกแบบรูปรายการ ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจรับแบบก่อสร้าง 

- ปรับปรุงห้องเรียนและห้องวิจัยวิชาพ้ืนฐานทางชีววิทยา (คณะวิทยาศาสตร์) 
ได้รับงบประมาณ จํานวนเงิน 10,141,200 บาท อยู่ระหว่างแต่งต้ังคณะกรรมการกําหนดขอบเขตงาน 

- ก่อสร้างถนนภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร (สํานักงานวิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรี) ได้รับงบประมาณ จํานวนเงิน 9,900,000 บาท  ให้บุคลากร (นายช่าง) ที่ปฏิบัติงานที่สํานักงาน   
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีเป็นผู้ออกแบบรูปรายการ เน่ืองจากกองแผนงานแจ้งว่าไม่สามารถออกแบบรูป
รายการได้ เน่ืองจากมีภาระงานเยอะ 

- ปรับปรุงพ้ืนโรงพลศึกษา (สํานักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี) ได้รับ
งบประมาณ จํานวนเงิน 2,852,400 บาท แบบรูปรายการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างประชุมเพ่ือกําหนดราคากลาง 

3. รัฐบาลกําหนดแผนการเบิกจ่ายงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ สิ้น         
ไตรมาสที่ 1 ดังน้ี 
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3.1 รายจ่ายลงทุน รัฐบาลกําหนดแผนการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาสท่ี 1 ร้อยละ 21.11 
มหาวิทยาลัยศิลปากรสามารถเบิกจ่ายได้ ร้อยละ 100 ซึ่งสูงกว่าแผนการเบิกจ่ายที่รัฐบาลกําหนด ร้อยละ 78.89 

3.2 รายจ่ายประจํา รัฐบาลกําหนดแผนการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 33 
มหาวิทยาลัยศิลปากรสามารถเบิกจ่ายได้ ร้อยละ 44.76 ซึ่งสูงกว่าแผนการเบิกจ่ายที่รัฐบาลกําหนด ร้อยละ 11.76 

3.3 รายจ่ายภาพรวม รัฐบาลกําหนดแผนการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 30.29   
มหาวิทยาลัยศิลปากรสามารถเบิกจ่ายได้ ร้อยละ 54.88 ซึ่งสูงกว่าแผนการเบิกจ่ายที่รัฐบาลกําหนด ร้อยละ 
24.59 และสูงกว่าแผนการเบิกจ่ายของมหาวิทยาลัยศิลปากร ร้อยละ 19.23 (แผนการเบิกจ่ายมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ร้อยละ 35.65) 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ และให้นําเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาเก่ียวกับการเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัยทราบต่อไป 
     
ระเบยีบวาระที่ 2.7 กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 
 
สรุปเรื่อง 

ตามมาตรา 47 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้กําหนดให้
ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง น้ัน 

บัดน้ี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ออกกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. 2561 เพ่ือให้มีกลไกการปฏิบัติที่เอ้ือต่อการดําเนินการตามมาตรฐานการศึกษาของแต่ละระดับ และเกิด
ประสิทธิภาพในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยให้ยกเลิกกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  และมอบหมายให้กองนิติการเวียนแจ้งไปยังคณะวิชา/หน่วยงานทราบ
ต่อไป 
 

ระเบยีบวาระที่  3    เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน  
ไม่ม ี
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ระเบียบวาระที่  4     เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
ระเบยีบวาระที่  4.1 การบริหารงานบุคคล 
ระเบยีบวาระที่  4.1.1 การสอบแข่งขนั / คัดเลือก 
  ไม่ม ี
 
ระเบยีบวาระที่  4.1.2 การขออนุมัติบรรจุบุคคล / การโอนย้าย 
  ไม่ม ี
 
ระเบยีบวาระที่  4.1.3 การประเมินการปฏิบัติงาน  
ระเบียบวาระท่ี  4.1.3.1 รายงานผลการประเมินทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย  

จํานวน 4 ราย 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรได้มีคําสั่งบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยให้ทดลอง

ปฏิบัติงานในตําแหน่งเป็นเวลา 6 เดือน จํานวน 4 ราย คือ 
1. นางสาววราภรณ์ พูลสถิติวัฒน์ วุฒิ Doctor in Philosophy สาขาวิชา Archives and 

Record Management จาก University of Liverpool ประเทศสหราชอาณาจักร ตําแหน่งอาจารย์  
ตําแหน่งเลขที่ 1-2-02-1378 อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท สังกัดภาควิชาภาษาตะวันออก            
คณะโบราณคดี ต้ังแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 

2. นางสาวไพลิน ศิริพานิช วุฒิ Master of Arts in Accessories Design จาก Prifysgol 
Cymru University of Wales ประเทศสาธารณรัฐอิตาลี ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-04-1196           
อัตราเงินเดือน เดือนละ 22,500 บาท สังกัดภาควิชาออกแบบเคร่ืองประดับ คณะมัณฑนศิลป์ ต้ังแต่วันที่            
1 สิงหาคม 2560 

3. นายณัฐสิทธ์ิ ศรีกระหวัน วุฒิพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (เกียรตินิยม       
อันดับสอง) จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตําแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขท่ี 
2-2-22-1213 อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท สังกัดสํานักงานคณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์            
ต้ังแต่วันที่  3 กรกฎาคม 2560 

4. นางสาวชลดา พันธ์ุภักดีดิสกุล วุฒิศิลปบัณฑิต(ทัศนศิลป์) เกียรตินิยมอันดับสอง จาก
มหาวิทยาลัยศิลปากร ตําแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-2-38-1215 อัตราเงินเดือน เดือนละ 
19,500 บาท สังกัดหอศิลป์ ต้ังแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 
 บัดน้ี คณะกรรมการประเมินฯ ได้ดําเนินการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาว ิทยาล ัยดังกล่าวแล้ว เห็นว่าพนักงานมหาว ิทยาล ัย  ทั้ง 4 ราย เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ             
ความรับผิดชอบและความประพฤติเหมาะสม เห็นควรให้ปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าวต่อไป 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบรายงานผลการประเมินทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัย จํานวน 4 ราย และให้ปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าวต่อไป  
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ระเบียบวาระท่ี  4.1.3.2 คณะศึกษาศาสตร์ขออนุมัติขยายระยะเวลาประเมินทดลองปฏิบัติงานของ
พนักงานมหาวิทยาลัย ราย นางกฤตชญาภา  น้อยทิม 

 
สรุปเรื่อง 

ตามคําสั่ งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 1971/2560 ลงวันที่ 8 กันยายน 2560 สั่ งจ้าง                 
นางกฤตชญาภา น้อยทิม เพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-6-05-46 
อัตราเงินเดือน เดือนละ 23,700 บาท สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 
คณะศึกษาศาสตร์ โดยให้ทดลองปฏิบัติงานในตําแหน่งเป็นเวลา 6 เดือน ต้ังแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2560 – 19 
ธันวาคม 2560  น้ัน 

เน่ืองจาก นางกฤตชญาภา น้อยทิม ได้เริ่มปฏิบัติงานในช่วงระหว่างการปิดภาคเรียน คณะฯ 
จึงประสงค์ขออนุมัติขยายเวลาการประเมินทดลองปฏิบัติงานต่อไปอีก 3 เดือน  ต้ังแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2560 – 19 
มีนาคม 2561 รวมระยะเวลาทดลองปฏิบัติงานทั้งสิ้น 9 เดือน  
 ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 
2559 ข้อ 21 (1) กําหนดให้การจ้างพนักงานประจําสายวิชาการและสายสนับสนุน สําหรับการจ้างครั้งแรกให้
จ้างเป็นพนักงานประจําสถานภาพทดลองงาน มีระยะเวลาการจ้างหน่ึงปี โดยให้มีการประเมินผลการทดลอง
ปฏิบัติงานเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าหกเดือน กรณีคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานเห็นว่า
ระยะเวลาการประเมินครบกําหนดหกเดือนแล้ว แต่จากการพิจารณาเบ้ืองต้นเห็นว่าสมควรให้มีการขยาย
ระยะเวลาประเมินทดลองปฏิบัติงานแก่พนักงานมหาวิทยาลัยคนใด ให้นําเสนอขออนุมัติ ก.บ.ม. พิจารณา       
การขยายระยะเวลาประเมินทดลองปฏิบัติงานดังกล่าว ทั้งน้ี การขยายระยะเวลาดังกล่าวเม่ือรวมกับระยะเวลา
การทดลองปฏิบัติงานครั้งแรกแล้วต้องไม่เกินหน่ึงปีนับแต่วันบรรจุเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้ขยายระยะเวลาประเมินทดลองปฏิบัติงาน ราย          
นางกฤตชญาภา น้อยทิม ต่อไปอีก 3 เดือน  ต้ังแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2560 – 19 มีนาคม 2561 รวมระยะเวลา
ทดลองปฏิบัติงานทั้งสิ้น 9 เดือน 
 
ระเบยีบวาระที่  4.1.4 การขอเปลี่ยน / เพิ่มเง่ือนไขการบรรจุ 

ไม่ม ี
 

ระเบียบวาระท่ี  4.1.5 การพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ ชํานาญงาน ชํานาญงานพิเศษ ชํานาญการ 
ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษฯ 

  ไม่ม ี
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ระเบียบวาระท่ี  4.1.6 เรื่องอ่ืนๆ 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.1 การขอปรับเพิ่มเงินเดือนตามวุฒิการศึกษาท่ีได้รับสูงขึ้น กรณีวุฒิการศึกษา 

ที่ตรงตามสายงาน 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือนตาม

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

และสําหรับข้าราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายบริหารและปฏิบัติงานทั่วไป       
ที่ได้รับคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นน้ันจะต้องเป็นคุณวุฒิที่ตรงกับมาตรฐานกําหนดตําแหน่งซึ่งบุคคลน้ันดํารงตําแหน่งอยู่  
ในขณะนั้น ส่วนการกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ ให้คํานึงถึงความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบ     
ความประพฤติและความเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างย่ิงต้องพิจารณาถึงลักษณะงานที่ปฏิบัติ ผลประโยชน์         
ที่หน่วยงานจะได้รับเป็นสําคัญ 

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

เน่ืองจากมหาวิทยาลัยได้มีคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 1365/2556 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 
2556 ที่ 966/2560 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 และที่ 2383/2560 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 สั่งอนุญาต
ให้ นายวีรยุทธ์ แซ่ลิ้ม พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-3-08-579 สังกัดภาควิชาเภสัช
กรรม คณะเภสัชศาสตร์ ลาศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเภสัชบําบัด ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีกําหนด 
4 ปี 6 เดือน ต้ังแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2556 ถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2560 และที่ 2383/2560 ลงวันที่                  
13 พฤศจิกายน 2560 สั่งอนุญาตให้ นายวีรยุทธ์ แซ่ลิ้ม ซึ่งได้ศึกษารายวิชาครบตามหลักสูตร โดยอยู่ระหว่าง 
ตีพิมพ์ผลงานวิจัยและรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงานที่คณะฯ ต้ังแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 และนายวีรยุทธ์ 
แซ่ลิ้ม ได้สําเร็จการศึกษาโดยได้รับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม 
สาขาเภสัชบําบัด จากสภาเภสัชกรรม ต้ังแต่วันที่ 15 มกราคม 2561  
 คณะเภสัชศาสตร์ประสงค์ขออนุมัติปรับเพ่ิมเงินเดือนตามวุฒิการศึกษาที่ได้รับสูงขึ้นเฉพาะกรณี
วุฒิการศึกษาท่ีตรงตามสายงาน แก่ นายวีรยุทธ์ แซ่ลิ้ม พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์             
ตําแหน่งเลขที่ 1-3-08-579 อัตราเงินเดือน เดือนละ 24,840 บาท สังกัดภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์  
ซึ่งสําเร็จการศึกษาโดยได้รับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมสาขา        
เภสัชบําบัด จากสภาเภสัชกรรม ต้ังแต่วันที่ 15 มกราคม 2561 (หนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชํานาญในการ
ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบําบัด จากสภาเภสัชกรรม ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 2/2561 ลงวันที่   
15 มกราคม 2561 และประกาศสภาเภสชักรรม ที่ 15/2554 ลงวันที่ 27 เมษายน 2554 รับรองความเทียบเท่าหลักสูตร
วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบําบัด เทียบเท่ากับ                
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วุฒิการศึกษาในระดับปริญญาเอกประกอบกับหนังสือสํานักงาน ก.พ.ที่ นร 1004.3/293 ลงวันที่ 9 กันยายน 
2552 รับรองคุณวุฒิของผู้สําเร็จการศึกษาได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพ       
เภสัชกรรม สาขาเภสัชบําบัด ของสภาเภสัชกรรม เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งได้ในอัตราเงินเดือน          
ไม่สูงกว่า 13,110 บาท ตามบัญชีอัตราเงินเดือนขั้นตํ่าขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ ตําแหน่งประเภท
วิชาการท้ายพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551) ซึ่งรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงานที่คณะฯ 
ต้ังแต่วันที่  1 พฤศจิกายน 2560 และได้ย่ืนเรื่องเพ่ือขอปรับเพ่ิมเงินเดือนตามวุฒิการศึกษาที่ได้รับสูงขึ้น เฉพาะกรณี
วุฒิการศึกษาที่ตรงตามสายงาน โดยงานการเจ้าหน้าที่ของคณะฯ รับเรื่อง เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 สมควรได้รับ
การปรับวุฒิและอัตราเงินเดือน จากตําแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือน เดือนละ 24,840 บาท       
เป็นตําแหน่งอาจารย์ วุฒิเทียบเท่ากับวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาเอก อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท  
ได้ต้ังแต่วันที่ 15 มกราคม 2561 ซึ่งเป็นวันที่สําเร็จการศึกษา 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้เพ่ิมเงินเดือนตามวุฒิการศึกษาที่ได้รับสูงขึ้นเฉพาะ         
กรณีวุฒิการศึกษาที่ตรงตามสายงาน ราย นายวีรยุทธ์ แซ่ลิ้ม พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์          
ตําแหน่งเลขที่ 1-3-08-579  อัตราเงินเดือน เดือนละ 24,840 บาท สังกัดภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ 
จาก วุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือน เดือนละ 24,840 บาท เป็น วุฒิเทียบเท่ากับวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาเอก 
อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท ได้ต้ังแต่วันที่ 15 มกราคม 2561 ซึ่งเป็นวันที่สําเร็จการศึกษา   
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.2 การเลื่อนค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานชั่วคราวรอบ       

ครึ่งปีแรก ณ วันที่ 1 เมษายน 2561 
 

สรุปเรื่อง 
 เพ่ือให้การดําเนินการเป็นไปตามข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 7 และข้อ 8 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. 2559 กองการเจ้าหน้าที่ สํานักงาน
อธิการบดี จึงได้ดําเนินการ จัดทําข้อมูลพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานชั่วคราว ที่มีคนครอง 
ณ วันที่ 1 มีนาคม 2561 เพ่ือคํานวณวงเงินร้อยละ 3 ในการเล่ือนค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท
พนักงานช่ัวคราว สําหรับรอบครึ่งปีแรก (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561) ณ วันที่              
1 เมษายน 2561 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบข้อมูลและแผนปฏิบัติงานการเลื่อนค่าจ้างสําหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานช่ัวคราว รอบครึ่งปีแรก ณ วันที่ 1 เมษายน 2561 แล้วจะได้แจ้งให้
คณะวิชา/หน่วยงาน เพ่ือใช้ในการกรอกข้อมูลเพ่ือการเลื่อนค่าจ้างให้เป็นไปตามแผนในเดือนมีนาคม 2561 
ต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.3 กา ร เ ลื่ อ นค่ า จ้ า ง ลู ก จ้ า งมหา วิทยาลั ย  รอบครึ่ ง ปี แ ร ก  ณ  วั นที่                
1 เมษายน 2561 

 
สรุปเรื่อง 

ตามข้อ 7 ของข้อบังค ับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการบริหารงานบุคคลลูกจ้าง
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 และข้อ 6 ข้อ 7 ข้อ 8 ข้อ 9 และข้อ 18 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร        
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 กําหนดหลักเกณฑ์ 
วิธีการและเง่ือนไขการเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างมหาวิทยาลัย น้ัน   

ดังน้ัน เพ่ือให้การดําเนินการเป็นไปตามข้อบังคับดังกล่าวข้างต้น กองการเจ้าหน้าที่ สํานักงาน
อธิการบดี จึงได้ดําเนินการจัดทําข้อมูลลูกจ้างมหาวิทยาลัย ประเภทลูกจ้างประจํา และลูกจ้างมหาวิทยาลัย 
ประเภทลูกจ้างช่ัวคราว ที่มีคนครอง ณ วันที่ 1 มีนาคม 2561 เพื่อคํานวณวงเงินร้อยละ 3 ในการเลื่อนค่าจ้าง
ลูกจ้างมหาวิทยาลัย สําหรับรอบคร่ึงปีแรก (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561) ณ วันที่                
1 เมษายน 2561   

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบข้อมูลและแผนปฏิบัติงานการเลื่อนค่าจ้างสําหรับ          
ลูกจ้างมหาวิทยาลัย รอบคร่ึงปีแรก ณ วันที่ 1 เมษายน 2561 แล้วจะได้แจ้งให้คณะวิชา/หน่วยงาน เพ่ือใช้         
ในการกรอกข้อมูลเพ่ือการเลื่อนค่าจ้างให้เป็นไปตามแผนในเดือนมีนาคม 2561 ต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.4 ขออนุมัติรับผู้สําเร็จการศึกษาทุนรัฐบาล โครงการ พสวท. เข้าสังกัด      

เพื่อปฏิบัติงาน ชดใช้ทุนหลังสําเร็จการศึกษา 
 

สรุปเรื่อง 
ตามหนังสือสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ ศธ 5303.1/9349                 

ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 ได้ขอความอนุเคราะห์มหาวิทยาลัยศิลปากรพิจารณาบรรจุผู้สําเร็จการศึกษา       
ทุน พสวท. ราย นายสุวรรณวุฒิ พรพรหมศิริกุล ซึ่งสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ 
จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และแจ้งความประสงค์ขอเข้าปฏิบัติงานตามเง่ือนไขสัญญาทุน พสวท.    
ตําแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ณ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ต่อมามหาวิทยาลัยได้มีหนังสือถึงผู้อํานวยการ
สถาบันส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แจ้งผลการพิจารณาว่าไม่สามารถรับ นายสุวรรณวุฒิ พรพรหมศิริกุล 
เข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเพ่ือชดใช้ทุนในตําแหน่งดังกล่าวได้ เน่ืองจากมหาวิทยาลัยมีนโยบาย       
รับบรรจุนักเรียนทุนเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการเท่าน้ัน โดยการบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย           
สายวิชาการ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์พิจารณาเห็นว่าสาขาวิชาที่ผู้รับทุนฯ ราย นายสุวรรณวุฒิ พรพรหมศิริกุล 
สําเร็จการศึกษา ตรงตามความต้องการของภาควิชาชีววิทยา และภาควิชาฯ ยังมีความขาดแคลน
นักวิทยาศาสตร์ทางด้านน้ี จึงมีความประสงค์ขอให้มหาวิทยาลัยทบทวนผลการพิจารณาการบรรจุผู้สําเร็จ
การศึกษาทุน พสวท .  ราย นายสุวรรณวุฒิ พรพรหมศิริ กุล เ พ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย                 
เงินงบประมาณแผ่นดิน เพ่ือชดใช้ทุนฯ ตามเง่ือนไขสัญญาทุน พสวท.  
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 โดยท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 มีมติ
เห็นชอบในหลักการของ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยแผนอัตรากําลังบุคลากร การกําหนด       
กรอบอัตรากําลังบุคลากรและการบริหารกรอบอัตรากําลัง พ.ศ. .... โดยมีสาระสําคัญที่เก่ียวข้อง ดังน้ี 

 ข้อ 19 การจัดสรรกรอบอัตรากําลังของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ประเภทพนักงาน
ประจํา ให้ใช้หลักเกณฑ์ดังต่อไปน้ี 

(1) เพ่ือบรรจุแต่งต้ังนักเรียนทุนตามข้อผูกพันกับมหาวิทยาลัย 
(2) จํานวนอาจารย์ต่อจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา 
(3) เพ่ือเตรียมความพร้อมในการเปิดหลักสูตรใหม่หรือสนับสนุนงานวิจัยตามนโยบาย

และความจําเป็นของมหาวิทยาลัย 
(4) เกณฑ์อ่ืนๆ ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด 

 ข้อ 21 การจัดสรรกรอบอัตรากําลังของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ประเภทพนักงาน
ประจํา ให้จัดสรรตามเหตุผลและความจําเป็น โดยใช้หลักเกณฑ์จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนต่อสายวิชาการ
ตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด ทั้งน้ี ไม่นับรวมอัตรากําลังพนักงานมหาวิทยาลัยที่ทําหน้าที่ภารกิจเฉพาะ              
ซึ่งไม่เก่ียวข้องกับการเรียนการสอน ลูกจ้างประจําของส่วนราชการ และลูกจ้างมหาวิทยาลัย 
 ในระหว่างที่ยังไม่มีแผนอัตรากําลังบุคลากรและกรอบอัตรากําลังบุคลากรตามข้อบังคับน้ี        
ให้ใช้แผนอัตรากําลังบุคลากรและกรอบอัตรากําลังบุคลากรของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปพลางก่อน ทั้งน้ี  
ตามแผนอัตรากําลังบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร 5 ปี (พ.ศ. 2557 – 2561) กําหนดเง่ือนไขการจ้างพนักงาน
มหาวิทยาลัย สายวิชาการ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ว่าต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นว่าการบรรจุนักเรียนทุนรายน้ีเป็นการขอบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ประกอบกับมหาวิทยาลัยไม่มีกรอบว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงาน
ประจํา ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน ดังน้ัน จึงมีมติอนุมัติให้จ้าง นายสุวรรณวุฒิ พรพรหมศิริกุล         
นักเรียนทุนฯ  เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานช่ัวคราว ตําแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ตําแหน่งเลขที่        
4-4-07-148 ไปพลางก่อน เพ่ือได้กรอบตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน  
แล้วจึงให้บรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา โดยให้นับระยะเวลาการปฏิบัติงานชดใช้ทุน
ต่อเน่ืองกัน 
 
ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.5 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์และอัตราร้อยละ

ของฐานในการคํานวณเพื่อเลื่อนค่าจ้างสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท
พนักงานชั่วคราว สําหรับรอบการประเมินครึ่งปีแรก (1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 
31 มีนาคม 2561) เพื่อการเลื่อนค่าจ้าง ณ วันที่ 1 เมษายน 2561 

 
สรุปเรื่อง 

ตามความในข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 7 และข้อ 8 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วย
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. 2559 กําหนดให้หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข          
การเลื่อนค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานช่ัวคราว ให้เป็นไปตามที่ ก.บ.ม. กําหนด น้ัน   
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ดังน้ัน เพ่ือให้การดําเนินการเป็นไปตามข้อบังคับดังกล่าวข้างต้น จึงได้ดําเนินการจัดทํา        
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์และอัตราร้อยละของฐานในการคํานวณเพ่ือ           
เลื่อนค่าจ้างสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานชั่วคราว สําหรับรอบการประเมินครึ่งปีแรก              
(1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561) เพ่ือการเลื่อนค่าจ้าง ณ วันที่ 1 เมษายน 2561 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนด
หลักเกณฑ์และอัตราร้อยละของฐานในการคํานวณเพ่ือเลื่อนค่าจ้างสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท
พนักงานช่ัวคราว สําหรับรอบการประเมินครึ่งปีแรก (1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561) เพ่ือการ          
เลื่อนค่าจ้าง ณ วันที่ 1 เมษายน 2561 
 
ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.6 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์และอัตราร้อยละ

ของฐานในการคํานวณเพ่ือเลื่อนค่าจ้างสําหรับลูกจ้างมหาวิทยาลัย สําหรับ
รอบการประเมิน ครึ่งปีแรก (1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561)        
เพื่อการเลื่อนค่าจ้าง ณ วันที่ 1 เมษายน 2561 

 
สรุปเรื่อง 

ตามความในข้อ 6 ข้อ 7 ข้อ 8 ข้อ 9 และข้อ 18 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่า
ด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 และข้อ 7 ของข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการบริหารงานบุคคลลูกจ้างมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 กําหนดให้หลักเกณฑ์ 
วิธีการและเง่ือนไขการเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามประกาศที่ ก.บ.ม. กําหนด น้ัน   
 ดังน้ัน เพ่ือให้การดําเนินการเป็นไปตามข้อบังคับดังกล่าวข้างต้น จึงได้ดําเนินการจัดทํา         
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์และอัตราร้อยละของฐานในการคํานวณเพ่ือ 
เลื่อนค่าจ้างสําหรับลูกจ้างมหาวิทยาลัย สําหรับรอบการประเมินครึ่งปีแรก (1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่           
31 มีนาคม 2561) เพ่ือการเลื่อนค่าจ้าง ณ วันที่ 1 เมษายน 2561 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนด
หลักเกณฑ์และอัตราร้อยละของฐานในการคํานวณเพ่ือเลื่อนค่าจ้างสําหรับลูกจ้างมหาวิทยาลัย สําหรับรอบ         
การประเมินครึ่งปีแรก (1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561) เพ่ือการเลื่อนค่าจ้าง ณ วันที่ 1 เมษายน 2561 
 
ระเบยีบวาระที่  4.2 แผนและการติดตามผลการดําเนินงานตามแผน 
  ไม่ม ี
 
ระเบยีบวาระที่  4.3 ข้อบังคับ / ระเบียบ / ประกาศ  
  ไม่ม ี
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ระเบียบวาระท่ี  4.4 โครงสร้างส่วนงานและหน่วยงานภายใน 
  ไม่มี 
 
ระเบยีบวาระที่  4.5 การบริหารการเงินและทรพัย์สิน 
ระเบยีบวาระที่  4.5.1 สภาคณาจารย์และพนักงานเสนอขอแก้ไขข้อบังคบัมหาวิทยาลัยศิลปากร            

ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยศลิปากรและหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน
สวัสดิการ พ.ศ. 2559 

 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีที่ประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน สมัยสามัญ ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 
2560 ได้มีมติให้เสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยกองทุนสวัสดิการ
มหาวิทยาลัยศิลปากรและหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสวัสดิการ พ.ศ. 2559 ในประเด็นของการเบิกจ่ายเงิน
สวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตร เพ่ือเป็นการเพ่ิมสิทธิประโยชน์และสวัสดิการให้กับบุคลากร โดยเสนอให้
แก้ไขข้อความในข้อ 27 ของข้อบังคับดังกล่าว ดังน้ี 

จาก “การขอรับเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตรให้นําพระราชกฤษฎีกาเงิน
สวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตร และระเบียบกระทรวงการคลังที่เก่ียวข้องมาใช้บังคับโดยอนุโลม” 

เป็น “การขอรับเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตร ให้เบิกจ่ายได้ทั้งสถานศึกษาของ
รัฐและสถานศึกษาของเอกชนตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ตามที่สถานศึกษาเรียกเก็บเท่าน้ัน ทั้งน้ี ไม่เกินวงเงิน
ตามท่ีกําหนดไว้ในข้อ 21 

หลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตร ให้ย่ืนเอกสาร
เบิกเงินค่าการศึกษาของบุตร พร้อมด้วยหลักฐานการรับเงินของสถานศึกษา ภายในระยะเวลาหน่ึงปีนับถัดจาก
วันที่ปรากฏในหลักฐานการรับเงิน หากพ้นกําหนดเวลาดังกล่าวให้ถือว่าบุคลากรประจําผู้น้ันไม่ประสงค์เบิกเงิน
สวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตรในคร้ังน้ัน” 

ในการน้ี สภาคณาจารย์และพนักงานจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ศิลปากรว่าด้วยกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยศิลปากรและหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสวัสดิการ พ.ศ. 2559     
ตามมติที่ประชุมสภาคณาจารย์และพนักงานดังกล่าว 

อน่ึง ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดีได้หารือกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องแล้ว และได้ให้
ความเห็นดังน้ี 

1. การกําหนดรายการค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการศึกษาของบุตรที่ให้เบิกได้ทั้งสถานศึกษาของรัฐ
และสถานศึกษาของเอกชน ควรให้เบิกได้เฉพาะตามรายการค่าใช้จ่าย/ค่าธรรมเนียมตามพระราชกฤษฎีกาเงิน
สวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตร และระเบียบกระทรวงการคลังโดยอนุโลม โดยให้เบิกจ่ายได้ตามอัตรา
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง 

2. วงเงินที่กําหนดให้เบิกได้ตามข้อ 21 ให้ใช้จ่ายเพ่ือสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและ
สวัสดิการการศึกษาบุตรรวมกันไม่เกินวงเงินที่กําหนด 

3. ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นโดยที่เจตนารมณ์ของข้อบังคับดังกล่าว เพ่ือให้มีการสะสมวงเงิน
เพ่ือการดูแลรักษาสุขภาพของพนักงานเมื่อสูงอายุ ซึ่งมีโอกาสเจ็บป่วยมากขึ้น ดังน้ัน หากให้ใช้จ่ายเพ่ือการอ่ืน
ไปโดยไม่มีข้อจํากัดใดๆ อาจส่งผลกระทบให้เป็นภาระต่อพนักงานในยามจําเป็นที่ต้องใช้เงินเพ่ือการ
รักษาพยาบาล ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยในอนาคตด้วย 

ทั้งน้ี เรื่องน้ีขึ้นอยู่กับนโยบายของมหาวิทยาลัย 
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้คงไว้ซึ่งหลักเกณฑ์การขอรับเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษา
ของบุตร เป็นไปตามความในข้อ 27 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัย
ศิลปากรและหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสวัสดิการ พ.ศ. 2559 เช่นเดิม โดยเห็นว่าเจตนารมณ์ของข้อบังคับดังกล่าว
เพ่ือให้มีการสะสมวงเงินเพ่ือการดูแลรักษาสุขภาพของพนักงานมหาวิทยาลัยเมื่อสูงอายุ ซึ่งมีโอกาสเจ็บป่วย
มากข้ึน ดังน้ัน หากให้ใช้จ่ายเพื่อการอ่ืนไปโดยไม่มีข้อจํากัดใดๆ อาจส่งผลกระทบให้เป็นภาระต่อพนักงาน
มหาวิทยาลัยในยามจําเป็นที่ต้องใช้เงินเพ่ือการรักษาพยาบาล ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยในอนาคต
ด้วย  

ทั้งน้ี ประธานสภาคณาจารย์และพนักงานไม่เห็นด้วยกับมติที่ประชุม 
 
ระเบยีบวาระที่  4.6 เรื่องอ่ืนๆ ตามท่ีอธิการบดีปรึกษา 
ระเบยีบวาระที่  4.6.1 รายงานผลความก้าวหนา้ของการเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ ครั้งที่ 1                

ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ บุญหนนุ คณะอักษรศาสตร ์
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่มหาวิทยาลัยอนุมัติให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ บุญหนุน คณะอักษรศาสตร์           
ไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการในสาขาวิชาปรัชญาเพ่ือเขียนตํารารายวิชา 400107 พุทธศาสนาใน
ชีวิตคนไทย โดยมีกําหนดระยะเวลา 1 ปี ต้ังแต่วันที่  1 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 น้ัน   

ในการน้ี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์  บุญหนุน ได้ส่งรายงานผลความก้าวหน้าของการ
ไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม - 31 ตุลาคม 2560 ซึ่งผ่าน
ความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 
2561   

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบรายงานผลความก้าวหน้าของการเพ่ิมพูนความรู้
ทางวิชาการ ครั้งที่ 1 ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์  บุญหนุน คณะอักษรศาสตร์  
 
ระเบยีบวาระที่  4.6.2 การแต่งต้ังกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ ประเภทผู้ทรงคณุวุฒิภายนอก 

แทนตําแหน่งที่ว่าง 
 
สรุปเรื่อง 

ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 155/2560 ลงวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2560 แต่งต้ัง
คณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ โดยแต่งต้ัง รองศาสตราจารย์ ดร.มณีป่ิน พรหมสุทธิรักษ์ เป็น
กรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก โดยมีวาระการดํารงตําแหน่ง 2 ปี ต้ังแต่
วันที่ 25 มกราคม 2560 เป็นต้นไป น้ัน    
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เน่ืองจาก รองศาสตราจารย์ ดร.มณีป่ิน พรหมสุทธิรักษ์ ได้รับอนุญาตให้ลาออกจากตําแหน่ง 
กรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้ังแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2560 จึงทําให้
กรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ว่างลง และเพ่ือให้เป็นไปตามประกาศ 
ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การสรรหากรรมการประจําคณะประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก พ.ศ. 2559 
ข้อ 6 วรรคสอง กําหนดให้ในกรณีที่กรรมการประจําคณะประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกว่างลงหรือพ้นจาก
ตําแหน่งก่อนครบวาระ และคณะกรรมการประจําคณะพิจารณาเห็นสมควรให้คงจํานวนกรรมการดังกล่าวไว้ 
ให้มีการสรรหากรรมการประจําคณะประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกแทนตําแหน่งที่ว่างลงภายในหกสิบวันนับ
แต่วันที่ตําแหน่งน้ันว่างลง โดยให้ผู้น้ันอยู่ในตําแหน่งเพียงเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน เว้นแต่วาระ
การดํารงตําแหน่งเหลืออยู่น้อยกว่าเก้าสิบวัน จะไม่ดําเนินการให้มีผู้ ดํารงตําแหน่งแทนก็ได้ ดังน้ัน 
คณะกรรมการสรรหากรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก แทนตําแหน่งที่ว่างลง 
จึงได้ดําเนินการตามขั้นตอนและวิธีการสรรหากรรมการประจําคณะประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ปรากฏว่า     
รองศาสตราจารย์ทวีศักด์ิ ป่ินทอง เป็นผู้สมควรดํารงตําแหน่งกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ ประเภท
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก แทนตําแหน่งที่ว่าง 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้แต่งต้ัง รองศาสตราจารย์ทวีศักด์ิ  ป่ินทอง เป็น
กรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก แทนตําแหน่งที่ว่าง ตามที่กองการเจ้าหน้าที่
เสนอ และให้นําเสนออธิการบดีลงนามในคําสั่งแต่งต้ังต่อไป 
 
ระเบยีบวาระที่  4.6.3 การสรุปปัญหาและข้อเสนอแนะการให้บริการตัดและให้เช่าชุดครุยวิทยฐานะ     

ชุดสูทสากลนยิม และเครื่องแบบปกติขาว ในงานพิธพีระราชทาน         
ปริญญาบัตร ประจําปีการศกึษา 2559 

 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีข้อตกลงการให้บริการตัดและให้เช่าชุดครุยวิทยฐานะ ชุดสูทสากลนิยม และเคร่ืองแบบ
ปกติขาว ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2559-2560 ได้กําหนดให้ร้านคัทลียา              
(ป่ินเกล้า) บริการวัดตัวและสั่งจองชุดครุยวิทยฐานะ ชุดสูทสากลนิยม และเครื่องแบบปกติขาว สําหรับ          
ปีการศึกษา 2560 ภายในเดือนกุมภาพันธ์  ซึ่งใช้เวลาในการผลิตอย่างน้อย 6 เดือน หลังจากดําเนินการวัดตัว
และสั่งจอง จึงจะสามารถให้บริการจ่ายชุดดังกล่าวได้ทันตามกําหนดของมหาวิทยาลัย น้ัน    

ในการน้ี เพ่ือให้การดําเนินงานตัดและให้เช่าชุดครุยวิทยฐานะ ชุดสูทสากลนิยม และ
เครื่องแบบปกติขาว ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2560 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และเป็นไปตามข้อตกลงดังกล่าว กองกิจการนักศึกษาจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาปัญหาและข้อเสนอแนะการ
ให้บริการตัดและให้เช่าชุดครุยวิทยฐานะ ชุดสูทสากลนิยม และเครื่องแบบปกติขาว ในงานพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2559  เพ่ือหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขการให้บริการในปีการศึกษา 2560 ต่อไป 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับทราบปัญหาและข้อเสนอแนะการให้บริการตัดและให้เช่าชุดครุย
วิทยฐานะ ชุดสูทสากลนิยม และเครื่องแบบปกติขาว ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 
2559 โดยมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษากํากับดูแลการให้บริการตัดและให้เช่าชุดครุยวิทย
ฐานะ ชุดสูทสากลนิยม และเครื่องแบบปกติขาว ของร้านคัทลียา (ป่ินเกล้า) ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
โดยเฉพาะกรณีปัญหาที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งดําเนินการปรับปรุงแก้ไขการให้บริการตามแนวทางที่กองกิจการ
นักศึกษาเสนอ ทั้งน้ี หากคณะวิชามีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมขอให้แจ้งไปยังรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

อน่ึง หากกองกิจการนักศึกษาประสงค์ยกเลิกสัญญาการให้บริการดังกล่าวของร้านคัทลียา 
(ป่ินเกล้า) กรณีผิดสัญญาซึ่งส่งผลให้มหาวิทยาลัยเกิดความเสียหาย ขอให้เร่งดําเนินการโดยคํานึงถึงข้อ
กฎหมาย 
 
ระเบยีบวาระที่  4.6.4 (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากร      
                กับ Multimedia University สหพันธรัฐมาเลเซีย 
 
สรุปเรื่อง    

ด้วยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารประสงค์จะทําข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการกับ Multimedia University สหพันธรัฐมาเลเซีย เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยน
บุคลากรและนักศึกษา การจัดประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ และการพัฒนาหลักสูตรการสื่อสารข้าม
วัฒนธรรมในสาขาที่เก่ียวข้อง โดยข้อตกลงดังกล่าวเป็นข้อตกลงระดับมหาวิทยาลัย ระดับของผู้ลงนามของ        
ทั้งสองฝ่าย คือ อธิการบดี ข้อตกลงมีระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันลงนาม ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 
โดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้เสนอเอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณา ดังนี้   

1. แบบเสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาการจัดทําข้อตกลงความร่วมมือกับต่างประเทศ 
(MOU และ MOA) โดยได้กรอกข้อมูลที่สําคัญ ประกอบด้วย 

- กิจกรรมความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
- แผนการดําเนินงาน ระยะเวลา 3 ปี (ตามอายุข้อตกลง) 

2. (ร่าง) MOU ฉบับภาษาอังกฤษ และฉบับแปลเป็นภาษาไทย โดยมีผู้รับรองการแปล   
3. ประวัติของ Multimedia University สหพันธรัฐมาเลเซีย 
ทั้งน้ี เน่ืองจากข้อตกลงดังกล่าวเป็นข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ 

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

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ Multimedia University สหพันธรัฐมาเลเซีย และให้นําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
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ระเบียบวาระที่  4.6.5 ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริงกรณีการรับน้อง       
  ไม่เหมาะสม 
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่คณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริง  กรณีการรับน้องของคณะจิตรกรรม 
ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ได้ดําเนินการสอบสวนเสร็จสิ้นแล้วพบว่า การรับน้อง
ดังกล่าวมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเกิดขึ้นจริง น้ัน  

ในการน้ี อธิการบดีจึงขอหารือแนวทางและมาตรการต่างๆ ที่ เ ก่ียวข้องในปีต่อไป            
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสอบสวน ดังน้ี 

1. ควรยกเลิกการจัดกิจกรรมรับน้องที่ต้องมีการค้างคืนทุกกรณี ทุกคณะวิชา หรือหากจําเป็น
ก็ควรจํากัดพ้ืนที่เฉพาะในส่วนกลาง โดยให้มีผู้ควบคุมดูแลจากส่วนกลางมิใช่คณะวิชาดูแลเอง  

2. หากจะต้องมีการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ ขอให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้ดําเนินการเองทั้งหมด 
ยกเว้นกรณีที่คณะวิชาเสนอการจัดกิจกรรมรับน้องที่สร้างสรรค์ในวัน-เวลาทําการ ซึ่งมหาวิทยาลัยอาจ
พิจารณาเป็นกรณีๆ ไป  

3. ไม่ควรให้ศิษย์เก่ามีบทบาทหรืออํานาจในการจัดกิจกรรมใดๆ อันมีลักษณะเป็นการเข้าถึง
นักศึกษาช้ันปีที่ 1 ได้โดยตรง เพราะหากเกิดกรณีการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยจะไม่สามารถลงโทษ
ศิษย์เก่าดังกล่าวได้ แต่หากจะให้มีส่วนร่วมควรเป็นในลักษณะการเชิญมาเป็นที่ปรึกษา หรือในลักษณะการ
พบปะ พูดคุย เล่าประสบการณ์ เท่าน้ัน 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
  

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังน้ี  
1. มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

หารือร่วมกันเก่ียวกับการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งกําหนดแนวทางและวิธีการ
ดําเนินกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยเพ่ือให้คณะวิชาดําเนินการ  

2. ขอให้คณะวิชาประชุมหารือเก่ียวกับแนวปฏิบัติ วิธีการ และช่วงระยะเวลาดําเนินกิจกรรม
ดังกล่าวในที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ โดยอาจกําหนดระยะเวลาการจัดกิจกรรมให้แล้วเสร็จภายใน     
1-2 สัปดาห์ หรืออาจพิจารณายกเลิกการดําเนินกิจกรรมดังกล่าว โดยสอบถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
จากนักศึกษาเพ่ือประกอบการพิจารณาด้วย      

แล้วให้เสนอมหาวิทยาลัยภายในวันที่ 5 เมษายน 2561 เพ่ือเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยศิลปากรพิจารณากําหนดแนวทางและมาตรการกํากับดูแลการจัดกิจกรรมดังกล่าวของ
มหาวิทยาลัยต่อไป 
 
ระเบยีบวาระที่  5 เรื่องอ่ืนๆ 
ระเบยีบวาระที่ 5.1 การจัดแสดงนทิรรศการศลิปกรรม  ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 

เจ้าฟา้จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมาร ี
  
สรุปเรื่อง 

คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จะเสด็จทอดพระเนตรการสาธิต
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กระบวนการปฏิบัติงานภาพพิมพ์ ทรงเตรียมการปฏิบัติเทคนิคภาพพิมพ์ และเสด็จทอดพระเนตรผลงาน
ศิลปกรรมในเทคนิคต่างๆ เพ่ือนําไปจัดแสดงในนิทรรศการศิลปกรรม “หลากลาย หลายชีวิต” (Various 
Patterns : Diversity of Lives) ในวันอังคารที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 18.00 น ณ คณะจิตรกรรม 
ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จึงขอความร่วมมือ     
คณะวิชาในบริเวณพ้ืนที่วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง จัดเตรียมพ้ืนที่เพ่ือรับเสด็จ
และอํานวยความสะดวกในช่วงวันดังกล่าว 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 
ระเบยีบวาระที่  5.2 การจัดงานวันนริศ ประจําป ีพ.ศ. 2561 และ “งานวันนริศ ณ มหาวิทยาลัย 
  ศิลปากร” 
 
สรุปเรื่อง 

รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มหาวิทยาลัยกําหนดจัดงาน 
ดังน้ี 

1. วันนริศ ประจําปี พ.ศ. 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2561 ณ ห้องแสดงนิทรรศการ 
ช้ัน 5 อาคารธนาคารกรุงไทย สาขาเยาวราช โดยหม่อมราชวงศ์หญิงเอมจิตร จิตรพงศ์ ประธานมูลนิธินริศรา-     
นุวัดติวงศ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ซึ่งภายในงานจะมีพิธีมอบรางวัลและเปิดการแสดงภาพถ่ายนานาชาติ     
ครั้งที่ 14 หัวข้อ “ผ่านมือถือ” และการบรรยายวิชาการ หัวข้อ “สมเด็จครูกับศิลปะสถาปัตยกรรมแบบอิตาลี” 

2. “งานวันนริศ ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร” ในวันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2561 ณ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วังท่าพระ  โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินทรงเป็นประธาน 
พระราชทานรางวัลนริศรานุวัดติวงศ์ ประจําปี พ.ศ. 2560-2561 แก่นักศึกษา พร้อมทั้งทอดพระเนตรการแสดง
และนิทรรศการผลงานของนักศึกษาที่ได้รับพระราชทานรางวัล  

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ และขอเรียนเชิญผู้บริหาร บุคลากร และผู้สนใจเข้าร่วมงานในวัน 
เวลา และสถานที่ดังกล่าว  
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ   
 
เลิกประชุมเวลา 11.45 น.                                                                     
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(นางสาวกันย์พินันท์  สิริปัญญาธร) 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 

                                                               
(นางสาวสิริวัลลิ์  พฤกษาอุดมชัย) 

ผู้จดรายงานการประชุม 
 

 

                                                      
(นางสาวเอมอร  ชีราวุฒธิพันธ์) 

ผู้จดรายงานการประชุม 
 
 
รายงานการประชุมฉบับน้ี 
ได้รับรองโดยไม่มีการแก้ไข 
 


