
 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ครั้งท่ี 4/2562 

วันอังคารท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2562 
ณ  ห้องประชุมนริศรานวุัดตวิงศ์ สํานักงานอธิการบด ี ตลิ่งชนั 

…………….……………….. 

ผู้มาประชุม 

1. อ.ปัญจพล  เหล่าพูนพัฒน์ ผู้รักษาการแทนอธิการบดี ประธานกรรมการ 
2. รศ.ดร.ดวงเดือน  ไกรลาศ ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา กรรมการ 
3. ศ.ดร.พรศักด์ิ  ศรีอมรศักด์ิ ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย กรรมการ 
4. รศ.ดร.จุไรรัตน์ นันทานิช คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ 
5. ศ.ญาณวิทย์   กุญแจทอง  คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ กรรมการ 
6. อ.ดร.นนท์  คุณค้ําชู คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กรรมการ 
7. ผศ.ชวลิต ขาวเขียว คณบดีคณะโบราณคดี กรรมการ 
8. อ.ดร.ธนาทร  เจียรกุล คณบดีคณะมณัฑนศิลป์ กรรมการ 
9. ผศ.วุฒิชัย  เลิศสถากิจ คณบดีคณะดุริยางคศาสตร์ กรรมการ 

10. ผศ.ดร.พีรพัฒน์ ยางกลาง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
11. ผศ.สมศักด์ิ ชาตินํ้าเพ็ชร คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ 
12. ผศ.จอมภัค  คลังระหัด รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติฝ่ายบริหาร กรรมการ 

  รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 
13. ผศ.ฉัตรชัย  เผ่าทองจีน ผู้อํานวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ กรรมการ 
14. อ.ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท ์ ผู้อํานวยการหอศิลป์ กรรมการ 
15. อ.ดร.คุณัตว์   พิธพรชัยกุล ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน กรรมการ 
16. ผศ.ดร.เชาวรีย์ อรรถลังรอง ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ 

   ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา  
17. นางสาวอัปสร กิจเจริญค้า ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้มาประชุมผา่นระบบ VDO-Conference 
1. รศ.ดร.ประสพชัย  พสุนนท ์ ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กร กรรมการ 
2. ผศ.ดร.ปาเจรา    พัฒนถาบุตร ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร ์ กรรมการ 
3. รศ.ดร.พิทักษ์ ศิริวงศ์ ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กรรมการ 
4. ผศ.สยุมพร  กาษรสุวรรณ ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม กรรมการ 
5. ผศ.ดร.ภัธทรา  โต๊ะบุรินทร์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ 

  รักษาการแทนคณบดีคณะอักษรศาสตร ์
6. ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธ์ุ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กรรมการ 
7. ผศ.ดร.นรงค์  ฉิมพาล ี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 
8. รศ.ดร.ธนะเศรษฐ ์ ง้าวหิรัญพัฒน์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กรรมการ 
9. ผศ.ดร.อรุณศร ี ลีจีรจําเนียร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 
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10. อ.ดร.ภวพล คงชุม คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการ 
11. ผศ.ดร.ศักดิพันธ์ ตันวิมลรัตน์ ผู้อํานวยการสํานักหอสมุดกลาง กรรมการ 

ผู้เขา้ร่วมประชุม 
1. รศ.ดร.นันทนิตย์ วานิชาชีวะ ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย 
2. อ.พงศธร เวสสบุตร ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและกายภาพ 
3. อ.ดร.สุภาพ  เกิดแสง ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 
4. นายสหรัฐ   มณีจันทร ์ ผู้อํานวยการกองกฎหมาย 
5. นางสุกัญญา   ต่อทรัพย์สิน ผู้อํานวยการกองทรัพยากรมนุษย์  
6. นางสุมณฑา   เสรีวัตตนะ ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน 
7. นางนิรบล  ต้นวงศ์ ผู้ช่วยผู้อํานวยการกองกฎหมาย 
8. นางมุจลินท์  สังข์จุ้ย ผู้ช่วยผู้อํานวยการกองกฎหมาย 
9. นางสาวนลินรัตน์  ปัจฉิมพัทธพงษ์ ผู้ช่วยผู้อํานวยการกองกลาง 

10. นางสาวธณิดา  มหาสวัสด์ิ ผู้รักษาการผู้ช่วยผู้อํานวยการกองทรัพยากรมนุษย์  
11. นางสาวรัตทิกร คงทอง หัวหน้างานบริหารทั่วไป กองกลาง 
12. นางสาวธันยาภรณ์  ทองทับทิม หัวหน้างานบริหารทรัพยากรมนุษย์ กองทรัพยากรมนุษย์ 

ผู้เขา้ร่วมประชุมผ่านระบบ VDO-Conference  
1. อ.ปวริส มินา ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
2. ผศ.ศุภกาญจน์ ผาทอง ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการจัดการศึกษาทั่วไป 
3. รศ.ดร.อวยพร อภิรักษ์อร่ามวง ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ 
4. ผศ.ดร.ดิเรกฤทธ์ิ  บัวเวช  
5. นายกฤษดา   ไพรวรรณ์  

ผู้ไม่มาประชุม 
1.  ผศ.ดร.วรางคณา นิพัทธ์สุขกิจ คณบดีคณะอักษรศาสตร ์ ติดราชการ 
2.  ผศ.ดร.สมพิศ   ขัตติยพิกุล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ติดราชการ 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 
เมื่อกรรมการครบเป็นองค์ประชุมแล้ว ประธานกล่าวเปิดประชุมและขอให้ที่ประชุมพิจารณา

เรื่องต่างๆ ดังน้ี 
 
ระเบยีบวาระที่  1    เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบยีบวาระที่ 1.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลยัศลิปากร            
  ครั้งที่ 3/2562 เม่ือวันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562   
 
สรุปเรื่อง 
 ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562         
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มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบยีบวาระที่ 1.2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลยัศลิปากร            
  ครั้งที่ 3/2562 เม่ือวันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 (วาระลับ) 
 
สรุปเรื่อง 
 ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 (วาระลับ)         
 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบยีบวาระที่  2     เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
ระเบยีบวาระที่ 2.1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ 

ไม่มี  
 
ระเบียบวาระท่ี 2.2 การเปลี่ยนแปลงการเริ่มรับนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

ศิลปะการออกแบบเชิงวัฒนธรรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) 
 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 24/2561 เมื่อวันอังคารที่ 
11 ธันวาคม 2561 ได้ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมในการ
จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในลักษณะโครงการพิเศษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... โดยให้มีผลใช้บังคับกับ
นักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการนําเสนอ
คณะกรรมการที่ปรึกษาเกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย น้ัน  

ในการน้ี บัณฑิตวิทยาลัยได้เสนอที่ประชุมเพ่ือทราบการเปลี่ยนแปลงการเริ่มรับนักศึกษา
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบเชิงวัฒนธรรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561)         
จาก “ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561” เป็น “ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562” ซึ่งกองกฎหมาย
ให้ความเห็นว่า จําเป็นต้องยกเลิกการดําเนินการเพ่ือออก (ร่าง) ระเบียบดังกล่าว 

ทั้งน้ี อัตราค่าธรรมเนียมสาขาวิชาดังกล่าวได้กําหนดไว้ในข้อ 4.2.3.1.3 ของระเบียบ
มหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในลักษณะโครงการพิเศษ และ
ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ โครงการพิเศษ พ.ศ. 2562 ซึ่งมีผลใช้บังคับกับนักศึกษาที่เข้าศึกษา
ต้ังแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 และนายกสภามหาวิทยาลัยได้ลงนามเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ  

 
มติ ที่ประชุมรับทราบ และให้นําเสนอคณะกรรมการท่ีปรึกษาเก่ียวกับการเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัยเพ่ือทราบต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี 2.3 โครงการอบรม เรื่อง “วิพากษ์ SAR เพื่อพัฒนาองค์กร (EdPEx 200) และ 
EdPEx Overview สําหรับหน่วยงานสนับสนุนเทียบเท่า/สํานักงาน
อธิการบดี” 

 
สรุปเรื่อง 

ด้วยกองประกันคุณภาพการศึกษากําหนดจัดโครงการอบรม เรื่อง “วิพากษ์ SAR เพ่ือพัฒนา
องค์กร (EdPEx 200) และ EdPEx Overview สําหรับหน่วยงานสนับสนุนเทียบเท่า/สํานักงานอธิการบดี”           
เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้แก่ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ให้แก่คณะนําร่องในการพัฒนาองค์กรเข้าสู่ความ
เป็นเลิศภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ : EdPEx 200 ของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) และสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้วยเกณฑ์ 
EdPEx ให้แก่บุคลากรสังกัดหน่วยงานสนับสนุนเทียบเท่าและสํานักงานอธิการบดี โดยมีกิจกรรมย่อย ดังน้ี 
 

กิจกรรม กลุ่มเปา้หมาย สถานท่ี 
1. การอบรม เรื่อง “วิพากษ์ SAR เพ่ือ
พัฒนาองค์กรสู่  EdPEx 200” วันพุธที่ 6 
มีนาคม 2562 

ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่หน่วยงาน
สนับสนุนเทียบเท่าคณะ จํานวน
หน่วยงานละ 5 คน  

 

ณ  ห้ อ งประ ชุม ช้ัน  8 
อาคาร 50 ปี ต้ังแต่เวลา 
08.30-16.30 น. 

2. การอบรม เรื่อง “EdPEx Overview  
สําหรับหน่วยงานสนับสนุนเทียบเท่า/
สํานักงานอธิการบดี” วันพฤหัสบดีที่ 7 
มีนาคม 2562  

กองภายใต้สํานักงานอธิการบดี 
จํานวนหน่วยงานละ 5 คน   
 

  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ  

 
มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี 2.4 รายงานผลการเข้าใช้งานโปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์ 
Speexx ประจําเดือนธันวาคม 2561 - มกราคม 2562 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรมีนโยบายในการพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษของ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร และได้มีประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ระบบและกลไกเพ่ือส่งเสริมการ
เรียนรู้และทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับลงวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
เพ่ือให้นักศึกษาได้พัฒนาสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ (English Proficiency) ให้มีความรู้ความสามารถต้ังแต่
ระดับ B2 ขึ้นไป ตามกรอบมาตรฐาน CEFR (Common European Framework of Reference for 
Languages) และสําเร็จการศึกษาไปเป็นบัณฑิตที่มีความพร้อมทั้งวิชาการ วิชาชีพ และทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษในระดับที่ใช้งานได้ โดยมหาวิทยาลัยได้ดําเนินการจัดหาโปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ออนไลน์ Speexx  สําหรับช่วยส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา เพ่ือให้นักศึกษา
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ได้พัฒนาความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษด้วยตนเองควบคู่กับการเรียนการสอนรายวิชา
ภาษาอังกฤษในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษของแต่ละคณะวิชา น้ัน 

 ในการน้ี ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษจึงเสนอ       
ที่ประชุมเพ่ือทราบรายงานผลการเข้าใช้งานโปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์ Speexx ของ
มหาวิทยาลัย ประจําเดือนธันวาคม 2561 - มกราคม 2562   

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ  

 
มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 

ระเบยีบวาระที่  3    เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน  
ไม่มี  

 

ระเบยีบวาระที่  4     เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
ระเบยีบวาระที่  4.1 การบริหารงานบุคคล 
ระเบยีบวาระที่  4.1.1 การสอบแข่งขนั / คัดเลือก 

ไม่มี   
 

ระเบยีบวาระที่  4.1.2 การขออนุมัติบรรจุบคุคล / การโอนย้าย 
ระเบยีบวาระที่  4.1.2.1 คณะเภสัชศาสตร์ขออนุมัติจ้าง นางสาวดวงทิพย์ คลา้ยจันทรพ์งษ์ เพื่อบรรจุ

เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่คณะเภสัชศาสตร์มีอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
ปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-6-08-35 เดิมเป็นอัตราของ นางสาวจริญญา ผาบชุม ซึ่งได้รับอนุญาตให้ลาออก          
ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 น้ัน 

คณะฯ ได้ดําเนินการตามข้ันตอนแล้ว ผู้ได้รบัการคัดเลือกคือ นางสาวดวงทิพย์ คล้ายจันทร์พงษ์ 
วุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม คณะฯ จึงประสงค์           
ขออนุมัติจ้าง นางสาวดวงทิพย์ คล้ายจันทร์พงษ์ เพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ดํารงตําแหน่ง           
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-6-08-35 อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท             
สังกัดสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน “เภสัชศาลา” คณะเภสัชศาสตร์ พร้อมทั้งขออนุมัติแต่งต้ัง
คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังน้ี 

1. รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะเภสัชศาสตร์ ประธานกรรมการ 
2. รองคณบดีฝ่ายวิชาชีพ คณะเภสัชศาสตร์ กรรมการ 
3. อาจารย์ ดร.นํ้าฝน ศรีบัณฑิต กรรมการ 
 ผู้จัดการสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน “เภสัชศาลา”   
4. เลขานุการคณะเภสัชศาสตร์ กรรมการ 
5. นายชัยวัฒน์ ตันติบวรเดชา เลขานุการ 

 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จ้าง นางสาวดวงทิพย์ คล้ายจันทร์พงษ์ เพ่ือบรรจุเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย ดํารงตําแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-6-08-35 อัตราเงินเดือน 
เดือนละ 19,500 บาท สังกัดสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน “เภสัชศาลา” คณะเภสัชศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ ก.บ.ม. 
อนุมัติ แต่ไม่ก่อนวันรายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน  พร้อมทั้งอนุมัติให้แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลอง
ปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าว ตามรายช่ือที่ คณะฯ เสนอ ทั้งน้ี การจ้างคร้ังแรกให้จ้างเป็นพนักงานประจํา
สถานภาพทดลองงานมีระยะเวลาการจ้าง 1 ปี ต้ังแต่วันที่รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน 
 
ระเบียบวาระท่ี 4.1.2.2 กองคลัง สํานักงานอธิการบดี ขออนุมัติจ้างบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน

มหาวิทยาลัย จํานวน  2 ราย 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มีอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 2 อัตรา 

ตําแหน่งนักการเงินปฏิบัติการ ได้แก่ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-07-448 และ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-07-535 สังกัด            
งานการเงิน กองคลัง สํานักงานอธิการบดี น้ัน 
  เพ่ือให้การดําเนินงานภายในกองคลัง สํานักงานอธิการบดี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย              
กองคลัง สํานักงานอธิการบดี จึงประสงค์ขออนุมัติจ้างบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 2 ราย ดังน้ี 

1. นางสาวภัทรินทร์ เทียนดํา วุฒิบริหารธุรกิจบัณฑิต (การบริหารการเงิน) จากมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ตําแหน่งนักการเงินปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-07-448 อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท  
สังกัดงานการเงิน กองคลัง สํานักงานอธิการบดี 

2. นายวงศกร น่ิมวิลัย วุฒิบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(การเงินการธนาคาร)          
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตําแหน่งนักการเงินปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-07-535 อัตราเงินเดือน 
เดือนละ 19,500 บาท  สังกัดงานการเงิน กองคลัง สํานักงานอธิการบดี 

พร้อมทั้งขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน จํานวน 2 ราย ดังน้ี  
1. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลัง    ประธานกรรมการ 
2. ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี   กรรมการ 
3. ผู้อํานวยการกองคลัง     กรรมการ 
4. หัวหน้างานพัสดุ กองคลัง    กรรมการ 
5. หัวหน้างานบริหารงบประมาณ กองคลัง   กรรมการ 
6. หัวหน้างานบัญชี กองคลัง    กรรมการ 
7. นางสาวกัลย์สุดา  เรืองจินดา    เลขานุการ 

 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมั ติให้จ้างบุคคล ทั้ง 2 ราย เ พ่ือบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ต้ังแต่วันที่ ก.บ.ม. อนุมัติ แต่ไม่ก่อนวันรายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน พร้อมทั้งอนุมัติให้แต่งต้ัง
คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าวตามรายช่ือที่หน่วยงานเสนอ ทั้งน้ี การจ้าง
ครั้งแรกให้จ้างเป็นพนักงานประจําสถานภาพทดลองงาน มีระยะเวลาการจ้าง 1 ปี ต้ังแต่วันที่รายงานตัว           
เข้าปฏิบัติงาน 
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ระเบียบวาระท่ี 4.1.2.3 คณะศึกษาศาสตร์ขออนุมัติจ้าง นางสาวนภาภรณ์ ดาวเจริญ เพื่อบรรจุเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่คณะศึกษาศาสตร์มีอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่          
1-6-05-107 สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) น้ัน 

คณะฯ ได้ดําเนินการตามข้ันตอนแล้ว ผู้ได้รับการคัดเลือกคือ นางสาวนภาภรณ์ ดาวเจริญ        
วุฒิศึกษาศาสตรบัณฑิต (การศึกษาปฐมวัย) หลักสูตร 5 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะฯ ประสงค์ขออนุมัติจ้าง 
นางสาวนภาภรณ์ ดาวเจริญ เพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขท่ี              
1-6-05-107 อัตราเงินเดือน เดือนละ 23,700 บาท สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและ
ประถมศึกษา) คณะศกึษาศาสตร์ พร้อมทั้งขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังน้ี 

1. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์    ประธานกรรมการ 
2. รองผู้อํานวยการโรงเรียนสาธิตฝ่ายบริหาร  กรรมการ 
3. รองผู้อํานวยการโรงเรียนสาธิตฝ่ายวิชาการ  กรรมการ 
4. อาจารย์มุจลินท์  กลิ่นหวล    กรรมการ 
5. อาจารย์ธนาภา  สงค์สมบัติ    กรรมการ 
6. นางอ่อนทิวา  ป้องกัน     เลขานุการ 

 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จ้าง นางสาวนภาภรณ์ ดาวเจริญ เพ่ือบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-6-05-107 อัตราเงินเดือน เดือนละ 23,700 บาท             
สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)  คณะศึกษาศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ ก.บ.ม. อนุมัติ 
แต่ไม่ก่อนวันรายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน  พร้อมทั้งอนุมัติให้แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลอง
ปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าวตามรายช่ือที่ คณะฯ เสนอ ทั้งน้ี การจ้างคร้ังแรกให้จ้างเป็นพนักงานประจํา
สถานภาพทดลองงานมีระยะเวลาการจ้าง 1 ปี ต้ังแต่วันที่รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน 
 
ระเบียบวาระท่ี 4.1.2.4 ขออนุมัติกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ และขออนุมัติ

บรรจุ  นางสาวพัณณิ์ภาริษา ของทิพย์  นักเรียนทุนฯ  เป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ 

 
สรุปเรื่อง 
 ตามที่ นางสาวพัณณ์ิภาริษา ของทิพย์ นักเรียนทุนรัฐบาลของสํานักงานคณะกรรมการ          
การอุดมศึกษา ตามโครงการพัฒนากําลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)            
ซึ่งได้รับทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท-เอก และได้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาสถิติ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยประสงค์จะเข้าปฏิบัติงานเพ่ือชดใช้ทุนฯ ที่ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร แต่เน่ืองจากคณะวิทยาศาสตร์ไม่มีกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยเพ่ือรองรับ             
การปฏิบัติงานชดใช้ทุนของ นางสาวพัณณิ์ภาริษา ของทิพย์ นักเรียนทุนฯ ประกอบกับคณะฯ ยังไม่มีคําขอจัดต้ัง
งบประมาณเพ่ือรองรับกรอบอัตราพนักงานฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
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 คณะฯ จึงประสงค์ขออนุมัติ ดังน้ี 
 1. ขออนุมัติกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวน           
1 อัตรา เพ่ือรองรับนักเรียนทุนฯ ราย นางสาวพัณณิ์ภาริษา ของทิพย์ ตําแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาสถิติ          
คณะวิทยาศาสตร์ ทั้งน้ี ให้คณะฯต้ังคําของบประมาณคืนให้ส่วนกลางในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต่อไป 
 2. ขออนุมั ติจ้าง นางสาวพัณณิ์ภาริษา ของทิพย์ นักเรียนทุนฯ ด้วยวุฒิปริญญาเอก วุฒิ             
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สถิติ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดํารงตําแหน่งอาจารย์ อัตราเงินเดือน เดือนละ           
31,500 บาท สังกัดภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งเป็นวันที่รายงานตัว 
เข้าปฏิบัติงาน โดยมีผลการสอบคะแนนภาษาอังกฤษ CU-TEP 67 คะแนน (เป็นไปตามมติที่ประชุม ก.บ.พ. ครั้งที่ 
25/2558 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558 กําหนดให้มีผลการสอบคะแนนภาษาอังกฤษ CU-TEP ไม่ตํ่ากว่า           
60 คะแนน) 
 3. ขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังน้ี 
 1. หัวหน้าภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์   ประธานกรรมการ 
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุศยา ปลั่งพงษ์พันธ์   กรรมการ 
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลชนก พานิชการ   กรรมการ 
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ขาวสิทธิวงษ์    กรรมการ 
 5. นางนงลักษณ์ เอ๊ียวเจริญ     เลขานุการ 

กรณีน้ี ที่ประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ได้แจ้งเพ่ือทราบ  
ตามมติของคณะอนุกรรมการงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะท่ี 2 ได้กําหนด
หลักเกณฑ์การต้ังค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐในส่วนของการต้ังอัตรานักเรียนทุนสําหรับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 
โดยให้ต้ังเฉพาะกรอบของนักเรียนทุนอัตราใหม่ที่ได้รับจัดสรรทุนจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เท่าน้ัน ดังน้ัน หากมหาวิทยาลัยมีนักเรียนทุนที่ต้องบรรจุใหม่ซึ่งได้รับทุนจากหน่วยงานอ่ืน จะต้องใช้
งบประมาณจากแหล่งอ่ืนในการบรรจุต่อไป 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังน้ี 

1. อนุมัติให้ใช้กรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่            
1-2-27-1387 สังกัดภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ เพ่ือรองรับนักเรียนทุนฯ ราย นางสาวพัณณิ์ภาริษา              
ของทิพย์ ทั้งน้ี ให้คณะฯต้ังคําของบประมาณคืนให้ส่วนกลางในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต่อไป 

2. อนุมัติให้จ้าง นางสาวพัณณิ์ภาริษา ของทิพย์ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ดํารงตําแหน่ง
อาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-27-1387 อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท สังกัดภาควิชาสถิติ            
คณะวิทยาศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562  ซึ่งเป็นวันที่รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน พร้อมทั้งอนุมัติให้
แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าวตามรายช่ือที่คณะฯ เสนอ ทั้งน้ี  
การจ้างคร้ังแรกให้จ้างเป็นพนักงานประจําสถานภาพทดลองงาน มีระยะเวลาการจ้าง 1 ปี ต้ังแต่วันที่            
รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน 
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ระเบยีบวาระที่  4.1.3 การประเมินการปฏิบัติงาน 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.3.1 รายงานผลการประเมินทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย  

จํานวน 3 ราย 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรได้มีคําสั่งบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยให้ทดลอง

ปฏิบัติงานในตําแหน่งเป็นเวลา 6 เดือน จํานวน 3 ราย คือ 
1. นายวัชระ จิรฐิติกาลกิจ วุฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สื่อสารมวลชน) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-3-25-759 อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท สังกัดคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ต้ังแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 

2. นายอนุพงศ์ ทวยนาค วุฒิศึกษาศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) 5 ปี เกียรตินิยมอันดับหน่ึง 
จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-6-05-132 อัตราเงินเดือน เดือนละ        
23,700 บาท สังกัดโรงเรียนสาธิต คณะศึกษาศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 

3. นางสาวฐิตาภา แก้วละเอียด วุฒิศิลปศาสตรบัณฑิต (ศาสนศึกษา) เกียรตินิยมอันดับ 2 
จากมหาวิทยาลัยมหิดล ดํารงตําแหน่งนักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-02-174 อัตราเงินเดือน 
เดือนละ 19,500 บาท สังกัดงานบริหารและธุรการ สํานักงานคณบดี คณะโบราณคดี ต้ังแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 
 บัดน้ี คณะกรรมการประเมินฯ ได้ดําเนินการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาว ิทยาล ัยดังกล่าวแล้ว เห็นว่าพนักงานมหาว ิทยาล ัย  ทั้ง 3 ราย เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ             
ความรับผิดชอบและความประพฤติเหมาะสม เห็นควรให้ปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าวต่อไป 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบรายงานผลการประเมินทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัย จํานวน 3 ราย และให้ปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าวต่อไป  
 
ระเบยีบวาระที่  4.1.4 การขอเปลี่ยน / เพิ่มเง่ือนไขการบรรจุ 

ไม่ม ี
 

ระเบียบวาระท่ี  4.1.5 การพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ ชํานาญงาน ชํานาญงานพิเศษ ชํานาญการ  
  ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษฯ 
  ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6 เรื่องอ่ืนๆ 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.1 ขอปรับวุฒิและอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือน       
ตามคุณวุฒิและการเพ่ิมวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติ พ.ศ.2553 ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน 2553 ข้อ 4 
และข้อ 5 กําหนดว่าการปรับเงินเดือน  ตามคุณวุฒิหรือการเพ่ิมคุณวุฒิไว้ในทะเบียนประวัติน้ัน ข้าราชการและ
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พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ที่ได้รับคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นน้ันจะต้องเป็นคุณวุฒิที่ตรงกับลักษณะ          
การสอนของภาควิชา หรือของคณะหรือหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 

และสําหรับข้าราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายบริหารและปฏิบัติงานทั่วไปที่ได้รับ
คุณวุฒิเพ่ิมขึ้นน้ันจะต้องเป็นคุณวุฒิที่ตรงกับมาตรฐานกําหนดตําแหน่งซึ่งบุคคลน้ันดํารงตําแหน่งอยู่              
ในขณะนั้น ส่วนการกําหนดอัตราเงินเดือน  ตามคุณวุฒิ ให้คํานึงถึงความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบ 
ความประพฤติ และความเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างย่ิงต้องพิจารณาถึงลักษณะงานที่ปฏิบัติ ผลประโยชน์             
ที่หน่วยงานจะได้รับเป็นสําคัญ 

นอกจากน้ี ที่ประชุม ก.บ.พ. มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 10/2551 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 
2551 ได้วางแนวปฏิบัติว่า การเสนอขอกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิของผู้ได้รับอนุญาตให้ลาศึกษา หรือผู้
ที่ได้รับวุฒิก่อนบรรจุแต่งต้ัง จะต้องเสนอเร่ืองให้หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ของคณะหรือมหาวิทยาลัย ภายใน  
60 วัน นับแต่วันรายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการ (กรณีได้รับวุฒิเพ่ิมขึ้นก่อนวันรายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการ)  
หรือ ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่สําเร็จการศึกษา (กรณีรายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการก่อนวันที่มีหลักฐานว่า
สําเร็จการศึกษา) หากเสนอเรื่องขอกําหนดภายหลังเวลาดังกล่าวให้กําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิได้ไม่ก่อน
วันที่หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ของคณะหรือมหาวิทยาลัยได้รับเรื่อง 

เน่ืองจาก มหาวิทยาลัยได้อนุญาตให้ นายศึกษิต เพชรอําไพ พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท
พนักงานประจํา ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-3-26-218 สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ ลาศึกษานอกเวลา
ราชการ ในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรมกับการท่องเที่ยว ณ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร มีกําหนด 1 ปี 7 เดือน 28 วัน ต้ังแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560 และ          
นายศึกษิต เพชรอําไพ ได้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก วุฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการมรดก        
ทางสถาปัตยกรรมกับการท่องเที่ยว) INTERNATIONAL PROGRAM จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ต้ังแต่วันที่       
16 สิงหาคม 2561  

วิทยาลัยนานาชาติประสงค์ขออนุมัติปรับเพ่ิมเงินเดือนตามวุฒิการศึกษาที่ได้รับสูงขึ้น         
เฉพาะกรณีวุฒิการศึกษาท่ีตรงตามสายงาน แก่ นายศึกษิต เพชรอําไพ พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท
พนักงานประจํา ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-3-26-218 อัตราเงินเดือน เดือนละ 29,070 บาท สังกัดวิทยาลัย
นานาชาติ ซึ่งสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก วุฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรมกับ           
การท่องเที่ยว) INTERNATIONAL PROGRAM จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ต้ังแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2561 และ         
ได้ยื่นเรื่องเพ่ือขอปรับเพ่ิมเงินเดือนตามวุฒิการศึกษาที่ได้รับสูงขึ้นเฉพาะกรณีวุฒิการศึกษาที่ตรงตามสายงาน           
โดยงานการเจ้าหน้าที่ของคณะฯ รับเร่ือง เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562 สมควรได้รับการปรับวุฒิและอัตรา
เงินเดือน จากตําแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท อัตราเงินเดือน เดือนละ 29,070 บาท เป็นตําแหน่งอาจารย์    
วุฒิปริญญาเอก อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท ได้ต้ังแต่วันที่ 28 มกราคม 2562 ซึ่งเป็นวันที่            
งานการเจ้าหน้าที่ของคณะฯ รับเรื่อง (เน่ืองจากย่ืนเรื่องเกินกว่า 60 วัน นับแต่วันที่สําเร็จการศึกษา) 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้ปรับวุฒิและอัตราเงินเดือน ราย นายศึกษิต เพชรอําไพ 
พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-3-26-218 อัตราเงินเดือน 
เดือนละ 29,070 บาท สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ จาก วุฒิปริญญาโท อัตราเงินเดือน เดือนละ 29,070 บาท เป็น    
วุฒิปริญญาเอก อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท ได้ต้ังแต่วันที่ 28 มกราคม 2562 ซึ่งเป็นวันที่งาน         
การเจ้าหน้าที่ของคณะฯ รับเรื่อง 
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ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.2 การขอเพิ่มวุฒิการศึกษาไว้ในทะเบียนประวัติพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 
2 ราย 

 
สรุปเรื่อง 

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

และสําหรับข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายบริหารและปฏิบัติงานท่ัวไป                
ที่ได้รับคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นน้ันจะต้องเป็นคุณวุฒิที่ตรงกับมาตรฐานกําหนดตําแหน่งซึ่งบุคคลน้ันดํารงตําแหน่งอยู่  
ในขณะนั้น ส่วนการกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ ให้คํานึงถึงความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบ     
ความประพฤติและความเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างย่ิงต้องพิจารณาถึงลักษณะงานที่ปฏิบัติ ผลประโยชน์         
ที่หน่วยงานจะได้รับเป็นสําคัญ   

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

คณะวิชาประสงค์ขออนุมัติเพ่ิมวุฒิการศึกษาไว้ในทะเบียนประวัติ จํานวน 2 ราย ดังน้ี 
1. นางสาววิชุดา เมตตานันท พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหน่ง

อาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-09-318 อัตราเงินเดือน เดือนละ 37,790 บาท สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล         
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับอนุญาตลาศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาวิชา  
เทคโนโลยีพลังงาน ณ บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและส่ิงแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี มีกําหนด 5 เดือน ต้ังแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2554 และใช้เวลาราชการบางส่วน 
ภาคการศึกษาหน่ึงไม่เกิน 9 ช่ัวโมง/สัปดาห์ มีกําหนด 4 ปี 7 เดือน ต้ังแต่วันที่ 1 เมษายน 2554 ถึงวันที่          
31 ตุลาคม 2558 ได้รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงานที่คณะฯ ต้ังแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 (วันที่                   
1 พฤศจิกายน 2558 เป็นวันหยุดราชการ) และได้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก วุฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
(เทคโนโลยีพลังงาน) INTERNATIONAL PROGRAM จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี           
ต้ังแต่วันที่ 25 กันยายน 2561 และยื่นเรื่องเสนอขอเพิ่มวุฒิการศึกษาไว้ในทะเบียนประวัติให้หน่วยงาน          
การเจ้าหน้าที่ของคณะฯ รับเร่ืองเม่ือวันที่ 23 มกราคม 2562 โดยให้มีผลต้ังแต่วันที่ 23 มกราคม 2562           
ซึ่งเป็นวันที่งานการเจ้าหน้าที่ของคณะฯ รับเรื่อง เน่ืองจากย่ืนเรื่องเกินกว่า 60 วัน นับแต่วันที่สําเร็จการศึกษา  
(อัตราเงินเดือน เดือนละ 37,790 บาท เกินกว่าอัตราการบรรจุคุณวุฒิปริญญาเอก) 

2. นางสาวอมรา วีระวัฒน์ พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหน่งอาจารย์ 
ตําแหน่งเลขที่ 1-3-26-226 อัตราเงินเดือน เดือนละ 38,660 บาท สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ ได้รับอนุญาตให้         
ลาศึกษานอกเวลาราชการในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการ ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีกําหนด 3 ปี 
22 วัน ต้ังแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2555 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2558 และได้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 
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วุฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการ) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ต้ังแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2561 โดยยื่นเร่ือง
เสนอขอเพ่ิมวุฒิการศึกษาไว้ในทะเบียนประวัติให้หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ของคณะฯ รับเรื่องเมื่อวันที่         
28 มกราคม 2562 โดยให้มีผลต้ังแต่วันที่ 28 มกราคม 2562 ซึ่งเป็นวันที่งานการเจ้าหน้าที่ของคณะฯ รับเรื่อง 
เน่ืองจากย่ืนเรื่องเกินกว่า 60 วัน นับแต่วันที่สําเร็จการศึกษา (อัตราเงินเดือน เดือนละ 38,660 บาท เกินกว่า
อัตราการบรรจุคุณวุฒิปริญญาเอก) 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้เพ่ิมวุฒิการศึกษาไว้ในทะเบียนประวัติพนักงาน
มหาวิทยาลัย จํานวน 2 ราย ตามท่ีเสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.3 การยืมตัวพนักงานมหาวิทยาลัยไปช่วยปฏิบัติงาน 

 
สรุปเรื่อง 

ตามหนังสือสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ที่ ศธ 6601/ 0455 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาประสงค์ขอยืมตัว อาจารย์ดําริห์ บรรณวิทยกิจ พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่ง
อาจารย์ สังกัดคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ไปช่วยปฏิบัติงานในตําแหน่งผู้รักษาการแทนคณบดี
สํานักวิชาดุริยางคศาสตร์ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ต้ังแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป จนกว่า                
การสรรหาคณบดีสํานักวิชาดุริยางคศาสตร์ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา จะแล้วเสร็จ ดังความละเอียด
แจ้งแล้ว น้ัน ซึ่งมหาวิทยาลัยโดยมติ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยศิลปากร ในการประชุมคร้ังที่ 15/2561 เมื่อวันที่  
31 กรกฎาคม 2561 พิจารณาแล้วอนุญาตให้ อาจารย์ดําริห์ บรรณวิทยกิจ พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่ง
อาจารย์ สังกัดคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ไปช่วยปฏิบัติงานในตําแหน่งผู้รักษาการแทนคณบดี
สํานักวิชาดุริยางคศาสตร์ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป ทั้ง น้ี          
การไปช่วยปฏิบัติงานดังกล่าวต้องไม่กระทบต่อการเรียนการสอนภายในคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ตามหนังสือมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ ศธ 6801/3325 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2561 ไปแล้ว น้ัน 

เน่ืองจาก สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาประสงค์จะขอยืมตัว อาจารย์ดําริห์ บรรณวิทยกิจ 
พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะดุริยางคศาสตร์ ไปช่วยราชการปฏิบัติงานในตําแหน่งรองอธิการบดี        
ฝ่ายบริหารสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ตามหนังสือสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ที่ ศธ 6601/ 0026 ลงวันที่         
18 มกราคม 2562 ประกอบกับตามบันทึกข้อความคณะดุริยางคศาสตร์ ที่ ศธ 6816/ดย.072 ลงวันที่              
1 กุมภาพันธ์ 2562 คณะดุริยางคศาสตร์พิจารณาแล้ว โดยแจ้งให้มหาวิทยาลัยศิลปากรทราบ ดังน้ี  

1. แจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะดุริยางคศาสตร์ ในการประชุมคร้ังที่ 1/2562 
เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562  พิจารณาแล้วมีมติให้ อาจารย์ดําริห์ บรรณวิทยกิจ ไปช่วยราชการปฏิบัติงานใน
ตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบริหารสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เน่ืองจากไม่ส่งผลต่อความเสียหายในการ
ปฏิบัติงานของคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  

2. ขอหารือเร่ืองการจ่ายเงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการต่างๆ ของ อาจารย์ดําริห์ 
บรรณวิทยกิจ ในส่วนของคณะดุริยางคศาสตร์ เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับฯ และระยะเวลาการยืมตัว
ไปปฏิบัติงาน 

จากการตรวจสอบพบว่า อาจารย์ดําริห์ บรรณวิทยกิจ พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท
พนักงานประจํา สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-3-27-357 สังกัดคณะดุริยางคศาสตร์ ปัจจุบัน
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ได้รับเงินเดือน เดือนละ 46,280 บาท  ได้รับค่าประสบการณ์โดยไม่รวมเข้าในฐานเงินเดือน ในอัตราเดือนละ 
26,352 บาท และได้รับสวัสดิการตามที่มหาวิทยาลัยจัดให้มีสวัสดิการสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท
พนักงานประจํา 

จึงเสนอที่ประชุม ก.บ.ม. เพ่ือพิจารณาอนุญาตให้ อาจารย์ดําริห์ บรรณวิทยกิจ พนักงาน
มหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ไปช่วยปฏิบัติงานในตําแหน่ง
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ทั้งนี้ การไปช่วยปฏิบัติงานดังกล่าวต้องไม่กระทบต่อ
การเรียนการสอนภายในคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ตามท่ีที่ประชุมคณะกรรมการประจํา 
คณะดุริยางคศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 มีมติให้ความเห็นชอบ 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุญาตให้ อาจารย์ดําริห์ บรรณวิทยกิจ พนักงานมหาวิทยาลัย 
ตําแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ไปช่วยปฏิบัติงานในตําแหน่งรองอธิการบดี
ฝ่ายบริหาร สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ทั้งนี้ การไปช่วยปฏิบัติงานดังกล่าวต้องไม่กระทบต่อการเรียน         
การสอนภายในคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในส่วนของการจ่ายค่าประสบการณ์ ให้คณะฯ 
พิจารณาแล้วแจ้งมายังมหาวิทยาลัยเพ่ือดําเนินการต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.4 ขอเปลี่ยนชื่อตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ราย                  

นางสาวจารุกานต์ เปรมประสิทธิ์ 
 

สรุปเรื่อง 
ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดตําแหน่งและมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง 

ของพนักงานมหาวิทยาลัย ฉบับลงวันที่ 21 สิงหาคม 2561 ได้กําหนดมาตรฐานกําหนดตําแหน่งของพนักงาน
มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย ชื่อตําแหน่ง ระดับตําแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบหลักและคุณสมบัติเฉพาะ
ตําแหน่ง ไปแล้ว นั้น และมหาวิทยาลัยได้เวียนบันทึกพร้อมสรุปรายช่ือพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 
ประเภทพนักงานประจํา และพนักงานชั่วคราว ไปยังคณะอักษรศาสตร์พิจารณาเพื่อเปลี่ยนช่ือตําแหน่ง
พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ให้สอดคล้องตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งของประกาศฯ ดังกล่าว                  

ต่อมามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุม ก.บ.ม. มหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 
22 มกราคม 2562 พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้เปลี่ยนช่ือตําแหน่งฯ ตามที่คณะวิชาและส่วนงานเสนอ และ
มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการออกคําสั่งดังกล่าว ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 180/2562 เมื่อวันที่                
28 มกราคม 2562  สั่งเปลี่ยนช่ือตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย ราย นางสาวจารุกานต์ เปรมประสิทธ์ิ พนักงาน
มหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี วุฒิเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจ
วิศวกรรม ตําแหน่งเลขที่ 2-2-06-753 จากตําแหน่งนักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ เป็นตําแหน่งนักวิชาการ
อุดมศึกษาปฏิบัติการ สังกัดงานคลังและพัสดุ สํานักงานคณบดี คณะอักษรศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ 28 มกราคม 2562             
เป็นต้นมา แล้วน้ัน 

เน่ืองจาก คณะอักษรศาสตร์มีบันทึกข้อความคณะอักษรศาสตร์ ที่ ศธ 6811/000780 ลงวันที่ 
14 กุมภาพันธ์ 2562 คณะอักษรศาสตร์พิจารณาทบทวนหน้าที่ความรับผิดชอบของ นางสาวจารุกานต์                
เปรมประสิทธ์ิ ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้านงานพัสดุของคณะอักษรศาสตร์มาโดยตลอด และเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี คุณวุฒิเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม ตรงตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งนักพัสดุ
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ปฏิบัติการ คณะฯ จึงประสงค์ขอเปลี่ยนช่ือตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา           
ราย นางสาวจารุกานต์ เปรมประสิทธ์ิ ตําแหน่งเลขที่ 2-2-06-753 จากตําแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ 
เป็นตําแหน่งนักพัสดุปฏิบัติการ สังกัดงานคลังและพัสดุ สํานักงานคณบดี คณะอักษรศาสตร์ เพ่ือให้สอดคล้องกับ
หน้าที่ความรับผิดชอบที่คณะฯ ได้มอบหมาย 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุญาตให้ เปลี่ยนช่ือตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท
พนักงานประจํา ราย นางสาวจารุกานต์ เปรมประสิทธ์ิ ตําแหน่งเลขที่ 2-2-06-753 จากตําแหน่งนักวิชาการ
อุดมศึกษาปฏิบัติการ เป็นตําแหน่งนักพัสดุปฏิบัติการ สังกัดงานคลังและพัสดุ สํานักงานคณบดี คณะอักษรศาสตร์ 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.5 ขออนุมัติเพิ่มค่าประสบการณ์การทํางานโดยไม่รวมเข้าในฐานค่าจ้าง ราย              

Mrs. Isabelle, Marie, Germaine LAPELLÈGERIE FERCHAUD   
 

สรุปเรื่อง 
วิทยาลัยนานาชาติประสงค์ขออนุมัต ิจ่ายค่าประสบการณ์การทํางานโดยไม่รวมเข้าในฐานค่าจ้าง 

พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานช่ัวคราว โดยไม่รวมเข้าในฐานค่าจ้างแก่ Mrs. Isabelle, Marie, 
Germaine LAPELLÈGERIE FERCHAUD ตําแหน่งผู้เช่ียวชาญ (ด้านปฏิบัติการและบริการ) ตําแหน่งเลขท่ี           
3-4-26-3 อัตราค่าจ้างเดือนละ 43,600 บาท สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ อัตราเดือนละ 6,500 บาท ซึ่งจ่ายด้วย
เงินรายได้ ในส่วนของวิทยาลัยนานาชาติ ต้ังแต่วันที่ 2 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป ทั้งน้ี Mrs. Isabelle, Marie, 
Germaine LAPELLÈGERIE FERCHAUD สําเร็จการศึกษา BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR 
(Advanced Vocational Diploma) สาขาวิชา HOTEL AND FOOD SERVICE INDUSTRY OPTION             
B FOOD SERVICE INDUSTRY จาก The Service Interacadémique des Examens et Concours 
ประเทศสาธารณรัฐฝร่ังเศส และเป็นผู้มีประสบการณ์ มีความชํานาญในด้านวิชาชีพด้านการโรงแรมพ้ืนฐาน
มากกว่า 10 ปี  

ตามความในข้อ 15 ของประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง บัญชีเงินเดือนขั้นตํ่าขั้นสูง           
เงินประจําตําแหน่ง ค่าตอบแทน และหลักเกณฑ์วิธีการจ่าย ฉบับลงวันที่ 22 กันยายน 2559 กําหนดให้ผู้ที่
ได้รับการจ้างเป็นพนักงานช่ัวคราวได้รับค่าจ้างตามอัตราค่าจ้างขั้นตํ่าตามตําแหน่งและคุณวุฒิของบัญชีค่าจ้าง 
(ซึ่งกําหนดอัตราค่าจ้างในคุณวุฒิ ปวช. ขึ้นไป) หากผู้ที่ได้รับการจ้างเป็นผู้มีประสบการณ์ชํานาญงาน 
อธิการบดีโดยความเห็นชอบของ  ก .บ .ม .  อาจกําหนดอัตราค่าจ้างสูงกว่าขั้น ตํ่าของบัญชีค่าจ้าง                
ตามประสบการณ์ก็ได้  

วิทยาลัยนานาชาติ จึงประสงค์ขออนุมัต ิจ่ายค่าประสบการณ์การทํางานแก่พนักงาน
มหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานช่ัวคราว ราย Mrs. Isabelle, Marie, Germaine LAPELLÈGERIE FERCHAUD             
โดยไม่รวมเข้าในฐานค่าจ้าง อัตราเดือนละ 6,500 บาท ซึ่งจ่ายด้วยเงินรายได้ในส่วนของวิทยาลัยนานาชาติ  
ต้ังแต่วันที่ 2 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จ่ายค่าประสบการณ์การทํางานแก่พนักงานมหาวิทยาลัย 
ประเภทพนักงานช่ัวคราว ราย Mrs. Isabelle, Marie, Germaine LAPELLÈGERIE FERCHAUD โดยไม่รวมเข้าในฐาน
ค่าจ้าง อัตราเดือนละ 6,500 บาท ซึ่งจ่ายด้วยเงินรายได้ในส่วนของวิทยาลัยนานาชาติ ต้ังแต่วันที่ 2 มีนาคม 2562 
เป็นต้นไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.6 ขออนุมัติเปลี่ยนชื่อตําแหน่ง ตัดโอนตําแหน่งและอัตราเงินเดือนกรอบอัตรา

ว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา 
 

สรุปเรื่อง 
ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ในการประชุมครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561           

มีมติให้แบ่งหน่วยงานภายในของสํานักงานอธิการบดี ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การแบ่ง
หน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561 ฉบับลงวันที่ 21 ธันวาคม 2561 ให้แบ่งงาน
วิเทศสัมพันธ์ เป็นหน่วยงานภายในของสํานักงานอธิการบดี มีฐานะเป็นหน่วยงานย่อยระดับงานที่มีภาระหน้าที่
เฉพาะหรือตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ประกอบกับประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดตําแหน่ง
และมาตรฐานกําหนดตําแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย ฉบับลงวันที่ 21 สิงหาคม 2561 และมหาวิทยาลัย            
ได้มีคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 74/2562 ลงวันที่ 14 มกราคม 2562 เรื่อง การจัดสรรอัตรากําลังข้าราชการ              
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท
พนักงานช่ัวคราว ลูกจ้างประจํา ลูกจ้างมหาวิทยาลัย ประเภทลูกจ้างประจํา ลูกจ้างมหาวิทยาลัย ประเภทลูกจ้าง
ช่ัวคราว ตามการแบ่งหน่วยงานภายในของสํานักงานอธิการบดี ต้ังแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นมานั้น  

เน่ืองจาก มหาวิทยาลัยมีนโยบายที่จะขับเคลื่อนภารกิจด้านการต่างประเทศของมหาวิทยาลัย 
เพ่ือเสริมสร้างภาพลักษณ์ความเป็นสากล (International Visibility) และมอบหมายให้งานวิเทศสัมพันธ์           
มีภารกิจในการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาและกระตุ้นให้เกิดความก้าวหน้าด้านการสร้างความร่วมมือระหว่าง
ประเทศทางด้านวิชาการและกิจการนานาชาติต่างๆ ซึ่งเป็นกลไกที่จํานําไปสู่มาตรฐานความเป็นสากล 
(Internationalization) ให้กับนักศึกษา บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ผู้บริหารและองค์กร ซึ่งปัจจุบัน
งานวิเทศสัมพันธ์ มีบุคลากรจํานวน 3 ราย ได้แก่ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา จํานวน 1 ราย 
พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา จํานวน 1 ราย พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานช่ัวคราว 
จํานวน 1 ราย  

ดังน้ัน เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรในการรองรับภารกิจดังกล่าว จึงประสงค์ 
ขออนุมัติเปลี่ยนช่ือตําแหน่ง ตัดโอนตําแหน่งและอัตราเงินเดือนกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท
พนักงานประจํา ในสังกัดสํานักงานอธิการบดี จากตําแหน่งเลขที่ 2-3-18-457 ตําแหน่งนักบริหารงานทั่วไป    
(นักวิเทศสัมพันธ์) ปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 25,160 บาท สังกัดสํานักงานอธิการบดี เป็นตําแหน่งเลขที่                
2-3-18-457 ตําแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 25,160 บาท ไปต้ังจ่ายในสังกัดงานวิเทศ
สัมพันธ์ สํานักงานอธิการบดี 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนช่ือตําแหน่ง ตัดโอนตําแหน่งและอัตราเงินเดือน
กรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ในสังกัดสํานักงานอธิการบดี จากตําแหน่งเลขที่  
2-3-18-457 ตําแหน่งนักบริหารงานทั่วไป (นักวิเทศสัมพันธ์) ปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 25,160 บาท            
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สังกัดสํานักงานอธิการบดี เป็นตําแหน่งเลขที่ 2-3-18-457 ตําแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ อัตรา
เงินเดือน 25,160 บาท ไปต้ังจ่ายในสังกัดงานวิเทศสัมพันธ์ สํานักงานอธิการบดี 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.7 ขออนุมัติเปลี่ยนชื่อตําแหน่งและตัดโอนตําแหน่งกรอบอัตราว่างพนักงาน

มหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่สํานักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีการดําเนินงานในลักษณะวิสาหกิจ

และมีหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการวิชาการแก่สังคมภายนอกในเชิงธุรกิจเป็นหลัก เพ่ือหารายได้ให้แก่
มหาวิทยาลัย น้ัน เน่ืองจากขณะน้ีจํานวนโครงการได้เพ่ิมขึ้นจํานวนมาก อีกทั้งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้กับทุกหน่วยงานของรัฐ ทําให้การจัดซื้อจัดจ้างมีกระบวนการ
และขั้นตอนที่เพ่ิมมากขึ้น อีกทั้งมหาวิทยาลัยได้มีการปรับระบบการปฏิบัติงาน ซึ่งสํานักงานบริการวิชาการ
จะต้องสรุปฐานะทางการเงินเพ่ือนําส่งมหาวิทยาลัยให้เป็นปัจจุบัน ซึ่งตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วย
การบริหารงานสํานักบริการวิชาการ พ.ศ. 2547 ให้แยกการงบประมาณ การเงินและการบัญชีของสํานักบริการ
วิชาการ (ปัจจุบันคือสํานักงานบริการวิชาการ) ออกต่างหากจากการงบประมาณ การเงินและการบัญชีของ
มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยได้มีประกาศ เรื่อง กําหนดตําแหน่งและมาตรฐานกําหนดตําแหน่งของพนักงาน
มหาวิทยาลัย ฉบับลงวันที่ 21 สิงหาคม 2561 ประกาศฉบับดังกล่าวมีการแยกภาระหน้าที่ของนักบัญชีและ
นักการเงินออกจากกัน ทําให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีของสํานักงานบริการวิชาการซึ่งมีอยู่
เดิมไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 

ดังน้ัน เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงานและรองรับ     
การดําเนินงานของสํานักงานบริการวิชาการดังกล่าวข้างต้น จึงประสงค์ขออนุมัติเปลี่ยนช่ือตําแหน่งและตัดโอน
ตําแหน่งกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ในสังกัดสํานักงานอธิการบดี ดังน้ี 

1. จากตําแหน่งเลขที่ 2-3-16-14 ตําแหน่งนักการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สังกัดสํานักงาน
อธิการบดี เป็นตําแหน่งเลขที่ 2-3-29-14 ตําแหน่งนักบัญชีปฏิบัติการ ไปสังกัดสํานักงานบริการวิชาการ 
สํานักงานอธิการบดี โดยเบิกจ่ายงบบุคลากรจากงบประมาณเงินรายได้ของสํานักงานบริการวิชาการ 

2. จากตําแหน่งเลขที่ 2-3-16-169 ตําแหน่งนักการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สังกัดสํานักงาน
อธิการบดี เป็นตําแหน่งเลขที่ 2-3-29-169 ตําแหน่งนักการเงินปฏิบัติการ ไปสังกัดสํานักงานบริการวิชาการ 
สํานักงานอธิการบดี โดยเบิกจ่ายงบบุคลากรจากงบประมาณเงินรายได้ของสํานักงานบริการวิชาการ 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนช่ือตําแหน่งและตัดโอนตําแหน่งกรอบอัตราว่าง
พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ในสังกัดสํานักงานอธิการบดี ไปสังกัดสํานักงานบริการวิชาการ 
สํานักงานอธิการบดี โดยเบิกจ่ายงบบุคลากรจากงบประมาณเงินรายได้ของสํานักงานบริการวิชาการ ตามท่ีเสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.8 ขออนุมัติเลิกจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย  

 
สรุปเรื่อง 

ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 1420/2547 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2547 สั่งบรรจุ                
นางสุภาคินี วิชัยโชติ วุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ทั่วไป) จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์                
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เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งนักบริหารงานท่ัวไป (ปัจจุบันตําแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ) 
ตําแหน่งเลขที่ 2-3-23-96 เงินเดือน 8,270 บาท (ปัจจุบันเงินเดือน 23,610 บาท) สังกัดคณะวิทยาการจัดการ 
ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2547 ประกอบกับคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 1964/2560 ลงวันที่ 6 กันยายน 2560 
สั่งต่อการจ้าง นางสุภาคินี วิชัยโชติ ตําแหน่งนักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ (ปัจจุบันตําแหน่งนักวิชาการ
อุดมศึกษาปฏิบัติการ) ตําแหน่งเลขที่ 2-3-23-96 สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ต่อไปอีกถึงสิ้นปีงบประมาณ         
ที่มีอายุครบ 60 ปี ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 19 กันยายน 2559 – 30 กันยายน 2571 น้ัน 

เน่ืองจาก คณะวิทยาการจัดการประสงค์ขอเลิกสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ราย         
นางสุภาคินี วิชัยโชติ ตําแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-23-96 อัตราเงินเดือน 
เดือนละ 23,610 บาท สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ด้วยเหตุที่ นางสุภาคินี วิชัยโชติ มีพฤติกรรมไม่ต้ังใจ
ปฏิบัติงาน ละทิ้งหน้าที่การปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ดังน้ี 

1. การประเมินครั้งที่ 2/2560 ผลการประเมินการปฏิบัติงานอยู่ในระดับปรับปรุง 
2. การประเมินครั้งที่ 1/2561 ไม่ส่งผลการประเมินการปฏิบัติงาน 
3. การประเมินครั้งที่ 2/2561 ผลการประเมินการปฏิบัติงานอยู่ในระดับปรับปรุง 
4. สถิติการลาประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ลาป่วย 57 ครั้ง ลากิจ 12 ครั้ง ลาพักผ่อน          

3 ครั้ง และสาย 113 ครั้ง 
5. สถิติการลาระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 ลาป่วย 27 ครั้ง 

ลากิจ 2 ครั้ง และสาย 13 ครั้ง 
6. สถิติการลาระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2562 มาปฏิบัติงานครึ่งวัน จํานวน 11 วัน ลากิจ 

จํานวน 1 วัน มาสาย จํานวน 3 วัน ไม่ลงช่ือมาปฏิบัติงาน จํานวน 7 วัน 
7. เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง เดือนมกราคม พ.ศ. 2562 ไม่ส่งเอกสารการลาให้เป็นไป        

ตามระเบียบทางราชการ 
ทั้งน้ี ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย 

พ.ศ. 2559 ข้อ 57 (6) กําหนดให้พนักงานประจําพ้นสภาพการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเมื่อถูกเลิกสัญญาจ้าง
ปฏิบัติงาน ประกอบกับตามสัญญาจ้าง ข้อ 17 กําหนดว่า นอกจากสัญญาจะสิ้นสุดเมื่อครบอายุสัญญาจ้างแล้ว 
สัญญาน้ีสิ้นสุดเมื่อพนักงานมหาวิทยาลัยพ้นสภาพการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตามข้อบังคับเก่ียวกับ             
การบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย คณะวิทยาการจัดการได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้เลิกสัญญาจ้าง 
ต้ังแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 เป็นต้นไป 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้เลิกจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ราย นางสุภาคินี วิชัยโชติ 
ตําแหน่งนักบริหารงานท่ัวไปปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-23-96 อัตราเงินเดือน เดือนละ 23,610 บาท 
สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ด้วยเหตุที่ นางสุภาคินี วิชัยโชติ มีพฤติกรรมไม่ต้ังใจปฏิบัติงาน ละทิ้งหน้าที่            
การปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทํางาน มีพฤติกรรมมาสายเป็นนิจ 
ไม่ลงลายมือช่ือเวลาปฏิบัติงาน และไม่ปฏิบัติตามระเบียบการลาของมหาวิทยาลัยศิลปากร ต้ังแต่วันที่              
1 เมษายน 2562 เป็นต้นไป โดยให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.9 ขออนุมัติเพิ่มค่าประสบการณ์การทํางานโดยไม่รวมเข้าในฐานค่าจ้าง ราย                
Mr. Olivier, Alexandre Douliac   

 
สรุปเรื่อง 

ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 336/2561 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 สั่งจ่ายค่า
ประสบการณ์โดยไม่รวมเข้าในฐานค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานช่ัวคราว โดยไม่รวมเข้าใน
ฐานคา่จ้างแก่ Mr. Olivier, Alexandre DOULIAC ตําแหน่งผู้เช่ียวชาญ (ด้านปฏิบัติการห้องอาหาร) ตําแหน่ง
เลขที่ 3-4-26-20 อัตราค่าจ้างเดือนละ 43,600 บาท สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ อนุมัติให้จ่ายค่าประสบการณ์โดย
ไม่รวมเข้าในฐานค่าจ้างแก่ Mr. Olivier, Alexandre DOULIAC อัตราเดือนละ 21,400 บาท น้ัน 

วิทยาลัยนานาชาติ ประสงค์ขออนุมัต ิเพ่ิมค่าประสบการณ์การทํางานโดยไม่รวมเข้าในฐาน
ค่าจ้าง พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานช่ัวคราว โดยไม่รวมเข้าในฐานค่าจ้างแก่ Mr. Olivier, 
Alexandre DOULIAC ตําแหน่งผู้เช่ียวชาญ (ด้านปฏิบัติการห้องอาหาร) ตําแหน่งเลขที่ 3-4-26-20 อัตราค่าจ้าง
เดือนละ 43,600 บาท สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ จากอัตราเดือนละ 21,400 บาท เป็นอัตราเดือนละ 24,400 
บาท ซึ่งจ่ายด้วยเงินรายได้ ในส่วนของวิทยาลัยนานาชาติ ต้ังแต่วันที่ 2 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป เน่ืองจาก Mr. 
Olivier, Alexandre DOULIAC มีวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงซึ่งได้รับอัตราค่าจ้างเต็มขั้น 
43,600 บาทแล้ว ประกอบกับเป็นผู้มีความเช่ียวชาญทางด้านการสอนขนมหวาน งานด้านการครัว มีรายวิชา 
ที่สอนเพ่ิมขึ้นและมีจํานวนนักศึกษาเพ่ิมขึ้นด้วย และมีผลการปฏิบัติงานในระดับดีเด่น 

ตามความในข้อ 15 ของประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง บัญชีเงินเดือนขั้นตํ่าขั้นสูง           
เงินประจําตําแหน่ง ค่าตอบแทน และหลักเกณฑ์วิธีการจ่าย ฉบับลงวันที่ 22 กันยายน 2559 กําหนดให้ผู้ที่
ได้รับการจ้างเป็นพนักงานช่ัวคราวได้รับค่าจ้างตามอัตราค่าจ้างขั้นตํ่าตามตําแหน่งและคุณวุฒิของบัญชีค่าจ้าง 
(ซึ่งกําหนดอัตราค่าจ้างในคุณวุฒิ ปวช. ขึ้นไป) หากผู้ที่ได้รับการจ้างเป็นผู้มีประสบการณ์ชํานาญงาน 
อธิการบดีโดยความเห็นชอบของ  ก .บ .ม .  อาจกําหนดอัตราค่าจ้างสูงกว่าขั้น ตํ่าของบัญชีค่าจ้าง                
ตามประสบการณ์ก็ได้ 

วิทยาลัยนานาชาติจึงประสงค์ขออนุมัต ิเพ่ิมค่าประสบการณ์การทํางานโดยไม่รวมเข้าในฐาน
ค่าจ้าง พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานช่ัวคราว โดยไม่รวมเข้าในฐานค่าจ้างแก่ Mr. Olivier, 
Alexandre DOULIAC ตําแหน่งผู้เช่ียวชาญ (ด้านปฏิบัติการห้องอาหาร) ตําแหน่งเลขที่ 3-4-26-20 อัตราค่าจ้าง
เดือนละ 43,600 บาท สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ  จากอัตราเดือนละ 21,400 บาท เป็นอัตราเดือนละ             
24,400 บาท ซึ่งจ่ายด้วยเงินรายได้ ในส่วนของวิทยาลัยนานาชาติ ต้ังแต่วันที่ 2 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้เพ่ิมค่าประสบการณ์การทํางานแก่พนักงานมหาวิทยาลัย 
ประเภทพนักงานช่ัวคราว ราย Mr. Olivier, Alexandre DOULIAC โดยไม่รวมเข้าในฐานค่าจ้าง จากอัตรา           
เดือนละ 21,400 บาท เป็นอัตราเดือนละ 24,400 บาท ซึ่งจ่ายด้วยเงินรายได้ ในส่วนของวิทยาลัยนานาชาติ 
ต้ังแต่วันที่  2 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป   
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ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.10 การรายงานภาระงานและผลงานทางวิชาการของผู้ดํารงตําแหน่งอาจารย์               
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ประจําปี          
พ.ศ. 2561  

  (วาระลับ) 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.11 ขอหารือแนวทางการเล่ือนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย รอบครึ่งปีแรก  

ณ วันที่ 1 เมษายน 2562 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่มหาวิทยาลัยได้กําหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย สําหรับ

รอบครึ่งปีหลัง (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2561 - 30 กันยายน 2561) ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 โดยที่ประชุม 
ก.บ.ม มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561  มีมติดังน้ี  

1. กําหนดหลักเกณฑ์การใช้วงเงินในส่วนที่ไม่เกินร้อยละ 0.03 ซึ่งอยู่ในอํานาจของอธิการบดี 
และในส่วนไม่เกินร้อยละ 0.10 ซึ่งอยู่ในอํานาจของคณบดีหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เทียบเท่าคณะ 

2. ให้แบ่งกลุ่มการเลื่อนเงินเดือน ดังน้ี 
 (1) กลุ่มผู้ ดํารงตําแหน่งสายวิชาการ ได้แก่ ตําแหน่งอาจารย์ ผู้ ช่วยศาสตราจารย์          
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 
 (2) กลุ่มสายสนับสนุน  
 3. กําหนดการบริหารวงเงินเพ่ือการเลื่อนเงินเดือนไว้ดังน้ี        
 (1) หัวหน้าส่วนงานต้นสังกัด ได้แก่ คณบดี และหัวหน้าส่วนงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ รวมทั้งรองอธิการบดีที่ดูแลรับผิดชอบหน่วยงานท่ีได้รับมอบหมาย แล้วแต่กรณีเป็นผู้บริหาร
วงเงินเพ่ือการเลื่อนเงินเดือนแต่ละกลุ่มของหน่วยงาน สายวิชาการและสนับสนุน ตาม 2 (1) และ 2 (2)  
 ทั้งน้ี การเลื่อนเงินเดือนดังกล่าว ให้เลื่อนได้ภายในวงเงินของแต่ละกลุ่ม โดยไม่ให้ใช้วงเงินเพ่ือ
เลื่อนเงินเดือนข้ามกลุ่ม 
 เน่ืองจาก มหาวิทยาลัยจะพิจารณาการเลื่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย สําหรับรอบ        
การประเมินครึ่งปีแรก (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562) ณ วันที่ 1 เมษายน 2562              
จึงขอหารือแนวทางการเลื่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยเพ่ือจะได้ดําเนินการต่อไป 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบข้อมูลและแผนปฏิบัติงานการเล่ือนเงินเดือนพนักงาน
มหาวิทยาลัยรอบคร่ึงปีแรก ณ วันที่ 1 เมษายน 2562 โดยให้เลื่อนได้ภายในวงเงินจํานวนไม่เกินร้อยละ 2            
โดยกําหนดวงเงินที่อยู่ในอํานาจของคณบดีหรือหัวหน้าส่วนงานท่ีเทียบเท่าคณะ ในวงเงินไม่เกินร้อยละ 0.10 
ของเงินเดือน ส่วนวงเงินที่อยู่ในอํานาจพิจารณาของอธิการบดี น้ัน อธิการบดีเห็นสมควรให้กําหนดวงเงิน          
ไม่เกินร้อยละ 0.03 และจะได้แจ้งให้คณะวิชา/ส่วนงาน เพ่ือใช้ในการกรอกข้อมูลเพ่ือการเล่ือนเงินเดือนให้
เป็นไปตามแผนในเดือนมีนาคม 2562 ต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.12 ขอหารือแนวทางการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ รอบครึ่งปีแรก ณ วันที่            
1 เมษายน 2562 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที ่มหาวิทยาลัยได้กําหนดหลักเกณฑ์การเลื ่อนเง ินเดือนข้าราชการพลเร ือนใน
สถาบันอุดมศึกษา สําหรับรอบครึ่งปีหลัง (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2561 - 30 กันยายน 2561) ณ วันที่           
1 ตุลาคม 2561 โดยที่ประชุม ก.บ.ม. มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีมติ
ให้แยกวงเงินตามกลุ่ม ดังน้ี  

1. กําหนดหลักเกณฑ์การใช้วงเงินในส่วนที่ไม่เกินร้อยละ 0.05 ซึ่งอยู่ในอํานาจของอธิการบดี 
และในส่วนไม่เกินร้อยละ 0.10 ซึ่งอยู่ในอํานาจของคณบดีหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เทียบเท่าคณะ 

2. ให้แบ่งกลุ่มการเลื่อนเงินเดือน ดังน้ี 
 (1) กลุ่มผู้ดํารงตําแหน่งสายวิชาการ ได้แก่ ตําแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์          
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 
 (2) กลุ่มสายสนับสนุน  
 3. กําหนดการบริหารวงเงินเพ่ือการเลื่อนเงินเดือนไว้ดังน้ี       
  (1) อธิการบดีเป็นผู้บริหารวงเงินเพ่ือการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาทั้งหมดของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
  (2) หัวหน้าส่วนงานต้นสังกัด ได้แก่ คณบดี และหัวหน้าส่วนงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มี
ฐานะเทียบเท่าคณะ รวมท้ังรองอธิการบดีที่ดูแลรับผิดชอบหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย แล้วแต่กรณเีป็น
ผู้บริหารวงเงินเพ่ือการเลื่อนเงินเดือนแต่ละกลุ่ม ตาม 2 (1) และ 2 (2)  
 ทั้งน้ี การเลื่อนเงินเดือนดังกล่าว ให้เลื่อนได้ภายในวงเงินของแต่ละกลุ่ม โดยไม่ให้ใช้วงเงินเพ่ือ
เลื่อนเงินเดือนข้ามกลุ่ม 
 เ น่ืองจาก  มหาว ิทยาล ัยจะพ ิจารณาการ เลื ่อน เ ง ิน เด ือนข ้า ราชการพลเร ือนใน
สถาบันอุดมศึกษา สําหรับรอบการประเมินครึ่งปีแรก (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562)           
ณ วันที่ 1 เมษายน 2562 จึงขอหารือแนวทางการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
เพ่ือจะได้ดําเนินการต่อไป 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบข้อมูลและแผนปฏิบัติงานการเล่ือนเงินเดือนข้าราชการ
รอบครึ่งปีแรก ณ วันที่ 1 เมษายน 2562 โดยให้เลื่อนได้ภายในวงเงินจํานวนไม่เกินร้อยละ 3 และจะได้แจ้งให้        
คณะวิชา/ส่วนงาน เพ่ือใช้ในการกรอกข้อมูลเพ่ือการเลื่อนเงินเดือนให้เป็นไปตามแผนในเดือนมีนาคม 2562 ต่อไป 
 
ระเบยีบวาระที่  4.2 แผนและการติดตามผลการดําเนินงานตามแผน 

ไม่มี  
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ระเบียบวาระที่  4.3 ข้อบังคับ / ระเบียบ / ประกาศ 
ระเบยีบวาระที่  4.3.1 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลยัศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราการจ่าย 
  ค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติงานในการจัดทําและพัฒนาแบบทดสอบวัดสมิทธ ิ
  ภาพทางภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศลิปากร (STEP (Silpakorn Test of  
  English Proficiency)) พ.ศ. …. 
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่มหาวิทยาลัยได้กําหนดนโยบายและเป้าหมายในการพัฒนามาตรฐานภาษาอังกฤษ       
ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 และประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือให้นักศึกษาที่สําเร็จ
การศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีความพร้อมทั้งวิชาการ วิชาชีพ และทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ประกอบกับ        
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ได้มีมติให้ความเห็นชอบระบบและ
กลไก เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้และทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร และโครงการพัฒนา
แบบทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร STEP (Silpakorn Test of English 
Proficency) น้ัน 

ในการนี้ เพ่ือให้ระบบและกลไกการส่งเสริมการเรียนรู้และทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ในส่วนของการพัฒนาแบบทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
STEP ดําเนินไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายในการพัฒนา
มาตรฐานด้านความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ศูนย์บริหารจัดการ
วิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษจึงเสนอที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัย
ศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติงานในการจัดทําและพัฒนาแบบทดสอบ
วัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร (STEP (Silpakorn Test of English Proficiency)) 
พ.ศ. …. ซึ่งผ่านการพิจารณาจากกองกฎหมายแล้ว 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบในหลักการของ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัย
ศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติงานในการจัดทําและพัฒนาแบบทดสอบวัด
สมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร (STEP (Silpakorn Test of English Proficiency)) พ.ศ. 
…. โดยมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการจัดการศึกษาทั่วไป
พิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์ของการกําหนดอัตราค่าตอบแทนผู้ออกข้อสอบในแต่ละระดับตามข้อ 3 (1) ของ 
(ร่าง) ระเบียบ ดังกล่าว ก่อนนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใช้ต่อไป 
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ระเบียบวาระที่  4.3.2 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลยัศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์ อัตราจ่าย เง่ือนไข  
  การบริหารเงินรายไดเ้งินบริจาคสนบัสนนุกิจกรรม คณะวิทยาศาสตร์   
  มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. .... 
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ประสงค์กําหนดหลักเกณฑ์ อัตราจ่าย เง่ือนไข การบริหารเงินรายได้
เงินบริจาคสนับสนุนกิจกรรม เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานในกิจกรรมด้านต่างๆ ของคณะวิทยาศาสตร์ ทั้งด้าน
การบริหาร การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ กิจกรรมนักศึกษาและบุคลากร และ
กิจกรรมด้านอ่ืนๆ ตามภารกิจของคณะวิทยาศาสตร์ น้ัน 

ในการน้ี คณะวิทยาศาสตร์จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร     
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ อัตราจ่าย เง่ือนไข การบริหารเงินรายได้เงินบริจาคสนับสนุนกิจกรรม คณะวิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. .... โดยผ่านการพิจารณาจากกองกฎหมายแล้ว  
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วย
หลักเกณฑ์ อัตราจ่าย เง่ือนไข การบริหารเงินรายได้เงินบริจาคสนับสนุนกิจกรรม คณะวิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. .... และให้นําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใช้ต่อไป 
 
ระเบยีบวาระที่  4.3.3 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลยัศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์ อัตราจ่าย เง่ือนไข 
  และวิธีการในการเบิกจ่ายเงินบริจาคเพื่อสมทบการศกึษาในการดําเนนิงาน 
  โครงการกีฬาสาธิตสามัคคี และโครงการกีฬาอ่ืนๆ ของโรงเรียนสาธิต 
  มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. .... 
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากรประสงค์กําหนดหลักเกณฑ์ อัตราจ่าย เง่ือนไขและ
วิธีการในการเบิกจ่ายเงินบริจาคเพ่ือสมทบการศึกษาในการดําเนินงานโครงการกีฬาสาธิตสามัคคี และโครงการ
กีฬาอ่ืนๆ ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร น้ัน 

ในการน้ี เพ่ือให้การดําเนินงานโครงการกีฬาสาธิตสามัคคี และโครงการกีฬาอ่ืนๆ ของ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะศึกษาศาสตร์จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 
(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์ อัตราจ่าย เง่ือนไขและวิธีการในการเบิกจ่ายเงินบริจาค
เพ่ือสมทบการศึกษาในการดําเนินงานโครงการกีฬาสาธิตสามัคคี และโครงการกีฬาอ่ืนๆ ของโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. .... ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์ 
ครั้งที่ 3 /2562 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 และผ่านการพิจารณาจากกองกฎหมายแล้ว 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วย
หลักเกณฑ์ อัตราจ่าย เง่ือนไข และวิธีการในการเบิกจ่ายเงินบริจาคเพ่ือสมทบการศึกษาในการดําเนินงาน
โครงการกีฬาสาธิตสามัคคี และโครงการกีฬาอ่ืนๆ ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. .... และให้
นําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใช้ต่อไป 
 
ระเบยีบวาระที่  4.3.4 (ร่าง) ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยศลิปากร เรื่อง การกําหนดการเรียกชื่อ

กลุ่มเลขรหัสอัตรากําลังของคณะ ส่วนงานและหน่วยงานภายใน 
 

สรุปเรื่อง 
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 มาตรา 5 ได้กําหนดให้มหาวิทยาลัย

ศิลปากรมีฐานะเป็นหน่วยงานในกํากับของรัฐ โดยได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ 
2 กรกฎาคม 2559 ประกอบกับประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การจัดต้ังส่วนงานของมหาวิทยาลัย    
พ.ศ. 2559 ฉบับลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 และประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การแบ่งหน่วยงาน
ภายในของส่วนงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 ฉบับลงวันที่ 14 กันยายน 2559 และมหาวิทยาลัย 
ได้มีประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การกําหนดการเรียกช่ือกลุ่มเลขรหัสอัตรากําลังของคณะ   
ส่วนงานและหน่วยงานภายใน ฉบับลงวันที่ 23 กันยายน 2559 โดยให้มีผลบังคับใช้ ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 
2559 ไปแล้ว น้ัน  

เน่ืองจาก มหาวิทยาลัยได้แบ่งหน่วยงานภายในของสํานักงานอธิการบดีใหม่ ในระดับกองหรือ
หน่วยงานภายในที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่ากอง และมหาวิทยาลัยได้มีประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร 
เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561 ฉบับลงวันที่        
21 ธันวาคม 2561 ได้กําหนดให้มหาวิทยาลัยศิลปากรมีการจัดต้ังส่วนงานและแบ่งหน่วยงานภายในของส่วน
งานของมหาวิทยาลัยศิลปากร ดังน้ัน เพ่ือให้การบริหารอัตรากําลังและการบริหารงานบุคคลบุคลากรประเภท
ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงกําหนดการเรียกช่ือกลุ่มเลขรหัสอัตรากําลังของ
คณะ ส่วนงานและหน่วยงานภายในของสังกัดสํานักงานอธิการบดี ประกอบด้วยเลข 4 กลุ่ม ได้แก่  

 (1) เลขกลุ่มที่ 1 หมายถึง สายงาน 
 (2) เลขกลุ่มที่ 2 หมายถึง บุคลากรประเภทต่างๆ ของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
 (3) เลขกลุ่มที่ 3 หมายถึง คณะ สว่นงานและหน่วยงานภายในของสังกัดสํานักงานอธิการบดี 
 (4) เลขกลุ่มที่ 4 หมายถึง เลขที่ประจําตําแหน่ง  
 พร้อมทั้ งได้ดําเนินการจัดทํา (ร่าง ) ประกาศ ก .บ .ม .  มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง            

การกําหนดการเรียกช่ือกลุ่มเลขรหัสอัตรากําลังของคณะ ส่วนงานและหน่วยงานภายในของสังกัดสํานักงาน
อธิการบดี  
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง          
การกําหนดการเรียกช่ือกลุ่มเลขรหัสอัตรากําลังของคณะ ส่วนงานและหน่วยงานภายใน โดยที่ประชุม                
มีข้อเสนอแนะให้ปรับแก้เลขกลุ่ม ดังน้ี 
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 1. งานจัดการทรัพยากรมหาวิทยาลัย จาก 03(1) เป็น 61 
 2. งานวิเทศสัมพันธ์ จาก 03(2) เป็น 62 
 3. งานสภาคณาจารย์และพนักงาน 03(3) เป็น 63 
 4. งานสื่อสารองค์กร 03(4) เป็น 64 
 
ระเบยีบวาระที่  4.3.5 (ร่าง) ข้อบังคบัมหาวิทยาลยัศิลปากรว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากร 
  มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. .... 
 
สรุปเรื่อง  

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย  
พ.ศ. 2559 ข้อ 41 ได้กําหนดให้พนักงานประจําต้องปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณและคุณธรรมตามข้อบังคับที่ 
สภามหาวิทยาลัยกําหนด น้ัน 

ในการนี้  มหาวิทยาลัยจึงเสนอที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่า
ด้วยจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ....  ซึ่งได้ปรับแก้ไขตามมติที่ประชุมรองอธิการบดี
และผู้ช่วยอธิการบดี ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562  โดยผ่านการพิจารณาจากกองกฎหมาย 

ทั้งน้ี ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 
2559 ข้อ 41 วรรคสอง กําหนดให้การกําหนดจรรยาบรรณและคุณธรรม ให้สภามหาวิทยาลัยรับฟังความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะของพนักงานประจําประกอบด้วย ประกอบกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร 
พ.ศ. 2559 มาตรา 30 วรรคสอง กําหนดให้สภาคณาจารย์และพนักงานมีอํานาจหน้าที่ให้คําปรึกษาและ
ข้อเสนอแนะแก่สภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีเก่ียวกับกิจการด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย และหน้าที่อ่ืน
ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีมอบหมาย รวมทั้งเสริมสร้างจรรยาบรรณ และคุณธรรมของผู้ปฏิบัติงาน
ในมหาวิทยาลัย ดังน้ัน มหาวิทยาลัยจึงเสนอให้สภาคณาจารย์และพนักงานดําเนินการจัดทําประชาพิจารณ์เพ่ือ
รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของพนักงานมหาวิทยาลัยเพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของสภา
มหาวิทยาลัยต่อไป 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วย
จรรยาบรรณของบุคลากร มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. .... และมอบหมายให้สภาคณาจารย์และพนักงาน
ดําเนินการจัดทําประชาพิจารณ์เพ่ือรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของพนักงานมหาวิทยาลัยให้แล้วเสร็จ
ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา ก่อนนําเสนอคณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองข้อกฎหมายเพ่ือการปรับเปลี่ยนสถานะของมหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐพิจารณา
ต่อไป 
 
ระเบยีบวาระที่  4.4 โครงสร้างส่วนงานและหนว่ยงานภายใน 

ไม่มี  
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ระเบียบวาระที่  4.5 การบริหารการเงินและทรพัย์สิน 
ระเบยีบวาระที่  4.5.1 การกําหนดวงเงินทดรองราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ    

กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจนัทร ์
 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 18/2561 เมื่อวันอังคารที่ 
11 กันยายน 2561 ได้ให้ความเห็นชอบการกําหนดวงเงินทดรองราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562    
โดยได้กําหนดวงเงินทดรองราชการของกองงานวิทยาเขต จํานวน 700,000 บาท น้ัน  

 เน่ืองจากมหาวิทยาลัยได้แบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงาน โดยกองงานวิทยาเขตได้
ปรับเปลี่ยนช่ือเป็น “กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์” ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง      
การแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงานของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561 ฉบับลงวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 
2561 ดังน้ัน เพ่ือให้การบริหารจัดการและดําเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและต่อเน่ือง กองคลังจึงเสนอ    
ที่ประชุมพิจารณาการกําหนดวงเงินทดรองราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกองงานวิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร์ จํานวน 700,000 บาท ตามวงเงินเดิมที่มหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว 

อน่ึง กองคลังจะได้ดําเนินการเสนออธิการบดีอนุมัติแต่งต้ังผู้ถือเงินทดรองราชการ กําหนด
วงเงินสดย่อย พร้อมทั้งแต่งต้ังผู้ถือเงินสดย่อย และคณะกรรมการเก็บรักษาเงินต่อไป 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการกําหนดวงเงินทดรองราชการ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ตามวงเงินเดิมที่มหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว 
และให้กองคลังดําเนินการเสนออธิการบดีอนุมัติแต่งต้ังผู้ถือเงินทดรองราชการ กําหนดวงเงินสดย่อย พร้อมทั้ง
แต่งต้ังผู้ถือเงินสดย่อย และคณะกรรมการเก็บรักษาเงินต่อไป 
 
ระเบยีบวาระที่  4.5.2 การขอเปลี่ยนแปลงวงเงินทดรองราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ของกองคลัง 
 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 20/2561 เมื่อวันอังคารที่ 
9 ตุลาคม 2561 ได้ให้ความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงวงเงินทดรองราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ของกองคลัง จากเดิม 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) เป็น 900,000 บาท (เก้าแสนบาทถ้วน) น้ัน 
  เน่ืองจากกองคลังในส่วนพ้ืนที่พระราชวังสนามจันทร์มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลท่ี
จําเป็นต้องทดรองจ่ายเพ่ิมขึ้น ทําให้วงเงินทดรองราชการที่ได้กําหนดไว้ไม่เพียงพอสําหรับการดําเนินงาน
ภายในหน่วยงาน ดังน้ัน กองคลังจึงประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงวงเงินทดรองราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 ของกองคลัง ดังน้ี 
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กรุงเทพมหานคร 
กองคลัง  จากเดิม  จํานวน 900,000 บาท 
 เป็น จํานวน  1,100,000 บาท 

 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงวงเงินทดรองราชการ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกองคลัง (เพ่ิมเติม) ตามที่กองคลังเสนอ และให้นําเสนออธิการบดีอนุมัติกําหนด
วงเงินสดย่อยต่อไป 
 
ระเบยีบวาระที่  4.5.3 แนวปฏิบัติการตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ 
  ของมหาวิทยาลัย 
 
สรุปเรื่อง 

เพ่ือให้การตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุของมหาวิทยาลัยเป็นไปตาม
ข้อบังคับ ระเบียบ และแนวปฏิบัติ ซึ่งถูกกําหนดจากหน่วยงานภายในและภายนอกท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องในการ
ดําเนินการของมหาวิทยาลัย กองคลังจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาแนวปฏิบัติการตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่าย
ด้านการเงิน บัญชี และพัสดุของมหาวิทยาลัย โดยให้ถือปฏิบัติต้ังแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป ดังน้ี 

เกณฑ์ในการตรวจสอบ  
1.  การตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเอกสารประกอบการเบิกจ่ายจะต้องตรวจสอบทุก

รายการเบิกจ่ายสําหรับการเบิกจ่ายทุกแหล่งเงิน 
2.  การตรวจสอบการปฏิบัติตามระเบียบที่เก่ียวข้องกับการเบิกจ่าย ดังน้ี  

2.1  การเบิกจ่ายจากแหล่งเงินงบประมาณแผ่นดินจะต้องตรวจสอบการปฏิบัติตามระเบียบ
ที่เก่ียวข้องโดยตรวจเอกสารประกอบ ตรวจสอบการปฏิบัติตามระเบียบและหลักเกณฑ์ทุกรายการและทุก
ประเภทการเบิกจ่าย 

2.2 การเบิกจ่ายจากแหล่งเงินอ่ืนนอกเหนือจากแหล่งเงินงบประมาณแผ่นดินให้ตรวจสอบ
เฉพาะรายการที่การใช้จ่ายสําหรับการเบิกจ่ายแต่ละรายการที่มีจํานวนเงินต้ังแต่ 100,000 บาทข้ึนไป 
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แนวทางการตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่าย 
- สําหรับการเบิกจ่ายจากแหล่งเงินงบประมาณแผ่นดิน 

ประเภทค่าใช้จา่ย การตรวจสอบความ 
ครบถ้วนถูกต้อง 

การตรวจสอบตาม 
หลักเกณฑแ์ละ 

ระเบียบการเบิกจ่าย 
หมายเหตุ 

ประเภทที่ 1 ค่าใช้จ่ายที่จ่ายที่เกิดจากการจ่ายโดยใช้เงินทดรองจ่าย และจากการทําสัญญาเงินยืม ซึ่งรวมถึง 
ทั้งการใช้จ่ายจากการทําสัญญาเงินยืมจากส่วนงานและการใช้จ่ายจากการทําสัญญาเงินยืมจากมหาวิทยาลัย รวมถึง
ค่าใช้จ่ายที่เบิกจ่ายตรงดําเนินการในระบบบัญชีการเงิน (FI) ของระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (SUERP) 
1.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตรวจทุกรายการ ตรวจทุกรายการ  
1.2 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ตรวจทุกรายการ ตรวจทุกรายการ  
1.3 ค่าใช้จ่ายในการของโครงการ ตรวจทุกรายการ ตรวจทุกรายการ  
1.4 ค่าสาธารณูปโภค ตรวจทุกรายการ  ใช้การตรวจสอบ 

ความครบถ้วน 
ถูกต้องเท่านั้น 

1.5 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตรวจทุกรายการ ตรวจทุกรายการ  
ประเภทที่ 2 ค่าใช้จ่ายที่เบิกจ่ายตรงให้กับเจ้าหนี้ผ่านระบบ SU-ERP 
2.1 เงินเดือนและค่าตอบแทน ตรวจทุกรายการ  ใช้การตรวจสอบ 

ความครบถ้วน 
ถูกต้องเท่านั้น 

2.2 ค่าสวัสดิการ ตรวจทุกรายการ  ใช้การตรวจสอบ 
ความครบถ้วน 
ถูกต้องเท่านั้น 

2.3 ค่าตอบแทนการสอน ตรวจทุกรายการ ตรวจทุกรายการ  
2.4 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ทุนการศึกษา ตรวจทุกรายการ ตรวจทุกรายการ  
ประเภทที่ 3 ค่าใช้จ่ายที่มาจากการจัดซื้อ จัดจ้างที่ดําเนินการในระบบพัสดุ (MM) ของระบบบริหารทรัพยากร 
องค์กรของมหาวิทยาลัย (SU-ERP) 
3.1 การจ้างเหมาบริการ ตรวจทุกรายการ ตรวจทุกรายการ  
3.2 การจัดซื้อวัสดุคงคลัง ตรวจทุกรายการ ตรวจทุกรายการ  
3.3 การจัดซื้อครุภัณฑ์มูลค่าต่ํากว่าเกณฑ์ ตรวจทุกรายการ ตรวจทุกรายการ  
3.4 การจัดซื้อครุภัณฑ์ ตรวจทุกรายการ ตรวจทุกรายการ  
3.5 การงบลงทุน ตรวจทุกรายการ ตรวจทุกรายการ  
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- สําหรับการเบิกจ่ายจากแหล่งเงินอ่ืนนอกเหนือจากเงินงบประมาณแผ่นดิน 

ประเภทค่าใช้จา่ย การตรวจสอบความ 
ครบถ้วนถูกต้อง 

การตรวจสอบตาม 
หลักเกณฑแ์ละ 

ระเบียบการเบิกจ่าย 
หมายเหตุ 

ประเภทที่ 1 ค่าใช้จ่ายที่จ่ายที่เกิดจากการจ่ายโดยใช้เงินทดรองจ่าย และจากการทําสัญญาเงินยืม ซึ่งรวมถึง 
ทั้งการใช้จ่ายจากการทําสัญญาเงินยืมจากส่วนงานและการใช้จ่ายจากการทําสัญญาเงินยืมจากมหาวิทยาลัย รวมถึง
ค่าใช้จ่ายที่เบิกจ่ายตรงดําเนินการในระบบบัญชีการเงิน (FI) ของระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (SUERP) 
1.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตรวจทุกรายการ ตรวจเฉพาะรายการ 

เบิกจ่ายแต่ละรายการที่มี
จํานวนเงินตั้งแต่ 

100,000 บาท ขึ้นไป 

 

1.2 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ตรวจทุกรายการ ตรวจเฉพาะรายการ 
เบิกจ่ายแต่ละรายการที่มี

จํานวนเงินตั้งแต่ 
100,000 บาท ขึ้นไป 

 

1.3 ค่าใช้จ่ายในการของโครงการ ตรวจทุกรายการ ตรวจเฉพาะรายการ 
เบิกจ่ายแต่ละรายการที่มี

จํานวนเงินตั้งแต่ 
100,000 บาท ขึ้นไป 

 

1.4 ค่าสาธารณูปโภค ตรวจทุกรายการ  ใช้การตรวจสอบ 
ความครบถ้วน 
ถูกต้องเท่านั้น 

1.5 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตรวจทุกรายการ ตรวจเฉพาะรายการ 
เบิกจ่ายแต่ละรายการที่มี

จํานวนเงินตั้งแต่ 
100,000 บาท ขึ้นไป 

 

ประเภทที่ 2 ค่าใช้จ่ายที่เบิกจ่ายตรงให้กับเจ้าหนี้ผ่านระบบ SU-ERP 
2.1 เงินเดือนและค่าตอบแทน ตรวจทุกรายการ  ใช้การตรวจสอบ 

ความครบถ้วน 
ถูกต้องเท่านั้น 

2.2 ค่าสวัสดิการ ตรวจทุกรายการ  ใช้การตรวจสอบ 
ความครบถ้วน 
ถูกต้องเท่านั้น 

2.3 ค่าตอบแทนการสอน ตรวจทุกรายการ  ใช้การตรวจสอบ 
ความครบถ้วน 
ถูกต้องเท่านั้น 

2.4 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ทุนการศึกษา ตรวจทุกรายการ ตรวจเฉพาะรายการ 
เบิกจ่ายแต่ละรายการที่มี

จํานวนเงินตั้งแต่ 
100,000 บาท ขึ้นไป 
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ประเภทที่ 3 ค่าใช้จ่ายที่มาจากการจัดซื้อ จัดจ้างที่ดําเนินการในระบบพัสดุ (MM) ของระบบบริหารทรัพยากร 
องค์กรของมหาวิทยาลัย (SU-ERP) 
3.1 การจ้างเหมาบริการ ตรวจทุกรายการ ตรวจเฉพาะรายการ 

เบิกจ่ายแต่ละรายการที่มี
จํานวนเงินตั้งแต่ 

100,000 บาท ขึ้นไป 

 

3.2 การจัดซื้อวัสดุคงคลัง ตรวจทุกรายการ ตรวจเฉพาะรายการ 
เบิกจ่ายแต่ละรายการที่มี

จํานวนเงินตั้งแต่ 
100,000 บาท ขึ้นไป 

 

3.3 การจัดซื้อครุภัณฑ์มูลค่าต่ํากว่าเกณฑ์ ตรวจทุกรายการ  ใช้การตรวจสอบ 
ความครบถ้วน 
ถูกต้องเท่านั้น 

3.4 การจัดซื้อครุภัณฑ์ ตรวจทุกรายการ ตรวจเฉพาะรายการ 
เบิกจ่ายแต่ละรายการที่มี

จํานวนเงินตั้งแต่ 
100,000 บาท ขึ้นไป 

 

3.5 การงบลงทุน ตรวจทุกรายการ ตรวจเฉพาะรายการ 
เบิกจ่ายแต่ละรายการที่มี

จํานวนเงินตั้งแต่ 
100,000 บาท ขึ้นไป 

 

 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบแนวปฏิบัติการตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่าย
ด้านการเงิน บัญชี และพัสดุของมหาวิทยาลัย ตามท่ีกองคลังเสนอ   
 
ระเบยีบวาระที่  4.6 เรื่องอ่ืนๆ ตามท่ีอธิการบดีปรึกษา 
ระเบยีบวาระที่  4.6.1 โครงการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเขา้ศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์และ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2562  
 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีได้มีนโยบายผลักดันให้มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นมหาวิทยาลัยช้ันนําแห่งการสร้างสรรค์ 
ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 ในการพัฒนาความเป็น
สากลของมหาวิทยาลัย เพ่ือยกระดับมหาวิทยาลัยไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยช้ันนําที่มีมาตรฐานสากล และการ
พัฒนาความเป็นนานาชาติตามเกณฑ์ QS Stars Ratings และ QS World University Rankings ส่งผลดีต่อ
การขยายกลุ่มเป้าหมายออกไปสู่ผู้เรียนในระดับนานาชาติ ความร่วมมือทางการศึกษา การวิจัยและสร้างสรรค์
กับมหาวิทยาลัยช้ันนําของโลก น้ัน 
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ในการนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมประสงค์ดําเนินโครงการสอบ
คัดเลือกบุคคลเพ่ือเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ประจําปีการศึกษา 2562 โดยกําหนดรับนักศึกษาจํานวน 33 คน ดังน้ี 
 

 

สาขาวิชา โครงการรับนักศึกษาเพิ่มพเิศษ 
- สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 
- สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
- สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ 
- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
- สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
- สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ 
- สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี 
- สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ 
- สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 
- สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

รวม 33 
 

ทั้งน้ี กองบริหารงานวิชาการได้ตรวจสอบหลักสูตรที่เปิดรับและแผนการรับนักศึกษาแล้ว  
อน่ึง กองกฎหมายได้รับแจ้งจากคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมว่า        

การดําเนินการตามโครงการดังกล่าวไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการในการ
ดําเนินการสอบคัดเลือก ซึ่งโครงการดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดีโดยความเห็นชอบของที่ประชุม 
ก.บ.ม. ตามความในข้อ 23 ของระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร พ.ศ. 2557  
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบโครงการสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือเข้าศึกษาใน
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2562            
โดยมอบหมายให้คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมปรับแก้ไขรายละเอียดในโครงการดังกล่าว 
ดังน้ี 

1. ให้ปรับแก้ไขช่ือและรายละเอียดของโครงการ โดยให้สื่อถึงการรับเฉพาะนักศึกษา
ชาวต่างชาติอย่างชัดเจน 

2. ข้อ 5.3 ให้กําหนดให้ผู้สมัครสอบคัดเลือกส่งใบสมัครและหลักฐานการสมัครผ่านทาง
เว็บไซต์ที่กําหนดเพียงช่องทางเดียว 

3. ข้อ 13 ให้ระบุการจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายตามจํานวนหน่วยกิตต่อ     
ภาคการศึกษาให้ชัดเจน 

 ก่อนนําเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติโครงการต่อไป   
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ระเบียบวาระที่  4.6.2 การแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการเลอืกกรรมการสภามหาวิทยาลัย  
  ประเภทคณาจารย์ประจํา แทนตําแหน่งที่ว่าง 
 
สรุปเรื่อง 
  ตามที่กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจํา ได้พ้นจากตําแหน่งก่อน       
ครบวาระ เน่ืองจากเกษียณอายุราชการ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 จํานวน 2 ตําแหน่ง ได้แก่ กรรมการ      
สภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจํา กลุ่มสาขาศิลปะและการออกแบบ จํานวน 1 ตําแหน่ง และกลุ่ม
สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จํานวน 1 ตําแหน่ง โดยมหาวิทยาลัยได้ดําเนินการเลือกกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าได้กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจํา กลุ่มสาขาศิลปะ
และการออกแบบ จํานวน 1 ตําแหน่ง ซึ่งไม่ครบตามจํานวนที่จะต้องเลือก จึงทําให้ยังมีตําแหน่งว่างอีก 1 
ตําแหน่ง  คือ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจํา กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
น้ัน  

ในการนี้ งานสภาคณาจารย์และพนักงานจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ แทนตําแหน่งที่ว่าง ตามข้อ 4 ของข้อบังคับ
มหาว ิทยาล ัยศ ิลปากรว ่าด ้วยค ุณสมบัต ิ ล ักษณะต้องห ้าม  หลักเกณฑ์และว ิธ ีการเล ือกกรรมการ           
สภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจํา พ.ศ. 2559 ซึ่งกําหนดให้อธิการบดีโดยความเห็นชอบของ 
ก .บ .ม . แต่งตั ้งคณะกรรมการดําเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจํา 
ประกอบด้วย 

(1) ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน เป็นประธานกรรมการ 
(2) ผู้แทนคณะจํานวนคณะละหน่ึงคน เป็นกรรมการ 
(3) ผู้แทนสํานักงานอธิการบดีจํานวนสามคน เป็นกรรมการ 
(4) เจ้าหน้าที่ของงานสภาคณาจารย์จํานวนหน่ึงคน เป็นกรรมการและเลขานุการ และอาจ

ให้มีเจ้าหน้าที่ของงานสภาคณาจารย์และพนักงานจํานวนหน่ึงคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการด้วยก็ได้ 
ทั้งน้ี ตามความในมาตรา 21 ของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 ประกอบกับ 

ข้อ 11 ของข้อบังคับดังกล่าวกําหนดว่า “ในกรณีที่ได้ผู้ได้รับเลือกไม่ครบจํานวนกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทคณาจารย์ประจําที่ต้องเลือกในคราวนั้น ให้คณะกรรมการดําเนินการเลือกต่อไปให้ได้กรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจําจนครบจํานวน” 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้คณะกรรมการดําเนินการเลือกกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจํา แทนผู้ที่พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร
ที่ 1617/2561 ลงวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ดําเนินการตามข้อ 11 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร     
ว่าด้วยคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์
ประจํา พ.ศ. 2559 โดยให้แก้ไขกรรมการในคณะกรรมการดังกล่าว รายที่ 16-18 เป็นดังน้ี 

16. นางสาวรัตทิกร  คงทอง 
17. นางวราภรณ์  ฉัตรวงศ์พันธ์ 
18. นางสาวแสงจันทร์  คงอ่ิม 
และให้นําเสนออธิการบดีลงนามในคําสั่งแต่งต้ังต่อไป 
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ระเบียบวาระที่  4.6.3 การเลือกกรรมการอุทธรณแ์ละร้องทุกข์จากผู้ดํารงตําแหน่งผู้บริหาร และ
การกําหนดวิธกีารเลือกกรรมการอุทธรณแ์ละร้องทุกข์จากข้าราชการประจํา 

 
สรุปเรื่อง  
  ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 มาตรา 27 กําหนดให้มีคณะกรรมการ
อุทธรณ์และร้องทุกข์คณะหน่ึง มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปน้ี 

(1)  พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์คําสั่งลงโทษ 
(2)  พิจารณาวินิจฉัยเรื่องที่ผู้ ร้องทุกข์ถูกสั่ ง ใ ห้ออกจากงาน  หรือผู้ ร้องทุกข์ ไ ด้รับ          

ความเดือดร้อน เน่ืองจากผู้บังคับบัญชาใช้อํานาจหน้าที่โดยไม่ถูกต้อง ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือไม่เป็นธรรม 
องค์ประกอบ จํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระการดํารงตําแหน่ง   การพ้น

จากตําแหน่ง วิธีการอุทธรณ์และร้องทุกข์ วิธีการพิจารณาการอุทธรณ์และร้องทุกข์ และการกําหนด
หลักประกันความเป็นธรรมเพื่อคุ้มครองผู้ร้องทุกข์มิให้ถูกกลั่นแกล้งหรือได้รับการปฏิบัติ   ที่ไม่เป็นธรรมอัน
เน่ืองมาจากการร้องทุกข์ ตลอดจนการประชุมและวิธีดําเนินงานของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ให้
เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

เน่ืองจากปัจจุบันสภามหาวิทยาลัยยังไม่ได้ออกข้อบังคับเก่ียวกับองค์ประกอบ จํานวน 
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระการดํารงตําแหน่ง  การพ้นจากตําแหน่ง วิธีการอุทธรณ์และร้องทุกข์ 
วิธีการพิจารณาการอุทธรณ์และร้องทุกข์ และการกําหนดหลักประกันความเป็นธรรมเพ่ือคุ้มครองผู้ร้องทุกข์มิ
ให้ถูกกลั่นแกล้งหรือได้รับการปฏิบัติ   ที่ไม่เป็นธรรมอันเน่ืองมาจากการร้องทุกข์ ตลอดจนการประชุมและวิธี
ดําเนินงานของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ จึงต้องนําข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการอุทธรณ์
และการร้องทุกข์ พ.ศ. 2556 มาใช้บังคับโดยอนุโลมตามความในมาตรา 88 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ศิลปากร พ.ศ. 2559 โดยข้อ 7 ของข้อบังคับดังกล่าวได้กําหนดให้มีคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ซึ่งสภา
มหาวิทยาลัยแต่งต้ัง ประกอบด้วย 

(1)  ประธานซึ่งเลือกจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
(2)  กรรมการซึ่งเลือกกันเองจากผู้ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดี คณบดี ผู้อํานวยการศูนย์ 

ผู้อํานวยการสถาบัน ผู้อํานวยการสํานัก และหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 
จํานวนสามคน  

(3)  กรรมการซึ่งเลือกจากข้าราชการประจํา จํานวนสามคน ตามวิธีการที่ที่ประชุมคณบดี
กําหนด 

(4)  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย ด้านการบริหารจัดการภาครัฐ และด้านบริหารงาน
บุคคล ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกด้านละหนึ่งคน  จากการเสนอช่ือของสํานักงานอธิการบดี คณะ และหน่วยงานท่ี
เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ น้ัน  
  ในการน้ี กองกฎหมายจึงเสนอที่ประชุมพิจารณา ดังน้ี 

1.  เลือกกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ ตามข้อ 7 (2) จากผู้ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดี คณบดี 
ผู้อํานวยการศูนย์ ผู้อํานวยการสถาบัน ผู้อํานวยการสํานัก และหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ จํานวน 3 คน  

2. กําหนดวิธีการเลือกกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์จากข้าราชการประจํา จํานวน 3 คน 
ตามข้อ 7 (3)  โดยเสนอพิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการเลือกต้ังกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์จาก
ข้าราชการประจํา และคณะอนุกรรมการดําเนินการเลือกต้ังกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์จากข้าราชการ
ประจํา  
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ทั้งน้ี การได้มาซึ่งกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์จากข้าราชการประจํา จํานวน 3 คน ใน
คราวก่อนได้มาโดยมหาวิทยาลัยมีคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการเลือกต้ังและคณะอนุกรรมการ
ดําเนินการเลือกต้ังกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์จากข้าราชการประจํา ซึ่งคณะกรรมการดําเนินการเลือกต้ัง
กรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ ได้ออกประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกต้ังกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์
จากข้าราชการประจําตําแหน่งประเภทผู้บริหาร และจากข้าราชการสายวิชาการและสายสนับสนุน 

3. การได้มาซึ่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย ด้านการบริหารจัดการภาครัฐ และด้าน
บริหารงานบุคคล ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกด้านละ 1 คน กองกฎหมายเสนอให้เวียนไปยังสํานักงานอธิการบดี 
คณะวิชา และหน่วยงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ โดยเสนอชื่อด้านละไม่เกิน 1 คน เพ่ือให้
เป็นไปตามข้อ 7 (4) ของข้อบังคับดังกล่าว 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังน้ี  

1. เห็นชอบให้แต่งต้ังกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ตามข้อ 7 (2) ซึ่งเลือกกันเองจากผู้ดํารง
ตําแหน่งรองอธิการบดี คณบดี ผู้อํานวยการศูนย์ ผู้อํานวยการสถาบัน ผู้อํานวยการสํานัก และหัวหน้า
หน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ จํานวน 3 คน โดยประกอบด้วย 

(1) คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (อาจารย์ ดร.นนท์  คุณค้ําชู)  
(2) คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาเรียม  นิลพันธ์ุ) 
(3) ผู้อํานวยการหอศิลป์ (อาจารย์ ดร.ปรมพร  ศิริกุลชยานนท)์ 
ทั้งน้ี เมื่อผู้ได้รับเลือกให้เป็นกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ตามข้อ 7 (2) ครบวาระการ

ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดี คณบดี ผู้อํานวยการศูนย์ ผู้อํานวยการสถาบัน ผู้อํานวยการสํานัก และหัวหน้า
หน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ มหาวิทยาลัยจะต้องดําเนินการเลือกกรรมการอุทธรณ์และ
ร้องทุกข์ (ใหม่) แทนผู้ดํารงตําแหน่งบริหารท่ีครบวาระนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร            
ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. 2556 

2. เห็นชอบให้แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการเลือกต้ังและคณะอนุกรรมการดําเนินการ
เลือกต้ังกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์จากข้าราชการประจํา เพ่ือทําหน้าที่กําหนดวิธีการเลือกกรรมการ
อุทธรณ์และร้องทุกข์ซึ่งเลือกจากข้าราชการประจําตามข้อ 7 (3) โดยประกอบด้วยผู้ดํารงตําแหน่งและผู้มี
รายช่ือต่อไปน้ี 

ก. คณะกรรมการดําเนินการเลือกต้ังกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์จากข้าราชการประจํา    
1. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กร ประธานกรรมการ 
2. รองศาสตราจารย์ทินกร  กาษรสุวรรณ กรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทยากร  จารุชัยมนตรี กรรมการ 
4. อาจารย์ศศิธร  ศิลป์วุฒยา กรรมการ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูวนาท  รัตนรังสิกุล กรรมการ 
6. อาจารย์สกนธ์  ม่วงสุน  กรรมการ 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรกาญจน์  สุขสดเขียว กรรมการ 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกอร  ระย้านิล กรรมการ 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรสิทธ์ิ  ล้อจิตรอํานวย กรรมการ 

10. นางพนิดา  ตันติอํานวย กรรมการ 
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11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักด์ิสิทธ์ิ  ราชรักษ์ กรรมการ 
12.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์  เจษฎาลักษณ์  กรรมการ 
13.  อาจารย์ ดร.วัชราภรณ์  รวมธรรม กรรมการ 
14.  อาจารย์ ดร.วุฒิชัย  อารักษ์โพชฌงค์ กรรมการ 
15.  อาจารย์นฤชร  สังขจันทร์ กรรมการ 
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จอมภัค  คลังระหัด กรรมการ 
17. นางสาวสายฝน รัตนยัง กรรมการ 
18. นางวราภรณ์  ฉัตรวงศ์พันธ์ กรรมการ    
19. นางมาลา  อ่ินคํา กรรมการ 
20. นายสอาด  ศรีจันทร์ กรรมการ 
21.  ผู้อํานวยการกองกฎหมาย กรรมการและเลขานุการ 
21. ผู้ช่วยผู้อํานวยการกองกฎหมาย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
22. นางสาวผุสดี  หนูนะ  ผู้ช่วยเลขานุการ  

ข. คณะอนุกรรมการดําเนินการเลือกต้ังกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์จากข้าราชการ
ประจํา    

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
1. รองศาสตราจารย์ทินกร  กาษรสุวรรณ ประธานอนุกรรมการ 
2. นายรัชภูมิ  ทรงสําราญ อนุกรรมการ 
3. นายอุเทน  ศรีกรด อนุกรรมการและเลขานุการ 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทยากร  จารุชัยมนตรี ประธานอนุกรรมการ 
2. นางสาวกรกต ธัชศฤงคารสกุล อนุกรรมการ 
3. นางยุพา  เพ็ชรแก้ว อนุกรรมการและเลขานุการ 

คณะโบราณคดี 
1. อาจารย์ศศิธร  ศิลป์วุฒยา ประธานอนุกรรมการ 
2. นางสาวศศินา  ชูเมือง อนุกรรมการ 
3. นางสาวดวงใจ  ตระกรุดทอง อนุกรรมการและเลขานุการ 

คณะมัณฑนศลิป์       
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูวนาท  รัตนรังสิกุล ประธานอนุกรรมการ  
2. นายวุฒิ  คงรักษา อนุกรรมการ 
3. นายศุภฤกษ์  ทับเสน อนุกรรมการและเลขานุการ 

คณะอักษรศาสตร์   
1. อาจารย์สกนธ์  ม่วงสุน ประธานอนุกรรมการ 
2. นายสน่ัน  หวานแท้ อนุกรรมการ 
3. นางมณี  เผือกหอม อนุกรรมการและเลขานุการ 
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คณะศึกษาศาสตร์  
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรกาญจน์  สุขสดเขียว ประธานอนุกรรมการ 
2. นางไศลเพ็ชร  ชนเห็นชอบ อนุกรรมการ 
3. นางนิตยา  จิตรคํา อนุกรรมการและเลขานุการ 

คณะวิทยาศาสตร์ 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกอร  ระย้านิล ประธานอนุกรรมการ  
2. นายเกียรติ  อุดมกาญจนานนท์ อนุกรรมการ 
3. นางภัคจิรา  สุรนิคม อนุกรรมการและเลขานุการ 

คณะเภสัชศาสตร์ 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรสิทธ์ิ  ล้อจิตรอํานวย ประธานอนุกรรมการ 
2. นางสาวทวีวรรณ  อินดา อนุกรรมการ 
3. นางอารยา  ธนะวัฒนานนท์ อนุกรรมการและเลขานุการ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
1. นางพนิดา  ตันติอํานวย ประธานอนุกรรมการ 
2. นางพูนสุข  ยมบ้านกวย อนุกรรมการ 
3. นางสายใจ  ศรีวิบูลย์ อนุกรรมการและเลขานุการ 

คณะดุริยางคศาสตร์ 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักด์ิสิทธ์ิ  ราชรักษ์ ประธานอนุกรรมการ 
2. นางสาวลลวรรณ  เปรมประเสริฐ อนุกรรมการ 
3. นางสาวรุ้งนภา  ด้วงทอง อนุกรรมการและเลขานุการ 

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
1. อาจารย์ ดร.วัชราภรณ์  รวมธรรม ประธานอนุกรรมการ 
2. นางสาวนงนุช  ลาวรรณา อนุกรรมการ 
3. นายประสิทธ์ิ  นิธิโกสินทร์ อนุกรรมการและเลขานุการ 

คณะวิทยาการจัดการ 
1. อาจารย์ ดร.วุฒิชัย  อารักษ์โพชฌงค์ ประธานอนุกรรมการ 
2. นายสัมฤทธ์ิ  เอกสินธ์ุ อนุกรรมการ 
3. นางสาวเสาวภา  ประทุมสินธ์ุ อนุกรรมการและเลขานุการ 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   
1. อาจารย์นฤชร  สงัขจันทร์ ประธานอนุกรรมการ 
2. นายบุญช่วย  จันทร์เฮ้า อนุกรรมการ 
3. นางสาวพรศรี  แหยมอุบล อนุกรรมการและเลขานุการ 
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วิทยาลัยนานาชาติ 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จอมภัค  คลังระหัด ประธานอนุกรรมการ 
2. นางศศิรินทร์  รัตนไชย อนุกรรมการ 
3. นางสาวโกลัญญา  สุขประสม อนุกรรมการและเลขานุการ 

สํานักงานอธิการบดี  วังท่าพระ 
1. นางสาวสายฝน รัตนยัง ประธานอนุกรรมการ 
2. นายพนม  พุ่มดารา อนุกรรมการ 
3. นางสาวสุอาภา  เป่ียมฤทัยสุข อนุกรรมการและเลขานุการ 

สํานักงานอธิการบดี  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร ์
1. นางวราภรณ์  ฉัตรวงศ์พันธ์ ประธานอนุกรรมการ 
2. นายสรกิจ  โศภิตกุล อนุกรรมการ 
3. นางยุภา  แก้วจริยะพล อนุกรรมการและเลขานุการ 

สํานักงานอธิการบดี  ตลิ่งชัน 
1. นางมาลา  อ่ินคํา ประธานอนุกรรมการ 
2. นางสาววารี  จุลโพธ์ิ อนุกรรมการ 
3. นางสาวขวัญฤทัย  ใจทัน อนุกรรมการและเลขานุการ 

สํานักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
1. นายสอาด  ศรีจันทร์ ประธานอนุกรรมการ 
2. นางพรทิพย์  นิธิโกสินทร์ อนุกรรมการ 
3. นางนิลวรรณ  ไทยมะณี อนุกรรมการและเลขานุการ 

3. มอบหมายให้กองกฎหมายเวียนไปยังสํานักงานอธิการบดี คณะวิชา และหน่วยงานท่ี
เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ เพ่ือให้เสนอชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย ด้านการบริหาร
จัดการภาครัฐ และด้านบริหารงานบุคคล ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกด้านละไม่เกิน 1 คน ตามข้อ 7 (4) เพ่ือเสนอ     
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากรพิจารณารายช่ือของผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นบุคคลภายนอกทั้ง 
3 ด้านดังกล่าว 
 
ระเบยีบวาระที่  4.6.4 การเขา้สํารวจพื้นทีเ่พื่อติดต้ังอุปกรณ์ระบบโทรศพัท์ IP Phone  
 
สรุปเรื่อง  

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 17/2560 เมื่อวันอังคารที่ 
29 สิงหาคม 2560  ได้เห็นชอบให้ดําเนินโครงการปรับปรุงระบบโทรศัพท์ภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร        
ตามจํานวนคู่สายเลขหมายโทรศัพท์ภายในที่ศูนย์คอมพิวเตอร์เสนอ โดยมอบหมายให้ศูนย์คอมพิวเตอร์เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์การปรับปรุงระบบโทรศัพท์ดังกล่าวไปยังคณะวิชา/หน่วยงาน พร้อมทั้งให้พิจารณากําหนด
นโยบายการใช้หมายเลขโทรศัพท์ประจําตัวบุคคล เพ่ือให้การใช้งานเป็นไปอย่างเหมาะสมและเกิดความสะดวก
ในการตรวจสอบและอนุมัติการใช้งาน โดยอาจประสานงาน/ขอข้อมูลเก่ียวกับการเบิกจ่ายค่าโทรศัพท์จาก
เจ้าหน้าที่ผู้เก่ียวข้อง ก่อนเริ่มใช้งานต้ังแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป น้ัน 
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ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้กําหนดให้ใช้หมายเลขโทรศัพท์ระบบ IP Phone เพ่ือให้การติดต่อสื่อสาร
ในการบริหารงานและปฏิบัติงานเป็นไปอย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งสามารถลดค่าใช้จ่ายของ
ค่าบริการในการโทรข้ามเขตพ้ืนที่และทางไกล โดยสรุปได้ดังน้ี  

1. ระบบโทรศัพท์เดิมมีหน่วยงานประสงค์ขอใช้หมายเลขเดิม โดยยังคงใช้รหัสเช่นเดิม คือ
เพชรบุรี รหัสทางไกลข้ึนต้นด้วย 032  นครปฐม รหัสทางไกลข้ึนต้นด้วย 034 กรุงเทพและปริมณฑล รหัส
ทางไกลขึ้นต้นด้วย 02 เป็นต้น  

2. ระบบโทรศัพท์ IP Phone จะกําหนดหมายเลขโทรศัพท์ภายในให้สามารถจดจําได้ง่าย สื่อ
ความหมายและสอดคล้องตามวิทยาเขต จํานวน 6 หลัก ดังน้ี 

หลักที่ 1  หมายถึง เลขประจําวิทยาเขต 
หลักที่ 2 และ 3  หมายถึง เลขประจําส่วนงาน 
หลักที่ 4, 5 และ 6  หมายถึง เลขประจําส่วนบุคคล หรือห้อง หรือสถานที่ (หรือกําหนดให้

หลักที่ 4 เป็นเลขประจําภาควิชา/ฝ่าย/แผนก  
 หมายเหตุ : สาเหตุที่ต้องใช้หมายเลขโทรศัพท์ภายใน จํานวน 6 หลัก คือ 3 หลักท้าย 

(หลักที่ 4, 5, และ 6) จะรองรับหน่วยงานที่มีบุคลากร 100-1000 คน เช่น บุคลากรของสํานักงานอธิการบดี 
และบางวิทยาเขต เป็นต้น 

ตัวอย่างเช่น  
-  สํานักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน หมายเลขที่ขึ้นต้น คือ  100 ตามด้วย nnn (เลขประจําอีก 

3 หลัก)  
- สํานักงานอธิการบดี วังท่าพระ หมายเลขที่ขึ้นต้น คือ 140 ตามด้วย nnn (เลขประจํา

อีก 3 หลัก)  
- สํานักงานอธิการบดี วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ หมายเลขที่ขึ้นต้นคือ 200      

ตามด้วย nnn (เลขประจําอีก 3 หลัก)  
- สํานักงานวิทยาเขตเพชรบุรี หมายเลขที่ขึ้นต้น คือ 300 ตามด้วย nnn (เลขประจําอีก 

3 หลัก)  
ในการนี้ ศูนย์คอมพิวเตอร์จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาการเข้าสํารวจพื้นที่เพ่ือติดต้ังอุปกรณ์

ระบบโทรศัพท์ IP Phone ซึ่งบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ได้เข้าสํารวจเมื่อ 
- วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อาคารบริหาร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
- วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อาคารสํานักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน 
อน่ึง ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้จัดทําตารางกําหนดหมายเลขโทรศัพท์ประจําแต่ละหน่วยงานและ

บุคลากรของมหาวิทยาลัยศิลปากร พร้อมทั้งได้สรุปจํานวนอุปกรณ์ที่ต้องจัดซื้อและติดต้ังสําหรับระบบ IP 
Phone เพ่ือเสนอที่ประชุมพิจารณามาพร้อมน้ี 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการเข้าสํารวจพ้ืนที่เพ่ือติดต้ังอุปกรณ์ระบบ
โทรศัพท์ IP Phone ตามท่ีศูนย์คอมพิวเตอร์เสนอ  

ทั้งน้ี มอบหมายให้ศูนย์คอมพิวเตอร์แจ้งคุณสมบัติและลักษณะของอุปกรณ์ที่ใช้ติดต้ังโทรศัพท์
ระบบ IP Phone พร้อมทั้งกําหนดระยะเวลาที่คณะวิชา/ส่วนงานจะต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จไปยังคณะวิชา/
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ส่วนงาน โดยศูนย์คอมพิวเตอร์จะเป็นหน่วยงานประสานงานหลักกับบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) 
เพ่ือตกลงราคาจัดซื้อและติดต้ังอุปกรณ์ ก่อนส่งให้คณะวิชา/ส่วนงานเพ่ือดําเนินการต่อไป 

อน่ึง เบ้ืองต้นศูนย์คอมพิวเตอร์จะเป็นผู้สํารองจ่ายค่าใช้จ่ายในการดําเนินการของส่วนกลาง 
และจะได้หารือเพ่ือเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวจากส่วนกลางต่อไป 
 
ระเบยีบวาระที่  4.6.5 การทบทวนและแต่งต้ังคณะกรรมการบรหิารภาควิชา 
 
 สรุปเรื่อง  

ตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการแบ่ง การรวม การ     
ยุบเลิกและการบริหารภาควิชา พ.ศ. 2561 ฉบับลงวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2561 ข้อ 13 ได้กําหนดให้คณบดี
แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารภาควิชาขึ้นชุดหน่ึง ประกอบด้วยหัวหน้าภาควิชาเป็นประธาน และให้มีคณาจารย์
ประจําภาควิชาซึ่งได้มาจากการเลือกกันเองจํานวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 7 คน เป็นกรรมการ โดยให้
หัวหน้าภาควิชาเสนอรองหัวหน้าภาควิชาหรือคณาจารย์ประจําภาควิชา จํานวน  1 คน เป็นกรรมการและ
เลขานุการ และอาจให้มีผู้ช่วยเลขานุการด้วยก็ได้ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ฉบับลงวันที่ 31 
กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ข้อ 4 ภายใต้บังคับข้อ 18 ได้กําหนดให้ภาควิชาที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้แบ่ง
หน่วยงานข้ึนในมหาวิทยาลัยก่อนวันที่ระเบียบน้ีใช้บังคับคงสถานะเป็นภาคต่อไป หรือจะให้มีการแบ่ง การรวม 
และการยุบเลิกภาควิชาให้เป็นไปตามระเบียบน้ีก็ได้ ทั้งน้ี การบริหารภาควิชา คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการ
ได้มาของผู้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าภาควิชา และการติดตามประเมินผล ให้เป็นไปตามระเบียบน้ี น้ัน  

ในการนี้ เพ่ือให้การดําเนินงานของภาควิชาเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการในการแบ่ง การรวม การยุบเลิกและการบริหารภาควิชา พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) กองแผนงานจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาเพ่ือให้คณะวิชาแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารภาควิชาให้
เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว  
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังน้ี 

1. มอบหมายให้คณะวิชาดําเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารภาควิชาโดยให้ดําเนินการ
เพ่ือให้เป็นไปตามข้อ 13 และข้อ 18 ของระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการ
แบ่ง การรวม การยุบเลิกและการบริหารภาควิชา พ.ศ. 2561 ฉบับลงวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2561  

2. เห็นชอบให้ภาควิชาออกแบบเคร่ืองแต่งกาย คณะมัณฑนศิลป์ และภาควิชาสารสนเทศ
ศาสตร์ทางสุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ ซึ่งมีจํานวนอาจารย์ประจําไม่เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร  
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการแบ่ง การรวม การยุบเลิกและการบริหารภาควิชา พ.ศ. 2561 ฉบับลงวันที่ 
25 มกราคม พ.ศ. 2561 เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณายกเว้นระเบียบดังกล่าว ตามข้อ 13 ในกรณีที่ภาควิชา
ที่มีอยู่ก่อนวันที่ระเบียบมีผลใช้บังคับมีจํานวนอาจารย์ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนด โดยอนุโลมให้ภาควิชาใช้
จํานวนอาจารย์เท่าที่มีอยู่เป็นกรรมการบริหารภาควิชาได้ 
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เลิกประชุมเวลา 12.15 น. 
 
 
                                                                            

 (นางสาวกันย์พินันท์  สิริปัญญาธร) 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 
                                                                
                                                                   

(นางสาวสิริวัลลิ์  พฤกษาอุดมชัย) 
ผู้จดรายงานการประชุม 

            
 
 
                                                                          

(นางสาวเอมอร  ชีราวุฒธิพันธ์) 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 
 

รายงานการประชุมฉบับน้ี 
ได้รับรองโดยไม่มีการแก้ไข 

 
 

 


