
 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ครั้งท่ี 9/2561 

วันอังคารท่ี 8 พฤษภาคม 2561 
ณ  ห้องประชุมนริศรานวุัดตวิงศ์ สํานักงานอธิการบด ี ตลิ่งชนั 

…………….……………….. 

ผู้มาประชุม 
1. ผศ.ดร.วันชัย สุทธะนันท ์ อธิการบดี ประธานกรรมการ 
2. รศ.ดร.ปานใจ   ธารทัศนวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ 
3. รศ.ดร.ชัยสิทธ์ิ  ด่านกิตติกุล คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กรรมการ 
4. ผศ.ชวลิต ขาวเขียว คณบดีคณะโบราณคดี กรรมการ 
5. อ.ดําริห์   บรรณวิทยกิจ คณบดีคณะดุริยางคศาสตร์ กรรมการ 
6. ผศ.สมศักด์ิ ชาตินํ้าเพ็ชร คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ 
7. ผศ.ดร.สมพิศ   ขัตติยพิกุล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ กรรมการ 
8. ผศ.ฉัตรชัย เผ่าทองจีน ผู้อํานวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ กรรมการ 
9. รศ.ดร.ดวงเดือน  ไกรลาศ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา กรรมการ 

   (ทําหน้าที่เลขานุการในที่ประชุม) 
10. นางสาวอัปสร กิจเจริญค้า ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้มาประชุมผา่นระบบ VDO-Conference 
1. ผศ.ดร.เชาวรีย์ อรรถลังรอง รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการ 
2. รศ.ดร.ประสพชัย  พสุนนท ์ รองอธิการบดี เพชรบุรี กรรมการ 
3. ผศ.ดร.ปาเจรา    พัฒนถาบุตร รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร ์ กรรมการ 
4. รศ.ดร.พิทักษ์ ศิริวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กรรมการ 
5. ผศ.สยุมพร  กาษรสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม กรรมการ 
6. ศ.ญาณวิทย์   กุญแจทอง  คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ กรรมการ 
7. อ.ดร.ธนาทร  เจียรกุล คณบดีคณะมณัฑนศิลป์ กรรมการ 
8. ผศ.ดร.วรางคณา นิพัทธ์สุขกิจ คณบดีคณะอักษรศาสตร ์ กรรมการ 
9. ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธ์ุ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กรรมการ 

10. ผศ.ดร.นรงค์  ฉิมพาล ี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 
11. รศ.ดร.ธนะเศรษฐ ์ ง้าวหิรัญพัฒน์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กรรมการ 
12. ผศ.ดร.นิติพงศ์ โสภณพงศ์พิพัฒน์ ผู้รักษาการแทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ 

  และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
13. อ.ดร.ภวพล คงชุม คณบดีคณะสตัวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการ 
14. ผศ.ดร.พีรพัฒน์ ยางกลาง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
15. อ.ดร.โสภณ ผู้มีจรรยา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย กรรมการ 

 ผู้รักษาการแทนผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
16. ผศ.ดร.ศักดิพันธ์ ตันวิมลรัตน์ ผู้อํานวยการสํานักหอสมุดกลาง กรรมการ 
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17. อ.ดร.นิรุทธ์  วัฒโนภาส ผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ กรรมการ 
18. นายกฤษดา   ไพรวรรณ์ ผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน กรรมการ 

ผู้เขา้ร่วมประชุม 
1. อ.นภดล  วิรุฬห์ชาตะพันธ์ ผู้ช่วยอธิการบดี วังท่าพระ 
2. อ.ดร.ประไพพิมพ์  สุธีวสินนนท ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลัง 
3. อ.พงศธร เวสสบุตร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและกายภาพ 
4. อ.ดร.สุภาพ  เกิดแสง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 
5. รศ.ดร.อวยพร อภิรักษ์อร่ามวง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ 
6. นางอัจฉรา   ทองส่งโสม ผู้อํานวยการกองกลาง   
7. นางสุกัญญา   ต่อทรัพย์สิน ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่  
8. นายสหรัฐ   มณีจันทร ์ ผู้อํานวยการกองนิติการ 
9. นางสุมณฑา   เสรีวัตตนะ ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน 

10. นางสาวนลินรัตน์  ปัจฉิมพัทธพงษ์ หัวหน้างานการประชุม กองกลาง 
11. นางสาวธณิดา  มหาสวัสด์ิ ผู้รักษาการแทนหัวหน้างานบริหารงานบุคคล  

  กองการเจ้าหน้าที่  

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

ผู้ไม่มาประชุม 
1. อ.ปัญจพล  เหล่าพูนพัฒน์  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ลากิจไปต่างประเทศ 
2. ศ.ดร.พรศักด์ิ  ศรีอมรศักด์ิ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย  ไปราชการต่างประเทศ 
3. อ.ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท ์ ผู้อํานวยการหอศิลป์ ติดราชการ 
4. อ.ดร.คุณัตว์   พิธพรชัยกุล ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน  ติดราชการ 
5. ผศ.ดร.ดิเรกฤทธ์ิ  บัวเวช ผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ  ติดราชการ 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.  
เมื่อกรรมการครบเป็นองค์ประชุมแล้ว  ประธานกล่าวเปิดประชุมและแจ้งว่ารองอธิการบดี

ฝ่ายบริหาร เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ลากิจไปต่างประเทศ จึงเสนอให้แต่งตั้ง
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาทําหน้าที ่เป็นเลขานุการในการประชุมของคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยศิลปากรครั้งนี้ ที่ประชุมมีมติให้แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ตามท่ีอธิการบดีเสนอ ภายหลังจากน้ัน ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ดังน้ี 
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ระเบยีบวาระที่  1    เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบยีบวาระที่ 1.1     รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร     

ครั้งที่ 8/2561 เม่ือวันอังคารที่ 24 เมษายน 2561  
  

สรุปเรื่อง 
ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ศิลปากร ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 
  
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบยีบวาระที่ 1.2     รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร     

ครั้งที่ 8/2561 เม่ือวันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 (วาระลับ)  
  

สรุปเรื่อง 
ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ศิลปากร ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 (วาระลับ) 
  
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบยีบวาระที่  2     เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
ระเบยีบวาระที่  2.1     เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ  
  ไม่มี 
 
ระเบยีบวาระที่  2.2     การเสนอเรื่องเข้าวาระการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย              
  ครั้งที่ 3/2561 
 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กําหนดจัดให้มีการประชุมสามัญที่ประชุม
อธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2561 ในวันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00-12.00 น.                
ณ ห้องประชุมทองกวาว สํานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ น้ัน 

ในการน้ี หากมหาวิทยาลัยประสงค์จะเสนอเร่ืองเพ่ือเข้าวาระการประชุมสามัญ ทปอ. ขอให้
เสนอความคิดเห็นและส่งแบบเสนอเร่ือง พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา และ Power Point การนําเสนอ  
(ถ้ามี) ไปยังฝ่ายเลขาธิการ ทปอ. ทาง E-mail : contacts@cupt.net ภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2561      
เพ่ือคณะกรรมการบริหาร ทปอ. พิจารณากลั่นกรองก่อนนําเสนอที่ประชุม ทปอ. ต่อไป  

อน่ึง หากพ้นระยะเวลาท่ีกําหนด ฝ่ายเลขาธิการ ทปอ. ขออนุญาตเสนอเรื่องเพ่ือจัดเข้าวาระ
การประชุมสามัญ ทปอ. ครั้งถัดไป 
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ  
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2.3 การต่อเวลาราชการและการต่อการจ้างของบุคลากรสายวิชาการท่ีจะ

เกษียณอายุราชการเม่ือมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 (ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561) 

 
สรุปเรื่อง 

 ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรื่อง หลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเง่ือนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2557  และข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและการพิจารณาต่อเวลาราชการและการต่อการจ้าง
ของบุคลากรสายวิชาการท่ีจะเกษียณอายุราชการเมื่อมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ได้กําหนดให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ ที่จะได้รับการพิจารณาให้ต่อเวลาราชการ 
และพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ประเภทพนักงานประจํา ที่จะได้รับการพิจารณาให้ต่อการจ้างต้องดํารง
ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ซึ่งสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือตําแหน่งศาสตราจารย์ 
ภายในวันสิ้นปีงบประมาณของปีที่เกษียณอายุราชการ และตําแหน่งอาจารย์หรือผู้ช่วยศาสตราจารย์ซึ่งสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอกซึ่งได้ย่ืนคําขอดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์หรือศาสตราจารย์ไว้แล้วก่อนย่ืนคําขอ
ต่อการจ้างกรณีพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ประเภทพนักงานประจํา ก็ให้มีสิทธิย่ืนได้ แต่มหาวิทยาลัย 
จะต่อเวลาราชการหรือต่อการจ้างให้ผู้น้ันได้ก็ต่อเมื่อประกาศแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ หรือ        
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์น้ันได้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ           
ที่เกษียณอายุ ซึ่งการพิจารณาต่อเวลาฯ สภามหาวิทยาลัยจะต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จก่อนสิ้นปีงบประมาณ 
ที่ข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ประเภทพนักงานประจําผู้น้ันจะเกษียณอายุ (ภายในวันที่ 
30 กันยายน ของปีที่จะเกษียณอายุราชการ)  น้ัน 

ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมการในการพิจารณาการต่อเวลาราชการและการต่อการจ้างของ
บุคลากรสายวิชาการท่ีจะเกษียณอายุราชการเมื่อมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
สังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 1 ตุลาคม 2561 และเป็นผู้มีสิทธิที่จะได้รับการต่อเวลา
ราชการหรือต่อการจ้าง โดยสภามหาวิทยาลัยจะต้องพิจารณาอนุมัติให้ต่อเวลาราชการหรือต่อการจ้างให้แล้วเสร็จ
ก่อนสิ้นปีงบประมาณที่ข้าราชการหรือพนักงานผู้น้ันจะเกษียณอายุ (ภายในวันที่ 30 กันยายน 2561) และ 
ในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ณ วันที่ 30 กันยายน 2561) จะมีข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย 
สายวิชาการ ประเภทพนักงานประจํา โดยจะเกษียณอายุซึ่งอยู่ในข่ายที่จะต่อเวลาราชการหรือต่อการจ้าง 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561) รวมทั้งสิ้นจํานวน 9 ราย ได้แก่ 

1. ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา จํานวน 2 ราย ดังน้ี  
 1.1  รองศาสตราจารย์ ดร.กัณฑรย์ี  ศรีพงศ์พันธ์ุ  ภาควิชาวิทยาศาสตร์ 
  สิ่งแวดล้อม  
     คณะวิทยาศาสตร์ 
 1.2  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิศเรศ  พิพัฒน์มงคลพร ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน 
    (อยู่ระหว่างการเสนอขอกําหนดตําแหน่งรองศาสตราจารย์) คณะศึกษาศาสตร์ 



 

 

5

2. พนักงานมหาวิทยาลัย  จํานวน 7 ราย ดังน้ี  
 2.1 รองศาสตราจารย์ ดร.จุไรรัตน์  นันทานิช ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
   คณะเภสัชศาสตร์ 
 2.2 รองศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์  สังข์รักษา คณะวิทยาการจัดการ 
    (อยู่ระหว่างการเสนอขอกําหนดตําแหน่งศาสตราจารย์)  
 2.3 รองศาสตราจารย์ ดร.วศิน  อิงคพัฒนากุล วิทยาลัยนานาชาติ 

 2.4 รองศาสตราจารย์ชินศักด์ิ ตัณฑิกุล ภาควิชาสถาปัตยกรรม 
 (อยู่ระหว่างการเสนอขอกําหนดตําแหน่งศาสตราจารย์) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์

 2.5 รองศาสตราจารย์บาหยัน อ่ิมสําราญ ภาควิชาภาษาไทย 
 (อยู่ระหว่างการเสนอขอกําหนดตําแหน่งศาสตราจารย์) คณะอักษรศาสตร์ 
 2.6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนินท์รัฐ รัตนพงศ์ภิญโญ คณะวิทยาการจัดการ 

    (อยู่ระหว่างการเสนอขอกําหนดตําแหน่งรองศาสตราจารย์)  
 2.7  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุจิโรจน์ อนามบุตร  ภาควิชาการออกแบบและวางผัง 
 (อยู่ระหว่างการเสนอขอกําหนดตําแหน่งรองศาสตราจารย์) ชุมชนเมือง 
   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์     
ทั้งน้ี  จะได้นําเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร  เพ่ือพิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการ

พิจารณากลั่นกรองการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและการต่อการจ้างของ
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ประเภทพนักงานประจํา ที่จะเกษียณอายุเมื่อมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ใน
สังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร ต่อไป 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จงึเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ  

 
มติ ที่ประชุมรับทราบ และสําหรับคณะวิชาที่ยังไม่จัดทําแผนอัตรากําลังบุคลากร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือรองรับการต่อเวลาราชการและการต่อการจ้างของบุคลากร        
สายวิชาการท่ีจะเกษียณอายุราชการเมื่อมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ ให้ดําเนินการส่งคําขอเพ่ือจัดทําแผน
อัตรากําลังบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มายังกองการเจ้าหน้าที่ภายใน 
หน่ึงสัปดาห์ เพ่ือจะได้รวบรวมนําเสนอ ก.บ.ม. และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
ระเบยีบวาระที่  2.4     รายงานการเงินมหาวิทยาลยัศิลปากร ประจําเดือนมีนาคม 2561 
 
สรุปเรื่อง 

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

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

1.1 รวมทุกแหล่งเงิน 
- อนุมัติ  3,095,555,366.53  บาท 
- จ่ายจริง  1,969,344,896.95  บาท 
- คงเหลือ 1,126,210,469.58 บาท 

1.2 งบประมาณเงินแผ่นดิน 
- อนุมัติ  1,677,043,300.00  บาท 
- จ่ายจริง  1,316,430,769.40  บาท 
- คงเหลือ  360,612,530.60 บาท 

1.3 งบประมาณเงินรายได้ (โครงการปกติ) 
- อนุมัติ  1,003,985,387.05  บาท 
- จ่ายจริง  465,364,227.55  บาท 
- คงเหลือ  538,621,159.50  บาท 

1.4 งบประมาณเงินรายได้ (โครงการพิเศษ) 
- อนุมัติ  414,526,679.48  บาท 
- จ่ายจริง  187,549,900.00  บาท 
- คงเหลือ  226,976,779.48  บาท 

2. การวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงินมหาวิทยาลัยศิลปากร สําหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 
31 มีนาคม 2561 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยการวิเคราะห์สภาพคล่องทางการเงินพบว่า อัตราส่วน
เงินทุนหมุนเวียน เท่ากับ 2.09 เท่า และอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว หลังหักลูกหน้ีนักศึกษา เท่ากับ 2.04 
เท่า แสดงให้เห็นว่า ความสามารถในการชําระหน้ีระยะสั้นหรือค่าใช้จ่ายที่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้สามารถชําระหน้ีได้
เพียงพอ 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ  
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบยีบวาระที่  2.5     รายงานการเงินมหาวิทยาลยัศิลปากร รายไตรมาสท่ี 2/2561                                
  (1 ตุลาคม 2560  - 31 มีนาคม 2561) 
 
สรุปเรื่อง 

ด้วยมหาวิทยาลัยได้จัดทํารายงานผลด้านการเงินและบัญชีเพ่ือแสดงฐานะการเงินของทุก
แหล่งเงิน รายไตรมาสท่ี 2/2561 (1 ตุลาคม 2560  - 31 มีนาคม 2561) เพ่ือประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการทางด้านการเงิน ซึ่งสามารถนําข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงสําหรับการตัดสินใจของ
ฝ่ายบริหารได้ พร้อมนําเสนอสภามหาวิทยาลัยศิลปากรเพ่ือรับทราบการบริหารจัดการทางการเงินตาม
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย แบ่งเป็น 2 ส่วน  ดังน้ี 

1. รายงานระบบงบประมาณเปรียบเทียบเงินงบประมาณทุกแหล่งเงิน ซึ่งเป็นข้อมูลทาง
การเงินที่สามารถเรียกรายงานจากระบบ MIS ของมหาวิทยาลัยศิลปากร แบบ real time เพ่ือเป็นฐานข้อมูล
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สําหรับการตัดสินใจหรือเพ่ือประโยชน์ในด้านต่างๆ โดยรายไตรมาสที่ 2/2561 (1 ตุลาคม 2560  - 31  
มีนาคม 2561) มหาวิทยาลัยศิลปากรมีรายรับและรายจ่าย ดังน้ี 

1.1 รวมทุกแหล่งเงิน 
- อนุมัติ  3,095,555,366.53  บาท 
- จ่ายจริง  1,969,344,896.95  บาท 
- คงเหลือ 1,126,210,469.58 บาท 

1.2 งบประมาณเงินแผ่นดิน 
- อนุมัติ  1,677,043,300.00  บาท 
- จ่ายจริง  1,316,430,769.40  บาท 
- คงเหลือ  360,612,530.60 บาท 

1.3 งบประมาณเงินรายได้ (โครงการปกติ) 
- อนุมัติ  1,003,985,387.05  บาท 
- จ่ายจริง  465,364,227.55  บาท 
- คงเหลือ  538,621,159.50  บาท 

1.4 งบประมาณเงินรายได้ (โครงการพิเศษ) 
- อนุมัติ  414,526,679.48  บาท 
- จ่ายจริง  187,549,900.00  บาท 
- คงเหลือ  226,976,779.48  บาท 

2. การวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงินมหาวิทยาลัยศิลปากร รายไตรมาสท่ี 2/2561                 
(1 ตุลาคม 2560  - 31 มีนาคม 2561) โดยการวิเคราะห์สภาพคล่องทางการเงินพบว่า อัตราส่วนเงินทุน
หมุนเวียน เท่ากับ 2.09 เท่า และอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว หลังหักลูกหน้ีนักศึกษา เท่ากับ 2.04 เท่า 
แสดงให้เห็นว่า ความสามารถในการชําระหน้ีระยะสั้นหรือค่าใช้จ่ายที่ได้ก่อหน้ีผูกพันไว้สามารถชําระหนี้ได้
เพียงพอ  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ  
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ และให้นําเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาเก่ียวกับการเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัย ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบต่อไป           
 
ระเบยีบวาระที่  2.6     การเสนอชื่อผูท้รงคุณวุฒิเพือ่ขอพระราชทานปริญญากิตติมศักด์ิ             
  และเกียรติบัตรศาสตราจารย์เกียรติคณุ  
  (วาระลับ)  
 
ระเบยีบวาระที่  2.7     คู่มือตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และกําหนดการ 
  เจรจาค่าเปา้หมายแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560 ได้ให้ความ
เห็นชอบแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งมีความสอดคล้องตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
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ศิลปากรของอธิการบดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 และกําหนดให้มีการจัดเก็บผลการดําเนินงานตาม
ตัวช้ีวัดในแผนปฏิบัติราชการประจําปี เพ่ือติดตามความก้าวหน้าในการดําเนินงานตามระยะเวลาที่กําหนด    
โดยการจัดเก็บข้อมูลในเบ้ืองต้นพบว่า มีความเข้าใจในคํานิยามของตัวช้ีวัดที่ไม่สอดคล้องกัน ส่งผลต่อการ
ดําเนินงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัย น้ัน 

ในการน้ี เพ่ือให้การจัดเก็บข้อมูลตามตัวช้ีวัดมีความถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน      
กองแผนงานจึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบคู่มือตัวช้ีวัดแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561              
ซึ่งประกอบด้วย คําจํากัดความ สูตรการคํานวณ เกณฑ์การจัดเก็บข้อมูล ตัวช้ีวัดที่คณะวิชา/หน่วยงาน
เก่ียวข้อง พร้อมทั้งกําหนดการเจรจาค่าเป้าหมายแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ  
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบและให้ถือปฏิบัติต่อไป 
ทั้งน้ี ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยพิจารณาเก่ียวกับขั้นตอนการดําเนินโครงการ

บริการวิชาการ ทั้งในส่วนของขั้นตอนการได้รับงบประมาณและการขออนุมัติโครงการ รวมถึงขั้นตอนการขอ
อนุมัติเดินทางไปราชการต่างประเทศ ให้มีความคล่องตัวขึ้น เพ่ือให้คณะวิชาสามารถดําเนินงานตามตัวช้ีวัดใน
แผนปฏิบัติการประจําปี 

 
ระเบยีบวาระที่  2.8     รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนนอกสถานที่  
  ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจําภาคการศึกษาปลาย    
  ปีการศึกษา 2560 
 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ ได้ดําเนินงานโครงการปรับปรุงอาคารสถานที่ภายใน
มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2558 ซึ่งส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนของ         
กองบริการการศึกษา และคณะวิชาต่างๆ ภายในวังท่าพระ ได้แก่ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะโบราณคดี และคณะมัณฑนศิลป์ โดยขอใช้อาคารสถานที่ของมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หรือวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์ิราชวรมหาวิหาร เพ่ือเป็นสถานที่ในการจัดการ
เรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป วังท่าพระ ประจําภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560 น้ัน 

ในการน้ี เพ่ือให้ได้รับทราบความคิดเห็นของคณาจารย์และนักศึกษาเก่ียวกับประเด็นต่างๆ         
ที่เก่ียวข้องกับการจัดการเรียนการสอนนอกสถานท่ี ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจําภาค
การศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560 กองบริการการศึกษาจึงได้สํารวจความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน
นอกสถานที่ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจําภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560     
โดยเก็บข้อมูลจากนักศึกษาและคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ ซึ่งสุ่มจํานวนจากคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณะโบราณคดี โดยสรุปผลการสํารวจความพึงพอใจในภาพรวมของผู้ใช้บริการ 
จําแนกเป็น 3 หัวข้อหลัก ดังน้ี 

1. การให้บริการของเจ้าหน้าที่ติดต่อประสานงาน มีค่าเฉล่ีย 4.05  ระดับความพึงพอใจมาก 
2. การให้บริการของเจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ มีค่าเฉล่ีย 4.16 ระดับความพึงพอใจมาก 
3. ความพึงพอใจในการใช้ห้องเรียน ณ อาคารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย      

มีค่าเฉล่ีย 4.29 ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 
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ทั้งน้ี กองบริการการศึกษาได้สํารวจความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ ณ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยก่อนกําหนดการสอบกลางภาคของภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 
2560 เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาการให้บริการของกองบริการการศึกษาในด้านต่างๆ ทั้งทางด้านอุปกรณ์
ประกอบการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และเป็นข้อมูลอ้างอิงประกอบการ
พิจารณาในการจัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ในอนาคต ตลอดจนเพ่ือใช้เป็นข้อมูลเสนอแนะในการปรับปรุง
อาคารสถานที่ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยนําผลที่ได้มาพิจารณาและปรับปรุงแก้ไขใน     
ปีการศึกษาถัดไป เพ่ือให้ระดับความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตลอดปีการศึกษา 2561 
สูงย่ิงขึ้น    

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ  
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2.9 ข้อกําหนดในการบรรจุนักเรียนทุนเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

 
สรุปเรื่อง 

 ตามท่ีผู้อํานวยการกองจัดทํางบประมาณด้านสังคม 2 สํานักงบประมาณ และเจ้าหน้าที่สํานัก
งบประมาณได้หารือกับเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยในการขอต้ังงบบุคลากรของมหาวิทยาลัย เพ่ือจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2562 โดยมหาวิทยาลัยได้สอบถามถึงการต้ังอัตรานักเรียนทุนเพ่ือบรรจุเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย น้ัน  
 ในการน้ี เจ้าหน้าที่สํานักงบประมาณได้แจ้งว่า มติของคณะอนุกรรมการงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  คณะที่ 2 ได้กําหนดหลักเกณฑ์การต้ังค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ในส่วนของ
การต้ังอัตรานักเรียนทุนสําหรับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ โดยให้ต้ังเฉพาะกรอบของนักเรียนทุน อัตราใหม่        
ที่ได้รับจัดสรรทุนจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเท่าน้ัน  ดังน้ัน หากมหาวิทยาลัยมีนักเรียนทุน        
ที่ต้องบรรจุใหม่ซึ่งได้รับทุนจากหน่วยงานอ่ืน จะต้องใช้งบประมาณจากแหล่งอ่ืนในการบรรจุต่อไป 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ  
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี  2.10 สรุปสถิติจํานวนนักศึกษา SU-TCAS ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปี

การศึกษา 2561 รอบท่ี 1-2 
     

สรุปเรื่อง 
ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้ดําเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย

ศิลปากร ระดับปริญญาบัณฑิต (SU-TCAS) ประจําปีการศึกษา 2561 น้ัน 
ในการน้ี กองบริการการศึกษาได้จัดทําสถิติจํานวนนักศึกษา SU-TCAS ของมหาวิทยาลัย

ศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1-2 โดยจําแนกตามคณะวิชา 
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ  
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบยีบวาระที่  2.11     เปลีย่นแปลงกําหนดการอบรมผู้ใช้งานหลกั (Key User Training)           
  ในโครงการระบบบริหารทรพัยากรองค์กร มหาวิทยาลัยศิลปากร (SU-ERP)        
    
สรุปเรื่อง 

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการจ้างบริษัท คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์ จํากัด พัฒนาและติดต้ัง
ระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (SU-ERP) โดยอยู่ระหว่างดําเนินงานในระยะที่ 3 การพัฒนาระบบ 
(Realization) ซึ่งภายหลังจากการสาธิตระบบ (Prototype) ระหว่างวันที่ 1-3 พฤษภาคม 2561 ผู้ใช้งานหลัก
(Key User) ได้มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวกับความสมบูรณ์ของแบบฟอร์ม (Form List) และโปรแกรมเสริม 
(Interface/ Enhancement List) ที่จําเป็นต่อการอบรมให้กับผู้ใช้งานหลัก (Key User) น้ัน  

ในการนี้ เพ่ือให้ผู้ใช้งานมีความเข้าใจและสามารถใช้งานระบบ SU-ERP ที่สมบูรณ์ย่ิงขึ้น 
รวมท้ังเป็นการเตรียมความพร้อมเพ่ือร่วมการทดสอบระบบ (UAT – User Acceptant Test) จึงได้
เปลี่ยนแปลงกําหนดการอบรมผู้ใช้งานหลัก (Key User Training) จาก “วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 
15 มิถุนายน 2561” เป็น “วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 7 สิงหาคม 2561”  

นอกจากน้ี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพ่ิมเติมว่า ในระบบ SAP จะมี 
License แบ่งเป็น  2 ส่วน ได้แก่ ส่วนของ User และส่วนของ License  ซึ่งมหาวิทยาลัยจะซื้อให้คณะวิชา/
หน่วยงานในช่วงเร่ิมแรก คณะวิชาละ 4 License โดยกําหนดให้แต่ละคณะวิชา/หน่วยงานมี User อย่างน้อย 
4 User ได้แก่ คณบดี รองคณบดีหรือเลขานุการคณะ/หน่วยงาน เจ้าหน้าที่การเงิน และเจ้าหน้าที่พัสดุ มีค่า
แรกเข้า เป็นเงิน 110,000 บาท/License และค่าบํารุงในแต่ละปี ร้อยละ 22/License ทั้งน้ี คณะวิชาอาจ
พิจารณาเพ่ิมจํานวน License ตามความจําเป็นของคณะวิชา โดยคณะวิชาเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วน
ของค่าแรกเข้าและค่าบํารุงของ License ที่เพ่ิมขึ้น 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม   
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ  
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบยีบวาระที่  3    เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน  
ระเบียบวาระท่ี 3.1 ขออนุมัติกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ และขออนุมัติ

บรรจุ  นางสาวกัณธิดา พันธุ์เจริญ นักเรียนทุนฯ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
ตําแหน่งอาจารย์ 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 ได้พิจารณาระเบียบ
วาระที่ 4.1.2.1 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมขออนุมัติกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย 
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ตําแหน่งอาจารย์ และขออนุมัติบรรจุ นางสาวกัณธิดา พันธ์ุเจริญ นักเรียนทุนฯ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
ตําแหน่งอาจารย์ และที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังน้ี 

1. อนุมัติกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน 1 อัตรา 
เพ่ือรองรับนักเรียนทุนฯ ราย นางสาวกัณธิดา พันธ์ุเจริญ ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-29-1383           
สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทั้งน้ี ให้คณะฯ ต้ังคําขอ
งบประมาณเพ่ือรองรับ นางสาวกัณธิดา พันธ์ุเจริญ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือทดแทนอัตราคืน                
ให้ส่วนกลาง 

2. อนุมัติให้กําหนดเง่ือนไขการบรรจุกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย เป็นวุฒิปริญญาโท   
เพ่ือบรรจุนักเรียนทุนฯ รายดังกล่าว ตําแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์         
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

3. อนุมัติให้จ้าง นางสาวกัณธิดา พันธ์ุเจริญ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ 
ตําแหน่งเลขที่ 1-2-29-1383 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ต้ังแต่วันที่ 15 มีนาคม 2561  ซึ่งเป็นวันที่รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน พร้อมทั้งอนุมัติให้แต่งต้ังคณะกรรมการ
ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าวตามรายช่ือที่คณะฯ เสนอ ทั้งน้ี การจ้างครั้งแรกให้จ้างเป็น
พนักงานประจําสถานภาพทดลองงานมีระยะเวลาการจ้าง 1 ปี ต้ังแต่วันที่รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน น้ัน  

จากการตรวจสอบพบว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้ดําเนินการ           
ต้ังคําของบประมาณเพ่ือรองรับ นางสาวกัณธิดา พันธ์ุเจริญ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไว้แล้ว ตามบันทึก
ข้อความกองคลัง สํานักงานอธิการบดี ที่ ศธ 6803.4/01947 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง งบประมาณ         
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   
 ดังน้ัน คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจึงไม่ต้องดําเนินการต้ังคําขอ
งบประมาณเพ่ือรองรับ นางสาวกัณธิดา พันธ์ุเจริญ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือทดแทนอัตราคืนให้
ส่วนกลาง เน่ืองจาก คณะฯ ได้ต้ังคําของบประมาณเพ่ือรองรับ นางสาวกัณธิดา พันธ์ุเจริญ ในปีงบประมาณ    
พ.ศ. 2560 ไว้เรียบร้อยแล้ว 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 
มติ    ที่ประชุมรับทราบ โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม่ต้องดําเนินการ         
ต้ังคําของบประมาณเพ่ือรองรับ นางสาวกัณธิดา พันธ์ุเจริญ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือทดแทนอัตราคืน 
ให้ส่วนกลาง  
 

ระเบยีบวาระที่  4     เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
ระเบยีบวาระที่  4.1 การบริหารงานบุคคล 
ระเบยีบวาระที่  4.1.1 การสอบแข่งขนั / คัดเลือก 
  ไม่ม ี
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ระเบียบวาระที่  4.1.2 การขออนุมัติบรรจุบุคคล / การโอนย้าย 
ระเบยีบวาระที่  4.1.2.1 คณะวิทยาการจัดการขออนมัุติจ้าง นางสาวณัฐจิตรา คาํชมภู เพื่อบรรจุเปน็

พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งนักบรหิารงานทั่วไปปฏิบัติการ 
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่คณะวิทยาการจัดการมีอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งนักบริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-23-687 เดิมเป็นอัตราของ นางสาวพรศรี แหยมอุบล ซึ่งได้รับอนุญาตให้ย้ายไป        
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ต้ังแต่วันที่ 3 มกราคม 2561 น้ัน 

คณะฯ ได้ดําเนินการตามขั้นตอนแล้ว ผู้ได้รับการคัดเลือกคือ นางสาวณัฐจิตรา คําชมภู        
วุฒิบริหารธุรกิจบัณฑิต โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร คณะฯ จึงประสงค์        
ขออนุมัติจ้าง นางสาวณัฐจิตรา คําชมภู เพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ดํารงตําแหน่งนักบริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-23-687  อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท สังกัดคณะวิทยาการจัดการ 
พร้อมทั้งขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังน้ี 

1. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ    ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิสราภรณ์ ทนุผล  กรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิภา พจน์วาที   กรรมการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนัสสินี บุญมีศรีสง่า  กรรมการ 
5. นางสาวศรีสกุล พิทักษานุรัตน์    กรรมการ 
6. นางสาววันเพ็ญ  แสงพูล    เลขานุการ 

 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จ้าง นางสาวณัฐจิตรา คําชมภู เพ่ือบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ดํารงตําแหน่งนักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-23-687  อัตราเงินเดือน เดือนละ 
19,500 บาท สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ต้ังแต่วันที่ ก.บ.ม. อนุมัติ แต่ไม่ก่อนวันรายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน 
พร้อมทั้งอนุมัติให้แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าวตามรายช่ือที่
คณะฯ เสนอ ทั้งน้ี การจ้างคร้ังแรกให้จ้างเป็นพนักงานประจําสถานภาพทดลองงาน มีระยะเวลาการจ้าง 1 ปี 
ต้ังแต่วันที่รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.2.2 ขออนุมัติกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ และขออนุมัติ

บรรจุ  นางสาวอรวรรณ์ อัมพร นักเรียนทุนฯ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
ตําแหน่งอาจารย์ 

 
สรุปเรื่อง  

ตามที่ นางสาวอรวรรณ์ อัมพร  นักเรียนทุนรัฐบาล (กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม) ประจําปี 2555 ตามความต้องการของภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร           
ซึ่งได้รับทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท-เอก ในสาขาฟิสิกส์ ณ Université de Perpignan ประเทศ
สาธารณรัฐฝรั่งเศส ได้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก วุฒิ docteur Physique จาก Université de 
Perpignan ประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศส โดยประสงค์จะเข้าปฏิบัติงานเพ่ือชดใช้ทุนฯ ณ คณะวิทยาศาสตร์ 
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มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยคณะฯ ได้มีคําขอจัดต้ังงบประมาณเพ่ือรองรับนักเรียนทุนฯ ราย นางสาวอรวรรณ์ 
อัมพร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แล้ว ประกอบกับกองคลังแจ้งว่าได้รับงบประมาณเพ่ือรองรับนักเรียนทุนฯ 
ราย นางสาวอรวรรณ์ อัมพร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน 4 เดือน คณะฯ จึงประสงค์ขออนุมัติ ดังน้ี 
 1. ขออนุมัติกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน          
1 อัตรา เพ่ือรองรับนักเรียนทุนฯ ราย นางสาวอรวรรณ์ อัมพร ตําแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาฟิสิกส์        
คณะวิทยาศาสตร์  
 2. ขออนุมัติจ้าง นางสาวอรวรรณ์ อัมพร ด้วยวุฒิปริญญาเอก วุฒิ docteur Physique จาก 
Université de Perpignan ประเทศสาธารณรัฐฝร่ังเศส ดํารงตําแหน่งอาจารย์ อัตราเงินเดือน เดือนละ          
31,500 บาท สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ 3 มกราคม 2561 ซึ่งเป็นวันที่รายงานตัว              
เข้าปฏิบัติงาน โดยมีผลการสอบคะแนนภาษาอังกฤษ SEPT 68 คะแนน (เป็นไปตามมติที่ประชุม ก.บ.พ. ครั้งที่ 
25/2558 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558 กําหนดให้มีผลการสอบคะแนนภาษาอังกฤษ SEPT ไม่ตํ่ากว่า 60 คะแนน) 
 3. ขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังน้ี 
 1. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์     ประธานกรรมการ 
 2. หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์   กรรมการ 
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตรี เอ่ียมพนากิจ   กรรมการ 
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมามาลย์ บันเทิง   กรรมการ 
 5. อาจารย์ ดร.อรอนงค์  แช่มเล็ก    กรรมการ 
 6. นางมลวลี  จํารูญ      เลขานุการ 

ทั้งน้ี  ที่ประชุม ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 
มีมติเป็นหลักการว่าในการบรรจุแต่งต้ังนักเรียนทุนรัฐบาลที่จัดสรรผ่านกระทรวงหรือกรมหรือหน่วยงานของรัฐ
ที่ให้ตามความต้องการของมหาวิทยาลัยศิลปากร ให้บรรจุแต่งต้ังนักเรียนทุนดังกล่าวเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
โดยให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิการศึกษาสูงสุดที่ได้รับ และให้มหาวิทยาลัยดําเนินการเพื่อให้ ก.พ. ตีค่าวุฒิ
การศึกษาควบคู่กันไป 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มมีติดังน้ี 
 1. อนุมัติกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน 1 อัตรา 
เพ่ือรองรับนักเรียนทุนฯ ราย นางสาวอรวรรณ์ อัมพร ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-27-1384            
สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์  
 2. อนุมัติให้จ้าง นางสาวอรวรรณ์ อัมพร เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่ง
เลขที่ 1-2-27-1384  อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ต้ังแต่วันที่         
3 มกราคม 2561  ซึ่งเป็นวันที่รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน พร้อมทั้งอนุมัติให้แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผล       
การทดลองปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าวตามรายช่ือที่คณะฯ เสนอ ทั้งน้ี การจ้างครั้งแรกให้จ้างเป็นพนักงาน
ประจําสถานภาพทดลองงานมีระยะเวลาการจ้าง 1 ปี ต้ังแต่วันที่รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน 
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ระเบียบวาระท่ี  4.1.2.3 ขออนุมัติกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ และขออนุมัติ
บรรจุ  นางสาวสุธาทิพย์ อํานวยสิน นักเรียนทุนฯ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
ตําแหน่งอาจารย์ 

 
สรุปเรื่อง  

ตามที่  นางสาวสุธาทิพย์  อํานวยสิน  นัก เรียนทุนรัฐบาลโครงการพัฒนากําลั งคน                 
ด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) ได้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก                
วุฒิวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยประสงค์จะเข้า
ปฏิบัติงานเพ่ือชดใช้ทุนฯ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร แต่เน่ืองจากคณะวิทยาศาสตร์ไม่มีกรอบ
อัตราพนักงานมหาวิทยาลัยเพ่ือรองรับการปฏิบัติงานชดใช้ทุนของ นางสาวสุธาทิพย์ อํานวยสิน นักเรียนทุนฯ 
ประกอบกับคณะฯ ยังไม่มีคําขอจัดต้ังงบประมาณเพ่ือรองรับกรอบอัตราพนักงานฯ ในปีงบประมาณ              
พ.ศ. 2561 คณะฯ จึงประสงค์ขออนุมัติ ดังน้ี 
 1. ขออนุมัติกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน           
1 อัตรา เพ่ือรองรับนักเรียนทุนฯ ราย นางสาวสุธาทิพย์ อํานวยสิน ตําแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาชีววิทยา 
คณะวิทยาศาสตร์ ทั้งน้ี ให้คณะฯต้ังคําของบประมาณคืนให้ส่วนกลางในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ต่อไป 
 2. ขออนุมัติจ้าง นางสาวสุธาทิพย์ อํานวยสิน ด้วยวุฒิปริญญาเอก วุฒิวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดํารงตําแหน่งอาจารย์ อัตราเงินเดือน เดือนละ                
31,500 บาท สังกัดภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ 2 เมษายน 2561 ซึ่งเป็นวันที่รายงานตัว          
เข้าปฏิบัติงาน โดยมีผลการสอบคะแนนภาษาอังกฤษ TOEIC 745 คะแนน (เป็นไปตามมติที่ประชุม ก.บ.พ.          
ครั้งที่ 25/2558 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558 กําหนดให้มีผลการสอบคะแนนภาษาอังกฤษ TOEIC ไม่ตํ่ากว่า          
625 คะแนน) 
 3 ขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังน้ี 
 1. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์     ประธานกรรมการ 
 2. หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์   กรรมการ 
 3. รองศาสตราจารย์ ดร.โชคพิศิษฐ์ เทพสิทธา   กรรมการ 
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลนาถ อบสุวรรณ   กรรมการ 
 5. อาจารย์ ดร.กัมปนาท  ธาราภูมิ    กรรมการ 
 6. นางศิริพร  เทวฤทธ์ิเรืองศรี     เลขานุการ 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มมีติดังน้ี 

1. อนุมัติกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน 1 อัตรา 
เพ่ือรองรับนักเรียนทุนฯ ราย นางสาวสุธาทิพย์ อํานวยสิน ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-27-1385 สังกัด
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ทั้งน้ี ให้คณะฯ ต้ังคําของบประมาณเพ่ือรองรับ นางสาวสุธาทิพย์ อํานวยสิน 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือทดแทนอัตราคืนให้ส่วนกลาง 

2. อนุมัติให้จ้าง นางสาวสุธาทิพย์ อํานวยสิน เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ 
ตําแหน่งเลขที่ 1-2-27-1385 อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท สังกัดภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 
ต้ังแต่วันที่ 2 เมษายน 2561 ซึ่งเป็นวันที่รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน พร้อมทั้งอนุมัติให้แต่งต้ังคณะกรรมการ



 

 

15

ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าวตามรายช่ือที่คณะฯ เสนอ ทั้งน้ี การจ้างคร้ังแรกให้จ้าง
เป็นพนักงานประจําสถานภาพทดลองงานมีระยะเวลาการจ้าง 1 ปี ต้ังแต่วันที่รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.2.4 คณะมัณฑนศิลป์ขออนุมัติจ้าง นายพิสิฐ ต้ังพรประเสริฐ เพื่อบรรจุเป็น

พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ 
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่คณะมัณฑนศิลป์มีอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่           
1-2-24-1198 สังกัดคณะมัณฑนศิลป์ น้ัน 

คณะฯ ได้ดําเนินการตามขั้นตอนแล้ว ผู้ได้รับการคัดเลือกคือ นายพิสิฐ ต้ังพรประเสริฐ              
วุฒิศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (โดยขออนุมัติเรียก ลําดับที่ 2 จากประกาศ       
คณะมัณฑนศิลป์ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ สังกัด              
คณะมัณฑนศิลป์ ลงวันที่ 26 เมษายน 2560 ทั้งน้ี ลําดับที่ 1 ได้รับการบรรจุแต่งต้ังแล้ว) และมีผลการสอบคะแนน
ภาษาอังกฤษ SEPT 60 คะแนน (เป็นไปตามมติที่ประชุม ก.บ.พ. ครั้งที่ 25/2558 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558 
กําหนดให้มีผลการสอบคะแนนภาษาอังกฤษ SEPT ไม่ตํ่ากว่า 60 คะแนน) คณะฯ จึงประสงค์ขออนุมัติจ้าง          
นายพิสิฐ ต้ังพรประเสริฐ เพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่                 
1-2-24-1198 อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท สังกัดคณะมัณฑนศิลป์ พร้อมทั้งขออนุมัติแต่งต้ัง
คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังน้ี 

1. คณบดีคณะมณัฑนศิลป์    ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาวิน อินทรังษี   กรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนพันธ์ุ ครุฑะเสน  กรรมการ 
4. อาจารย์ ดร.ยอดขวัญ  สวัสดี    กรรมการ 
5. นายศุภฤกษ์  ทับเสน     เลขานุการ 

 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จ้าง นายพิสิฐ ต้ังพรประเสริฐ เพ่ือบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-24-1198 อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท สังกัด
คณะมัณฑนศิลป์ ต้ังแต่วันที่ ก.บ.ม. อนุมัติ แต่ไม่ก่อนวันรายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน พร้อมทั้งอนุมัติให้แต่งต้ัง
คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าวตามรายช่ือที่คณะฯ เสนอ ทั้งน้ี การจ้าง
ครั้งแรกให้จ้างเป็นพนักงานประจําสถานภาพทดลองงาน มีระยะเวลาการจ้าง 1 ปี ต้ังแต่วันที่รายงานตัว           
เข้าปฏิบัติงาน 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.2.5 คณะศึกษาศาสตร์ขออนุมัติจ้างบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

จํานวน 2 ราย 
 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีคณะศึกษาศาสตร์มีอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่       
1-6-05-105 เดิมเป็นอัตราของ นายสุจินันท์ แสนสิริมงคล ซึ่งได้รับอนุญาตให้ลาออกในวันที่ 1 พฤษภาคม 2561  
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และตําแหน่งนักการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-2-26-1245 เดิมเป็นอัตราของ นางสาวเรวดี          
อมรรัตนพันธ์ ได้ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 น้ัน  
  เพ่ือให้การดําเนินงานภายในคณะศึกษาศาสตร์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะฯ จึงประสงค์ 
ขออนุมัติจ้างบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 2 ราย ดังน้ี 

1. นางสาวจันจิรา พุทธิมา วุฒิครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 5 ปี สาขาวิชาภาษาไทย จาก 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-6-05-105 อัตราเงินเดือน เดือนละ 23,700 บาท 
สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร์  

2. นางสาวแก้วตา ศรอดิศักด์ิ วุฒิบริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน) จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี         
ราชมงคลธัญบุรี ตําแหน่งนักการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-2-26-1245 อัตราเงินเดือน เดือนละ 
19,500 บาท สังกัดงานสํานักงานโรงเรียนสาธิต สํานักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร์ 

พร้อมทั้งขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังน้ี 
คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ราย นางสาวจันจิรา พุทธิมา 
1. ผู้อํานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร   ประธานกรรมการ 
    (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 
2. รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหาร     กรรมการ 
3. รองผู้อํานวยการฝ่ายกิจการนักเรียน    กรรมการ 
4. อาจารย์อัมราพร  เรืองรวมศิลป์    กรรมการ 
5. อาจารย์สุวิมล  สพฤกษ์ศรี     กรรมการ 
6. นางสาวทิภาพร  เรืองทิพย์     กรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ราย นางสาวแก้วตา ศรอดิศักด์ิ 
1. ผู้อํานวยการโรงเรียนสาธิต     ประธานกรรมการ 
2. รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหาร     กรรมการ 
3. รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ     กรรมการ 
4. รองผู้อํานวยการฝ่ายปกครองนักเรียน    กรรมการ 
5. รองผู้อํานวยการฝ่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและชุมชนสัมพันธ์ กรรมการ 
6. รองผู้อํานวยการฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการ 
7. หัวหน้างานสํานักงานโรงเรียนสาธิต    เลขานุการ 

 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมั ติให้จ้างบุคคล ทั้ง 2 ราย เ พ่ือบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ต้ังแต่วันที่  ก.บ.ม. อนุมัติ แต่ไม่ก่อนวันรายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน พร้อมทั้งอนุมัติให้แต่งต้ัง
คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าวตามรายช่ือที่คณะฯ เสนอ ทั้งน้ี การจ้าง 
ครั้งแรกให้จ้างเป็นพนักงานประจําสถานภาพทดลองงาน มีระยะเวลาการจ้าง 1 ปี ต้ังแต่วันที่รายงานตัว            
เข้าปฏิบัติงาน 
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ระเบียบวาระท่ี  4.1.2.6 คณะอักษรศาสตร์ขออนุมัติจ้าง นางสาวปรียาภรณ์ หม่ืนราช เพื่อบรรจุเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ 

 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีคณะอักษรศาสตร์มีอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่          
1-3-06-830 สังกัดภาควิชาภูมิศาสตร์ น้ัน 

คณะฯ ได้ดําเนินการตามข้ันตอนแล้ว ผู้ได้รับการคัดเลือกคือ นางสาวปรียาภรณ์ หมื่นราช              
วุฒิวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่             
โดยมีผลการสอบคะแนนภาษาอังกฤษ SEPT 63 คะแนน (เป็นไปตามมติที่ประชุม ก.บ.พ. ครั้งที่ 25/2558 เมื่อวันที่ 
29 ธันวาคม 2558 กําหนดให้มีผลการสอบคะแนนภาษาอังกฤษ SEPT ไม่ตํ่ากว่า 60 คะแนน) คณะฯ จึงประสงค์
ขออนุมัติจ้าง นางสาวปรียาภรณ์ หมื่นราช เพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ดํารงตําแหน่งอาจารย์ 
ตําแหน่งเลขที่ 1-3-06-830 อัตราเงินเดือน เดือนละ 26,250 บาท สังกัดภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์    
พร้อมทั้งขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังน้ี 

1. คณบดีคณะอักษรศาสตร ์     ประธานกรรมการ 
2. หัวหน้าภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์   กรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสนั คีรีวงศ์วัฒนา   กรรมการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิเศก ป้ันสุวรรณ   กรรมการ 
5. นางสาวประภาพร  ถึกกวย     เลขานุการ 
โดยที ่ประชุม ก.บ.ม. ครั ้งที ่ 1/2560 เมื ่อวันที ่ 10 มกราคม 2560 มีมติอนุมัติให้

เปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุกรอบอัตราว่าง เพื่อใช้ในการดําเนินการเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-06-377 และ ตําแหน่งเลขที่ 1-3-06-830 
สังกัดภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์   
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จ้าง นางสาวปรียาภรณ์ หมื่นราช เพ่ือบรรจุเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-3-06-830 อัตราเงินเดือน เดือนละ 26,250 บาท 
สังกัดภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ ก.บ.ม. อนุมัติ แต่ไม่ก่อนวันรายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน 
พร้อมทั้งอนุมัติให้แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าวตามรายช่ือ            
ที่คณะฯ เสนอ ทั้งน้ี การจ้างคร้ังแรกให้จ้างเป็นพนักงานประจําสถานภาพทดลองงาน มีระยะเวลาการจ้าง 1 ปี 
ต้ังแต่วันที่รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน 
 
ระเบยีบวาระที่  4.1.3 การประเมินการปฏิบัติงาน  
ระเบยีบวาระที่  4.1.3.1 รายงานผลการประเมินทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 

2 ราย 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรได้มีคําสั่งบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยให้ทดลอง

ปฏิบัติงานในตําแหน่งเป็นเวลา 6 เดือน จํานวน 2 ราย คือ 
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1. นายจงรัก ปริวัตรนานนท์ วุฒิบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การตลาด) จากมหาวิทยาลัย
รามคําแหง  ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-3-09-592 อัตราเงินเดือน เดือนละ 26,250 บาท สังกัดภาควิชา
วิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ต้ังแต่วันที่ 25 กันยายน 2560 

2. นายสร้างบุญ สืบพันธ์โกย วุฒิบัญชีบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยรังสิต ตําแหน่งผู้ตรวจสอบ
ภายในปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-13-532 อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท สังกัดงานตรวจสอบที่ 2 
สํานักงานตรวจสอบภายใน สํานักงานอธิการบดี ต้ังแต่วันที่ 11 ตุลาคม 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  4.1.3.2 รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ซ่ึงย้าย เปลี่ยนชื่อ

ตําแหน่ง และเลขที่ตําแหน่ง จํานวน 2 ราย                  
 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีคําสั่ ง ย้าย เปลี่ยนช่ือตําแหน่ง และเลขที่ ตําแหน่ง จํานวน               
2 ราย ดังน้ี 

1. ย้าย เปลี่ยนช่ือตําแหน่ง และเลขที่ตําแหน่ง ราย นายศราวุธ หุ่นกลัด พนักงานมหาวิทยาลัย 
จากตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-18-530 อัตราเงินเดือน 31,630 บาท         
สังกัดงานวิเคราะห์แผนและงบประมาณ กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี ไปดํารงตําแหน่งนักบริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-03-453 อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,630 บาท สังกัดสํานักงานอธิการบดี  

2. ย้ายตัดโอนตําแหน่งและอัตราเงินเดือน เปลี่ยนช่ือตําแหน่งและเลขท่ีตําแหน่ง ราย 
นางสาววิจิตรา เพ่ิมผล พนักงานมหาวิทยาลัย จาก ตําแหน่งผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่               
2-2-21-924 อัตราเงินเดือนเดือนละ 30,220 บาท สังกัดงานตรวจสอบที่ 2 สํานักงานตรวจสอบภายใน 
สํานักงานอธิการบดี มาต้ังจ่ายในสังกัดงานบัญชี กองคลัง สํานักงานอธิการบดี และเปลี่ยนช่ือตําแหน่งเป็น
ตําแหน่งนักการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-2-07-924 อัตราเงินเดือนเดือนละ 30,220 บาท  
 บัดนี้ คณะกรรมการประเมินฯ ได้ดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัยทั้ง 2 ราย แล้ว เห็นว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถความรับผิดชอบและความประพฤติเหมาะสม 
เห็นควรให้ปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าวต่อไป 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัย จํานวน 2 ราย และให้ปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าวต่อไป 
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ระเบียบวาระที่  4.1.4 การขอเปลี่ยน / เพิ่มเง่ือนไขการบรรจุ  
 ไม่ม ี
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.5 การพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ ชํานาญงาน ชํานาญงานพิเศษ ชํานาญการ 

ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษฯ 
  ไม่ม ี
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6 เรื่องอ่ืนๆ 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.1 ขอปรับวุฒิและอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ราย นางสาวไพลิน         

ศิริพานิช 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีหนังสือมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ ศธ 6801/4105 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 

2560 ขอให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาคุณวุฒิของ นางสาวไพลิน ศิริพานิช วุฒิ Master of 
Arts in Accessories Design จาก Prifysgol Cymru University of Wales ประเทศสาธารณรัฐอิตาลี             
ว่าหากกรณีเป็นข้าราชการสมควรได้รับเงินเดือนในอันดับและขั้นใด เพ่ือมหาวิทยาลัย จะได้นําไปใช้เป็นข้อมูลใน
การเทียบเคียงเงินเดือนสําหรับการปรับวุฒิและอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย น้ัน  

บัดน้ี สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีหนังสือ ที่ ศธ 0506(2)/3555 ลงวันที่          
5 เมษายน 2561 แจ้งให้มหาวิทยาลัยศิลปากรทราบว่า ได้พิจารณาแล้วมีมติว่าคุณวุฒิของ นางสาวไพลิน           
ศิริพานิช วุฒิ Master of Arts in Accessories Design จาก University of Wales สหราชอาณาจักร              
ซึ่งจัดการศึกษา ณ Domus Academy สาธารณรัฐอิตาลี เป็นคุณวุฒิของต่างประเทศที่เทียบได้เท่ากับคุณวุฒิ
ระดับปริญญาโท ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 ของกระทรวงศึกษาธิการ  

เน่ืองจาก มหาวิทยาลัยได้มีคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 1504/2560 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 
2560 สั่งบรรจุแต่งต้ัง นางสาวไพลิน ศิริพานิช วุฒิ Master of Arts in Accessories Design จาก University of 
Wales สหราชอาณาจักร ซึ่งจัดการศึกษา ณ Domus Academy สาธารณรัฐอิตาลี เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-04-1196 อัตราเงินเดือน เดือนละ 22,500 บาท (ให้รับเงินเดือน           
วุฒิปริญญาตรี วุฒิศิลปบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 (การออกแบบเคร่ืองประดับ) มหาวิทยาลัยศิลปากร             
อัตราเงินเดือน เดือนละ 22,500 บาท ไปพลางก่อน จนกว่า ก.พ. จะพิจารณาเงินเดือน วุฒิ Master of Arts in 
Accessories Design จาก University of Wales สหราชอาณาจักร ซึ่งจัดการศึกษา ณ Domus Academy 
สาธารณรัฐอิตาลี ให้) สังกัดภาควิชาออกแบบเคร่ืองประดับ คณะมัณฑนศิลป์ ต้ังแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 

คณะมัณฑนศิลป์ประสงค์ขออนุมัติให้ปรับวุฒิและอัตราเงินเดือน ราย นางสาวไพลิน ศิริพานิช 
พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-04-1196 สังกัดภาควิชาออกแบบเครื่องประดับ  
คณะมัณฑนศิลป์ ซึ่งสําเร็จการศึกษาวุฒิ Master of Arts in Accessories Design จาก University of Wales 
สหราชอาณาจักร ซึ่งจัดการศึกษา ณ Domus Academy สาธารณรัฐอิตาลี โดยเข้าปฏิบัติงานที่คณะฯ ต้ังแต่วันที่ 
1 สิงหาคม 2560 สมควรได้รับการปรับวุฒิและอัตราเงินเดือน จาก ตําแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาตรี                 
อัตราเงินเดือน เดือนละ 22,500 บาท เป็นตําแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท อัตราเงินเดือน เดือนละ 26,250 บาท 
ได้ต้ังแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ซึ่งเป็นวันที่รายงานตัวเข้าปฏิบัติงานที่คณะฯ 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้ปรับวุฒิและอัตราเงินเดือน ราย นางสาวไพลิน ศิริพานิช 
พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-04-1196 สังกัดภาควิชาออกแบบเครื่องประดับ       
คณะมัณฑนศิลป์ จาก วุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือน เดือนละ 22,500 บาท เป็น วุฒิปริญญาโท อัตราเงินเดือน 
เดือนละ 26,250 บาท ได้ต้ังแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ซึ่งเป็นวันที่รายงานตัวเข้าปฏิบัติงานที่คณะฯ 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.2 ขอปรับวุฒิและอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ราย นายพิษณุวัฒน์ 

ปังวัฒนกุล 
 

สรุปเรื่อง 
ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้มีหนังสือมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ ศธ 6801/3564 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 

2560  และที่ ศธ 6803/0035 ลงวันที่ 25 มกราคม 2561 ขอให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณา
คุณวุฒิของ นายพิษณุวัฒน์ ปังวัฒนกุล  วุฒิ Master of Mass Communication & Journalism จาก Gujarat 
University สาธารณรัฐอินเดีย ว่าหากกรณีเป็นข้าราชการสมควรได้รับเงินเดือนในอันดับ และขั้นใด              
เพ่ือมหาวิทยาลัย จะได้นําไปใช้เป็นข้อมูลในการเทียบเคียงเงินเดือนสําหรับการปรับวุฒิและอัตราเงินเดือน
พนักงานมหาวิทยาลัย น้ัน  

บัดน้ี สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีหนังสือ ที่ ศธ 0506(2)/3554 ลงวันที่              
5 เมษายน 2561 แจ้งให้มหาวิทยาลัยศิลปากรทราบว่า ได้พิจารณาแล้วมีมติว่าคุณวุฒิของ นายพิษณุวัฒน์           
ปังวัฒนกุล วุฒิ Master of Mass Communication & Journalism จาก Gujarat University สาธารณรัฐอินเดีย 
เป็นคุณวุฒิของต่างประเทศที่เทียบได้เท่ากับคุณวุฒิระดับปริญญาโท ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 ของกระทรวงศึกษาธิการ  

เน่ืองจาก มหาวิทยาลัยได้มีคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 1254/2560 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 
2560  สั่งบรรจุแต่งต้ัง นายพิษณุวัฒน์ ปังวัฒนกุล วุฒิ Master of Mass Communication & Journalism จาก 
Gujarat University สาธารณรัฐอินเดีย เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งนักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ 
ตําแหน่งเลขที่ 2-6-23-82 อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท (ให้รับเงินเดือนวุฒิปริญญาตรี วุฒิ Bachelor of 
Arts (Communication Arts) จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท ไปพลางก่อน 
จนกว่า ก.พ. จะพิจารณาเงินเดือน วุฒิ Master of Mass Communication & Journalism จาก Gujarat 
University สาธารณรัฐอินเดีย ให้) สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ต้ังแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560 (ปัจจุบัน           
นายพิษณุวัฒน์ ปังวัฒนกุล พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งนักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่              
2-6-23-82 อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ได้รับอนุญาตให้ลาออกจากงาน 
ต้ังแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561 ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 468/2561 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2561)  

คณะวิทยาการจัดการประสงค์ขออนุมัติให้ปรับวุฒิและอัตราเงินเดือน ราย นายพิษณุวัฒน์ 
ปังวัฒนกุล พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งนักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-6-23-82 สังกัด
คณะวิทยาการจัดการ ซึ่งสําเร็จการศึกษา วุฒิ Master of Mass Communication & Journalism จาก Gujarat University 
สาธารณรัฐอินเดีย โดยเข้าปฏิบัติงาน ที่คณะฯ ต้ังแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560 สมควรได้รับการปรับวุฒิและอัตรา
เงินเดือน จากตําแหน่งนักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ วุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือน  เดือนละ 19,500 บาท           
เป็นตําแหน่งนักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ วุฒิปริญญาโท อัตราเงินเดือน เดือนละ 22,750 บาท ได้ต้ังแต่วันที่             
1 มิถุนายน 2560 ซึ่งเป็นวันที่รายงานตัวเข้าปฏิบัติงานที่คณะฯ 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้ปรับวุฒิและอัตราเงินเดือน ราย นายพิษณุวัฒน์ ปังวัฒนกุล 
พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งนักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-6-23-82 สังกัดคณะวิทยาการจัดการ 
จาก วุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท เป็น วุฒิปริญญาโท อัตราเงินเดือน เดือนละ           
22,750 บาท ได้ต้ังแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ซึ่งเป็นวันที่รายงานตัวเข้าปฏิบัติงานที่คณะฯ 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.3 การขอเพิ่มวุฒิการศึกษาไว้ในทะเบียนประวัติพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 

3 ราย 
 

สรุปเรื่อง 
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือน        

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

และสําหรับข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายบริหารและปฏิบัติงานทั่วไป                
ที่ได้รับคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นน้ันจะต้องเป็นคุณวุฒิที่ตรงกับมาตรฐานกําหนดตําแหน่งซึ่งบุคคลน้ันดํารงตําแหน่งอยู่  
ในขณะนั้น ส่วนการกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ ให้คํานึงถึงความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบ     
ความประพฤติและความเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างย่ิงต้องพิจารณาถึงลักษณะงานที่ปฏิบัติ ผลประโยชน์         
ที่หน่วยงานจะได้รับเป็นสําคัญ   

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

คณะวิชาประสงค์ขออนุมัติเพ่ิมวุฒิการศึกษาไว้ในทะเบียนประวัติ จํานวน 3 ราย ดังน้ี 
1. นางศิริพร เผือกผ่อง พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-3-23-148 

อัตราเงินเดือน เดือนละ 43,170 บาท สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ได้รับอนุญาตให้ลาศึกษานอกเวลาราชการ        
ในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีกําหนด 2 ปี 11 เดือน 27 วัน 
ต้ังแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2554 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2557 และ ได้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก        
วุฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ต้ังแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2560            
โดยย่ืนเรื่องเสนอขอเพ่ิมวุฒิการศึกษาไว้ในทะเบียนประวัติ ให้หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ของคณะฯรับเรื่อง 
เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 ทั้งน้ี ให้มีผลต้ังแต่วันที่ 11 เมษายน 2560 ซึ่งเป็นวันที่วันที่งานการเจ้าหน้าที่        
ของคณะฯ รับเรื่อง เน่ืองจากย่ืนเร่ืองเกินกว่า 60 วัน นับแต่ที่สําเร็จการศึกษา (อัตราเงินเดือน เดือนละ  
43,170  บาท เกินกว่าอัตราการบรรจุคุณวุฒิปริญญาเอก) 

2. นายชัยบรรฑิต พืชผลทรัพย์ พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งผู้เช่ียวชาญด้านดนตรี
ปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-6-27-30 อัตราเงินเดือน เดือนละ 27,050 บาท สังกัดคณะดุริยางคศาสตร์ ได้รับ
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อนุญาตให้ลาศึกษานอกเวลาราชการในระดับปริญญาโท สาขาวิชาสังคีตวิจัยและพัฒนา ณ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร มีกําหนด 2 ปี ต้ังแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2560 และ ได้สําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโท วุฒิดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต (สังคีตวิจัยและพัฒนา) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ต้ังแต่วันที่ 
22 ธันวาคม 2560 โดยย่ืนเร่ืองเสนอขอเพ่ิมวุฒิการศึกษาไว้ในทะเบียนประวัติให้หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ของ
คณะฯ รับเรื่องเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 ทั้งน้ี ให้มีผลต้ังแต่วันที่ 11 เมษายน 2561 ซึ่งเป็นวันที่งาน          
การเจ้าหน้าที่ของคณะฯ รับเร่ือง เน่ืองจากยื่นเรื่องเกินกว่า 60 วัน นับแต่ที่สําเร็จการศึกษา (อัตราเงินเดือน 
เดือนละ  27,050  บาท เกินกว่าอัตราการบรรจุคุณวุฒิปริญญาโท) 

3. นางสาวสุจิตรา จับใจ พนักงานราชการ ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตําแหน่งเลขท่ี 
2-5-20-26 อัตราเงินเดือน เดือนละ 23,550 บาท สังกัดงานกิจการนักศึกษา วังท่าพระ กองกิจการนักศึกษา 
สํานักงานอธิการบดี (ปัจจุบันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งนักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 
2-3-20-463 สังกัดงานกิจการนักศึกษา วังท่าพระ กองกิจการนักศึกษา สํานักงานอธิการบดี) ได้รับอนุญาตให้          
ลาศึกษานอกเวลาราชการ ในระดับปริญญาโท สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ               
ณ มหาวิทยาลัยมหิดล มีกําหนด 2 ปี ต้ังแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2554 ถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2556 และ                
นางสาวสุจิตรา จับใจ ได้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท วุฒิรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (นโยบาย
สาธารณะและการจัดการภาครัฐ) จากมหาวิทยาลัยมหิดล ต้ังแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2557 โดยย่ืนเรื่องเสนอ
ขอเพ่ิมวุฒิการศึกษาไว้ในทะเบียนประวัติให้หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ของส่วนงานฯ รับเรื่องเมื่อวันที่ 5 เมษายน 
2561 ทั้งน้ี ให้มีผลต้ังแต่วันที่ 5 เมษายน 2561 ซึ่งเป็นวันที่งานการเจ้าหน้าที่ของส่วนงานฯ รับเรื่อง เน่ืองจาก
ย่ืนเรื่องเกินกว่า 60 วัน นับแต่ที่สําเร็จการศึกษา (อัตราเงินเดือน เดือนละ 23,550 บาท เกินกว่าอัตราการบรรจุ
คุณวุฒิปริญญาโท) 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้เพ่ิมวุฒิการศึกษาไว้ในทะเบียนประวัติพนักงาน
มหาวิทยาลัย จํานวน 3 ราย  ตามท่ีเสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.4 การต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา              

สายวิชาการ ที่มีอายุเกิน 60 ปี 
 

สรุปเรื่อง 
ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 631/2558 ลงวันที่ 29 เมษายน 2558 สั่งต่อสัญญาจ้าง  

นางสาวนฤชร สังขจันทร์ พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายวิชาการ ที่มีอายุมากกว่า 60 ปี 
ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-3-25-163 สังกัดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นเวลา 1 ปี 
ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559 คําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 1282/2559 ลงวันที่           
23 กันยายน 2559 สั่งต่อสัญญาจ้าง  นางสาวนฤชร สังขจันทร์ พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา 
สายวิชาการ ที่มีอายุมากกว่า 60 ปี ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-3-25-163 สังกัดคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เป็นเวลา 1 ปี ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 และคําสั่ง
มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 1334/2560 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2560 สั่งต่อสัญญาจ้าง  นางสาวนฤชร สังขจันทร์ 
พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายวิชาการ ที่มีอายุมากกว่า 60 ปี ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่ง
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เลขที่ 1-3-25-163 สังกัดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นเวลา 1 ปี ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 
– 30 กันยายน 2561 โดยนางสาวนฤชร สังขจันทร์ มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ไปแล้วน้ัน  

เพ่ือให้ภารกิจในการจัดการเรียนการสอนของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบกับ นางสาวนฤชร สังขจันทร์ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีสุขภาพ
แข็งแรง คณะฯจึงประสงค์ขออนุมัติต่อสัญญาจ้าง นางสาวนฤชร  สังขจันทร์ พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท
พนักงานประจํา สายวิชาการ ที่มีอายุมากกว่า 60 ปี ต่อสัญญาจ้างอีกเป็นเวลา 1 ปี ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561  
– 30 กันยายน 2562  โดยอาศัยข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ข้อ 23 วรรคสอง กําหนดให้มหาวิทยาลัยอาจต่อการจ้างพนักงานประจําที่จะ
เกษียณอายุ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและความเช่ียวชาญโดยให้ทําสัญญาจ้างการเป็นพนักงานประจํา
คราวละหน่ึงปี มีระยะเวลาไม่เกินห้าปี และให้นับอายุงานต่อเน่ืองกันไป 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้ต่อสัญญาจ้าง นางสาวนฤชร สังขจันทร์ พนักงาน
มหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายวิชาการ ที่มีอายุมากกว่า 60 ปี ต่อสัญญาจ้างอีกเป็นเวลา 1 ปี ต้ังแต่
วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.5 ขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการเพื่อประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดํารง

ตําแหน่งหัวหน้างาน 
 

สรุปเรื่อง 
ด้วย กองงานวิทยาเขต ประสงค์ขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินเพ่ือแต่งต้ังพนักงาน

มหาวิทยาลัย ราย นางสุภาณี สุชาตานนท์ พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งนักวิชาการพัสดุชํานาญการพิเศษ           
(รักษาการแทนหัวหน้างานพัสดุ) ตําแหน่งเลขที่ 2-2-08-959 อัตราเงินเดือน เดือนละ 77,098 บาท สังกัด  
งานพัสดุ กองงานวิทยาเขต ให้ดํารงตําแหน่งหัวหน้างานพัสดุ กองงานวิทยาเขต 

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

กองการเจ้าหน้าที่ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติ นางสุภาณี สุชาตานนท์ เรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่า    
มีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพ่ือแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน    
คือ “ต้องดํารงตําแหน่งในสายงานที่ใช้วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ตํ่ากว่าวุฒิปริญญาตรี และต้องเป็นพนักงาน    
มหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา” 
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 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ม ีมต ิอนุมั ติ ให้แต่ง ต้ังคณะกรรมการประเมินเ พ่ือแต่ง ต้ังให้                
นางสุภาณี สุชาตานนท์ ดํารงตําแหน่งหัวหน้างานพัสดุ กองงานวิทยาเขตโดยประกอบด้วยผู้มีตําแหน่งและนาม 
ดังต่อไปน้ี 
  1. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร    ประธานกรรมการ 
  2. รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์   กรรมการ 
  3. ผู้อํานวยการกองคลัง     กรรมการ 
  4. นางวราภรณ์ ฉัตรวงศ์พันธ์    เลขานุการ 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.6 รายงานผลความก้าวหน้าของการเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ ครั้งที่ 1 ของ                

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อินทิรา  นาควัชระ คณะมัณฑนศิลป์ 
 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยอนุมัติให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อินทิรา  นาควัชระ คณะมัณฑนศิลป์           
ไปปฏิบัติงานเพ่ือเขียนตําราทางวิชาการ ด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ช่ือตํารา “การออกแบบโครงสร้าง  
บรรจุภัณฑ์กระดาษแข็งแบบพับได้” โดยมีกําหนดระยะเวลา 1 ปี ต้ังแต่วันที่ 15 มกราคม 2561 ถึงวันที่            
14 มกราคม 2562 น้ัน   

ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อินทิรา  นาควัชระ ได้ส่งรายงานผลความก้าวหน้าของการ          
ไปปฏิบัติงานเพ่ือเขียนตําราทางวิชาการ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561 ซึ่งผ่านความเห็นชอบจาก               
ที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะมัณฑนศิลป์ ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561   
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบรายงานผลความก้าวหน้าของการเพิ่มพูนความรู้          
ทางวิชาการ ครั้งที่ 1 ของ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อินทิรา  นาควัชระ คณะมัณฑนศิลป์ 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.7 ขออนุมัติค่าตอบแทนรายเดือนโดยไม่รวมเข้าในฐานเงินเดือนพนักงาน

มหาวิทยาลัย ราย นายกฤต พสุภา 
 

สรุปเรื่อง 
ตามท่ีมหาวิทยาลัยไ ด้มีคํ าสั่ งบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย  ราย  นายกฤต  พสุภา              

ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-3-26-221 อัตราเงินเดือน เดือนละ 26,250 บาท สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ  
ต้ังแต่วันที่ 2 เมษายน 2561  
  และตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย        
พ.ศ. 2559 ข้อ 22 วรรคสอง กําหนดว่า มหาวิทยาลัยโดยมติ ก.บ.ม. อาจบรรจุและแต่งต้ังบุคคลผู้มีความรู้
ความสามารถ มีประสบการณ์ชํานาญงานเป็นพนักงานประจําโดยให้ได้รับเงินเดือนสูงกว่าอัตราเงินเดือน          
แรกบรรจุก็ได้ หรือจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนเพ่ิมตามประสบการณ์แยกต่างหากจากเงินเดือนก็ได้ 
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ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.บ.ม. ประกาศกําหนด และที่ประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัยนานาชาติ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 มีมติอนุมัติให้จ่ายค่าตอบแทนรายเดือน         
โดยไม่รวมเข้าในฐานเงินเดือน (ตามประกาศวิทยาลัยนานาชาติ เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ และอัตรา
ค่าตอบแทนประสบการณ์นอกเหนือจากเงินเดือน ข้อ 4.3 บุคลากรซึ่งมีประสบการณ์การทํางานหลังจากสําเร็จ
การศึกษา หรือประสบการณ์อ่ืนๆตามที่วิทยาลัยนานาชาติเห็นสมควร) ราย นายกฤต พสุภา เดือนละ           
10,000 บาท ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 2 เมษายน 2561 เป็นต้นไป โดยเบิกจ่ายจากเงินรายได้วิทยาลัยนานาชาติ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร  
  เน่ืองจาก นายกฤต พสุภา จบการศึกษา วุฒิ Master of Science in Design and Digital 
Media จาก The University of Edinburgh ประเทศสหราชอาณาจักร ซึ่งเป็นสถาบันช้ันนําของ              
ประเทศสหราชอาณาจักรที่มีความเช่ียวชาญด้านการออกแบบ และสาขาวิชาที่จบเป็นประโยชน์ต่อการเรียน
การสอนโดยสามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนทางด้านศิลปะ อีกทั้งยังต้องใช้ทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษในการสอนทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ  
  วิทยาลัยนานาชาติพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ นายกฤต พสุภา ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน
โดยไม่รวมเข้าในฐานเงินเดือน เดือนละ 10,000 บาท ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 2 เมษายน 2561 เป็นต้นไป            
โดยเบิกจ่ายจากเงินรายได้วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนรายเดือนแก่พนักงานมหาวิทยาลัย ราย           
นายกฤต พสุภา โดยไม่รวมเข้าในฐานเงินเดือน เดือนละ 10,000 บาท ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 2 เมษายน 2561           
เป็นต้นไป โดยเบิกจ่ายจากเงินรายได้วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
ระเบยีบวาระที่  4.2 แผนและการติดตามผลการดําเนินงานตามแผน 
  ไม่ม ี
 
ระเบยีบวาระที่  4.3 ข้อบังคับ / ระเบียบ / ประกาศ  
ระเบยีบวาระที่  4.3.1 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลยัศิลปากรว่าด้วยคุณสมบัติ อัตราเงินเดือน          

เงินประจําตําแหน่ง และคา่ตอบแทนอ่ืนของผู้อํานวยการและรองผู้อํานวยการ 
  ศูนย์กลางนวัตกรรมอาหารแห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. .... 
 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้ออกระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการบริหารงานศูนย์กลาง
นวัตกรรมอาหารแห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2561 ซึ่งข้อ 8 กําหนดให้คุณสมบัติ อัตราเงินเดือน          
เงินประจําตําแหน่ง และค่าตอบแทน และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของผู้อํานวยการและรองผู้อํานวยการเป็นไป
ตามประกาศของอธิการบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศลิปากร น้ัน 

ในการน้ี เพ่ือให้การดําเนินงานของศูนย์กลางนวัตกรรมอาหารแห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร (SU-
FIH) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย
ศิลปากรว่าด้วยคุณสมบัติ อัตราเงินเดือน เงินประจําตําแหน่ง และค่าตอบแทนอ่ืนของผู้อํานวยการและรอง
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ผู้อํานวยการศูนย์กลางนวัตกรรมอาหารแห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. .... ซึ่งผ่านการพิจารณาจาก          
กองนิติการแล้ว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา  
 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วย
คุณสมบัติ อัตราเงินเดือน เงินประจําตําแหน่ง และค่าตอบแทนอ่ืนของผู้อํานวยการและรองผู้อํานวยการ
ศูนย์กลางนวัตกรรมอาหารแห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. .... โดยมอบหมายให้กองนิติการเพ่ิมเติมข้อความ 
กรณีบุคลากรของมหาวิทยาลัยผู้ที่ได้รับการแต่งต้ังให้เป็นผู้อํานวยการหรือรองผู้อํานวยการ ซึ่งได้รับเงินประจํา
ตําแหน่งทางวิชาการอ่ืนๆ ให้คงมีสิทธิได้รับเงินประจําตําแหน่งในส่วนน้ีด้วย ก่อนนําเสนออธิการบดีลงนาม
ประกาศใช้ต่อไป 
 
ระเบยีบวาระที่  4.3.2 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลยัศิลปากร เรือ่ง นโยบายการจัดการเร่ืองร้องเรียน

ของมหาวิทยาลัยศิลปากร (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลยัศิลปากร เรือ่ง 
นโยบายการปอ้งกันผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากร มหาวิทยาลัยศลิปากร 
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลยัศิลปากร เรือ่ง นโยบายการจัดซ้ือจัดจ้างของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร และ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลยัศิลปากร เรือ่ง 
นโยบายต่อต้านการรบัสนิบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรต้องเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และมหาวิทยาลัยได้พิจารณามอบหมายการ
ดําเนินการ ดังน้ี 

1. กองนิติการดําเนินการตามตัวช้ีวัดที่มีลักษณะเป็นคําสั่ง/ข้อสั่งการ อย่างเป็นทางการ         
โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหรือเทียบเท่า หรือผู้บริหารที่ได้รับมอบอํานาจ จํานวนทั้งสิ้น 8 ตัวช้ีวัด โดยใน
คําสั่ง/ข้อสั่งการ ประกอบด้วย วิธีการ ขั้นตอน ผู้มีหน้าที่ในการดําเนินการในเรื่องน้ันๆ และมีการกําหนดกลไก
การกํากับติดตามอย่างต่อเน่ือง  

2. งานวิเทศสัมพันธ์แปลเจตจํานงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัยเป็นภาษาอังกฤษ และเผยแพร่ต่อสาธารณะบนเว็บไซต์  

3. ศูนย์คอมพิวเตอร์ปรับปรุงเว็บไซต์เพ่ือการเผยแพร่ข้อมูลเก่ียวกับการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของมหาวิทยาลัยศิลปากร ให้เป็นปัจจุบัน และ
สามารถเข้าถึงได้สะดวก น้ัน 

ในการนี้ กองนิติการจึงเสนอที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 
4 ฉบับ ดังน้ี 

1. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง นโยบายการจัดการเรื่องร้องเรียนของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร  

2. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง นโยบายการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ
บุคลากร มหาวิทยาลัยศิลปากร  
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3. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง นโยบายการจัดซื้อจัดจ้างของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร  

4. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง นโยบายต่อต้านการรับสินบนเพ่ือป้องกันการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา  
 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบในหลักการของ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย
ศิลปากร จํานวน 4 ฉบับ ดังน้ี 

1. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง นโยบายการจัดการเรื่องร้องเรียนของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยให้ปรับแก้ในร่างดังกล่าว ดังน้ี 

- ข้อ 2.1 แก้ไขข้อความ จาก “ร้องเรียนผ่านจดหมายถึงผู้เก่ียวข้อง”เป็น “ร้องเรียนผ่าน
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ถึงผู้เก่ียวข้อง” 

- ข้อ 3 เพ่ิมเติมรายละเอียดเก่ียวกับการแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบว่า มหาวิทยาลัยหรือ
ส่วนงานรับทราบเรื่องร้องเรียนดังกล่าวแล้ว และอยู่ระหว่างดําเนินการ 

2. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง นโยบายการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ
บุคลากร มหาวิทยาลัยศิลปากร  

3. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง นโยบายการจัดซื้อจัดจ้างของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร  

4. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง นโยบายต่อต้านการรับสินบนเพ่ือป้องกันการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ทั้งน้ี ประธานมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากรพิจารณา (ร่าง) 
ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 4 ฉบับ ดังกล่าวอีกครั้ง หากประสงค์แก้ไข/มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมขอให้
เสนอเพื่อพิจารณาในการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 10/2561 วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561 เป็นวาระสืบเน่ือง 
ก่อนนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใช้ต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี  4.4 โครงสร้างส่วนงานและหน่วยงานภายใน 
ระเบียบวาระท่ี  4.4.1 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการแบ่ง      

การรวม การยุบเลิกและการบริหารภาควิชา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 
สรุปเรื่อง 

ตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการแบ่ง การรวม การยุบ
เลิกและการบริหารภาควิชา พ.ศ. 2561 ข้อ 20 กําหนดว่า ให้ภาควิชาที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้แบ่ง
หน่วยงานข้ึนในมหาวิทยาลัยก่อนวันที่ระเบียบน้ีใช้บังคับ เป็นภาควิชาต่อไปจนกว่าจะมีการแบ่ง การรวม และ
การยุบเลิกภาควิชาให้เป็นไปตามระเบียบน้ี น้ัน 

 เน่ืองจากมีบางภาควิชาที่ได้รับการจัดต้ังตามกฎหมายเดิม ซึ่งภาควิชาดังกล่าวมีภารกิจด้าน
การเรียนการสอนในเชิงสร้างคุณค่ามากกว่าการสร้างรายได้ และยังคงมีศักยภาพในการบริหารจัดการภาควิชา
ต่อไปได้ ดังน้ัน กองนิติการจึงเสนอที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการในการแบ่ง การรวม การยุบเลิกและการบริหารภาควิชา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... โดยแก้ไขเพ่ิมเติมความ
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ในข้อ 20 ของระเบียบดังกล่าว โดยให้ภาควิชาดังกล่าวยังคงมีสถานะเป็นภาควิชาต่อไปจนกว่าจะมีความพร้อม
ในการปรับเปลี่ยน โดยอาจให้มีการแบ่ง การรวม หรือการยุบเลิกภาควิชาให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการในการแบ่ง การรวม การยุบเลิกและการบริหารภาควิชา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และให้
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
ระเบยีบวาระที่  4.5 การบริหารการเงินและทรพัย์สิน 
ระเบยีบวาระที่  4.5.1 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลยัศิลปากร เรือ่ง กําหนดอัตราคา่ธรรมเนยีม 
  การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในลักษณะโครงการพิเศษ (ฉบับที่ ..) 
 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยประสงค์ขอกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) ในลักษณะ
โครงการพิเศษ ซึ่ งหลักสูตรดังกล่าวได้รับอนุมั ติให้ เปิดสอนในลักษณะโครงการพิ เศษจากที่ประชุม                 
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 น้ัน 

ในการน้ี บัณฑิตวิทยาลัยได้เสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในลักษณะโครงการพิเศษ (ฉบับที่ ..) โดยให้ใช้บังคับกับนักศึกษาที่
เข้าศึกษาต้ังแต่ภาคการศกึษาต้น ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป ซึ่งผ่านการพิจารณาจากกองนิติการแล้ว พร้อมทั้ง
ได้เสนอข้อมูลหลักการและเหตุผลในการกําหนดค่าธรรมเนียม ประมาณการรายรับ/รายจ่ายเบ้ืองต้น และ
เปรียบเทียบค่าธรรมเนียมในการจัดการหลักสูตรที่ใกล้เคียงกับสถาบันอ่ืนตามแบบฟอร์มเสนอเร่ืองค่าธรรมเนียม
เพ่ือพิจารณาในคณะกรรมการที่ปรึกษาเก่ียวกับการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 

ทั้งน้ี คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยได้เสนอขอปรับแก้ไขข้อความเพ่ิมเติมในที่ประชุมในหน้า 3 ข้อ 3.2 
ของ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากรดังกล่าว ดังน้ี 

- ย่อหน้าที่ 2 สําหรับนักศึกษาที่ศึกษาเกิน 4 ภาคการศึกษา ให้ชําระค่าธรรมเนียมการศึกษา  
จาก “ภาคการศึกษาละ 20,000 บาท จนกว่าจะสําเร็จการศึกษา” เป็น “ภาคการศึกษาละ 21,000 บาท 
จนกว่าจะสําเร็จการศึกษา” 

- ย่อหน้าที่ 3 สําหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน ให้ชําระ
ค่าลงทะเบียนเหมาจ่าย จาก “ภาคการศึกษาละ 30,000 บาท” เป็น “ภาคการศึกษาละ 31,000 บาท” 

- ย่อหน้าที่ 4 สําหรับนักศึกษาหลักสูตรอ่ืนที่มีความประสงค์จะลงทะเบียนวิชาเรียนรายวิชา
ในสาขาวิชาน้ี ให้นักศึกษาชําระค่าลงทะเบียนเรียนเพ่ิมเติม จาก “ในอัตราหน่วยกิตละ 6,500 บาท” เป็น    
“ในอัตราหน่วยกิตละ 7,000 บาท” 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง 
กําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในลักษณะโครงการพิเศษ (ฉบับที่ ..) และให้ความ
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เห็นชอบการปรับแก้ไขตามท่ีคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเสนอ และให้นําเสนอกองนิติการปรับแก้ (ร่าง) ดังกล่าว
ก่อนเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาเก่ียวกับการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาต่อไป 
 
ระเบยีบวาระที่  4.6 เรื่องอ่ืนๆ ตามท่ีอธิการบดีปรึกษา 
ระเบยีบวาระที่  4.6.1 การแต่งต้ังคณะกรรมการอํานวยการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย 

ศิลปากร ประจําปี พ.ศ. 2561 
 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยศิลปากรได้กําหนดให้มีการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย
ศิลปากร ในวันที่ 12 ตุลาคม เป็นประจําทุกปี โดยต้ังแต่ปี พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมพิธีสงฆ์ พิธี
เปิดงานและมอบของที่ระลึก การแข่งขันประกวดดนตรีเยาวชน และกิจกรรม SU Open House ณ วิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร์ โดยวังท่าพระจะจัดเฉพาะกิจกรรมพิธีสักการะสิ่งศักด์ิสิทธ์ิและพิธีบวงสรวง และวิทยาเขต 
สารสนเทศเพชรบุรีจะดําเนินการจัดกิจกรรมภายในวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เน่ืองจากมหาวิทยาลัย       
อยู่ระหว่างการปรับปรุงพ้ืนที่วังท่าพระ น้ัน 

ในการน้ี เพ่ือให้การดําเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
แต่งต้ังคณะกรรมการอํานวยการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปี พ.ศ. 2561  

ทั้งน้ี รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์ ได้มีความเห็นในการดําเนินการจัดงานวันคล้าย
วันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร ณ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ดังน้ี 

1. การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปี พ.ศ. 2561 ตรงกับ      
วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 และครบรอบการก่อต้ัง 75 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2. ในส่วนของพิธีบวงสรวง สักการะสิ่งศักด์ิสิทธ์ิประจํามหาวิทยาลัย ณ วิทยาเขตพระราชวัง
สนามจันทร์ และพิธีสงฆ์ จะดําเนินการ ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 

3. พิธีมอบของที่ระลึก เกียรติบัตร และทุนการศึกษาดําเนินการ ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิม
พระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 

4. กิจกรรมการแสดงบนเวทีเห็นควรสอบถามคณะวิชาที่ร่วมดําเนินการ 
5. คณะวิชาทางวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์กําหนดจัดโครงการทับแก้ววิชาการระหว่าง

วันที่ 27-29 สิงหาคม 2561 ซึ่งตรงกับช่วงเปิดภาคการศึกษา เพ่ือให้โรงเรียนได้มีโอกาสนํานักเรียนมาร่วมงาน  
ทั้งน้ี การดําเนินงานกิจกรรม SU Open House เมื่อปี 2560 มีการจัดกิจกรรมของคณะ

วิชาต่างๆ โดยมีนักเรียนและผู้สนใจเข้าร่วมงานเป็นจํานวนมากแม้จะเป็นช่วงปิดภาคการศึกษา  จึงเห็นควรให้
มีการดําเนินการต่อเน่ืองในปี พ.ศ. 2561 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม และพ้ืนที่โดยรอบ 

อน่ึง คณบดีคณะดุริยางคศาสตร์ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพ่ิมเติมว่า ในปี พ.ศ. 2561            
คณะดุริยางคศาสตร์จะจัดการประกวดดนตรีเยาวชนเหมือนเช่นปีที่ผ่านมา โดยได้จัดเตรียมงบประมาณ
สนับสนุนการดําเนินงานดังกล่าวแล้ว  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) คําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง 
แต่งต้ังคณะกรรมการอํานวยการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปี พ.ศ. 2561       
และให้นําเสนออธิการบดีลงนามในคําสั่งแต่งต้ังต่อไป 

ทั้งน้ี ขอให้คณะวิชาที่ประสงค์ร่วมจัดกิจกรรมการแสดงบนเวทีแจ้งมหาวิทยาลัยเพ่ือ
เตรียมการต่อไป 
 
ระเบยีบวาระที่  4.6.2 การแต่งต้ังคณะทํางานพัฒนาคุณภาพการสอนของอาจารย์มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 
 
สรุปเรื่อง 

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2552 ได้กําหนดให้สถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษามุ่งเน้นมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้เรียน และใช้เป็น       
แนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาบนพ้ืนฐานของการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาบัณฑิต โดยใช้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมแห่งชาติเป็นเคร่ืองมือ
และกรอบการพัฒนาอาจารย์มืออาชีพของต่างประเทศ น้ัน  

ในการน้ี เพ่ือให้การดําเนินการเป็นไปตามนโยบายการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียน      
การสอนและความรู้ความเข้าใจแนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ใน
สถาบันอุดมศึกษา กองบริการการศึกษาจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาการแต่งต้ังคณะทํางานพัฒนาคุณภาพการ
สอนของอาจารย์มหาวิทยาลัยศิลปากร  
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
  

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) คําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง
แต่งต้ังคณะทํางานพัฒนาคุณภาพการสอนของอาจารย์มหาวิทยาลัยศิลปากร และให้นําเสนออธิการบดีลงนาม
ในคําสั่งแต่งต้ังต่อไป 
 
ระเบยีบวาระที่  4.6.3 (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากร      
                กับ Denpa Educational Institutions ประเทศญี่ปุ่น 
 
สรุปเรื่อง    

ด้วยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประสงค์จะทําข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการกับ Denpa Educational Institutions ประเทศญี่ปุ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือด้าน
การแลกเปล่ียนบุคลากรและนักศึกษา และจัดกิจกรรมทางวิชาการในหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
ออกแบบ วิชาเอกการออกแบบเกม ซึ่ง Denpa Educational Institutions เป็นสถาบันที่มีเครือข่ายความ
ร่วมมือกับบริษัทเกมช้ันนําในประเทศญี่ ปุ่น จํานวน 12 สถาบัน ข้อตกลงดังกล่าวเป็นข้อตกลงระดับ
มหาวิทยาลัย ระดับของผู้ลงนามของทั้งสองฝ่าย คือ อธิการบดี ข้อตกลงมีระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันลงนาม ซึ่งได้
ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 
26 เมษายน 2561  โดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้เสนอเอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณา 
ดังน้ี   
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1. แบบเสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาการจัดทําข้อตกลงความร่วมมือกับต่างประเทศ 
(MOU และ MOA)  

2. แผนการดําเนินตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 
3. (ร่าง) MOU ฉบับภาษาอังกฤษ และฉบับแปลเป็นภาษาไทย โดยมีผู้รับรองการแปล   
4. ประวัติของ Denpa Educational Institutions ประเทศญี่ปุ่น 
ทั้งน้ี เน่ืองจากข้อตกลงดังกล่าวเป็นข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ 

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

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ Denpa Educational Institutions ประเทศญี่ปุ่น และให้นําเสนอ          
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
ระเบยีบวาระที่  4.6.4 รายงานผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์ QS Stars Rating  
  (ข้อมูล ณ เมษายน 2561) 
 
สรุปเรื่อง    

ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้มีนโยบายในการยกระดับสู่มาตรฐานสากล โดยมีแผนในการเข้ารับการ
ประเมินตามเกณฑ์ QS Stars Ratings ในช่วงปลายปี 2561 มหาวิทยาลัยได้มีการขับเคลื่อน ดําเนินการ
นโยบายต่างๆ และได้มีการประเมินตนเองตามเกณฑ์ QS Stars Ratings อย่างสมํ่าเสมอ ซึ่งจากการวิเคราะห์
ผลคะแนนการประเมินตนเองตามเกณฑ์ QS Stars Ratings พบว่า มหาวิทยาลัยมีแนวโน้มที่จะได้คะแนน
ประเมินสูงกว่า 550 คะแนน ซึ่งเป็นเกณฑ์คะแนนข้ันตํ่าของระดับ 4 ดาว ตรงตามเป้าที่มหาวิทยาลัยได้ต้ังไว้ 
โดยมหาวิทยาลัยที่จะได้รับผลประเมินในระดับ 4 ดาว จะต้องมีจํานวนนักศึกษาต่างชาติอย่างน้อย ร้อยละ 1           
ของนักศึกษาทั้งหมด หรือคิดเป็นประมาณ 250 คน กรณีมหาวิทยาลัยศิลปากรซึ่งในปัจจุบันมีนักศึกษาต่างชาติ
เป็นจํานวนรวมท้ังสิ้น 120 คน (เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนเป็น 2 เท่า จากเดิม จํานวน 60 คน) น้ัน 

ในการน้ี เพ่ือให้ผลประเมินเป็นไปตามเป้าหมายที่ กําหนด สํานักงานประกันคุณภาพ
การศึกษาจึงเสนอที่ประชุมพิจารณารายงานผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์ QS Stars Rating (ข้อมูล        
ณ เมษายน 2561) ซึ่งมหาวิทยาลัยควรกําหนดมาตรการผลักดันเพ่ือเพ่ิมนักศึกษาต่างชาติ โดยอาจสนับสนุนให้
คณะวิชาจัดโครงการ Summer @ Silpakorn เพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษาต่างชาติได้มีโอกาสเข้าเรียนระยะสั้น
ที่มหาวิทยาลัยศิลปากร (ช่วงเวลาอย่างน้อย 10 วัน และมีการลงทะเบียนเรียนในรายวิชาอย่างน้อย 1 หน่วยกิต) 
โดยมีวัตถุประสงค์ ดังน้ี 

1. เพ่ิมจํานวนนักศึกษาต่างชาติ ประมาณ 150 คน โดยมหาวิทยาลัยจะให้ทุนกับนักศึกษา
ต่างชาติ จํานวน 20,000 บาท/คน 
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2. ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย และสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดี เพ่ิมโอกาสให้นักศึกษา
ที่เข้าร่วมโครงการตัดสินใจเข้ารับการศึกษาแบบเต็มเวลาที่มหาวิทยาลัยศิลปากร 

3. สนับสนุนการเป็นผู้นําทางด้านการศึกษาในภูมิภาคอาเซียนของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
และประเทศไทย 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบรายงานผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์ QS 
Stars Rating (ข้อมูล ณ เมษายน 2561) ตามที่สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษาเสนอ 

ทั้งน้ี ขอให้คณะวิชาที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการ Summer @ Silpakorn แจ้งไปยังผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือจะได้ดําเนินการต่อไป 
 
เลิกประชุมเวลา 12.00 น.                                                                     
               
 
 

                                                                                                                                                       
 

(นางสาวกันย์พินันท์  สิริปัญญาธร) 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 

                                                                 
(นางสาวสิริวัลลิ์  พฤกษาอุดมชัย) 

ผู้จดรายงานการประชุม 
 

 

                                                            
(นางสาวเอมอร  ชีราวุฒธิพันธ์) 

ผู้จดรายงานการประชุม 
 
 
 

รายงานการประชุมฉบับน้ี 
ได้รับรองโดยไม่มีการแก้ไข 

 


