
รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ครั้งท่ี 5/2562 

วันอังคารท่ี 12 มีนาคม 2562 
ณ  ห้องประชุมสํานักงานอธิการบดี  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 

…………….……………….. 

ผู้มาประชุม 

1. อ.ปัญจพล  เหล่าพูนพัฒน์ ผู้รักษาการแทนอธิการบดี ประธานกรรมการ 
2. รศ.ดร.ดวงเดือน  ไกรลาศ ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา กรรมการ 
3. ศ.ดร.พรศักด์ิ  ศรีอมรศักด์ิ ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย กรรมการ 
4. รศ.ดร.พิทักษ์ ศิริวงศ์ ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กรรมการ 
5. ผศ.สยุมพร  กาษรสุวรรณ ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม กรรมการ 
6. ผศ.ดร.อนิรุทธ์  สติมั่น ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ 

 รักษาการแทนผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี  
 พระราชวังสนามจันทร ์

7. รศ.ดร.จุไรรัตน์ นันทานิช คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ 
8. ศ.ญาณวิทย์   กุญแจทอง  คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ กรรมการ 
9. อ.ดร.นนท์  คุณค้ําชู คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กรรมการ 

10. ผศ.ชวลิต ขาวเขียว คณบดีคณะโบราณคดี กรรมการ 
11. อ.ดร.ธนาทร  เจียรกุล คณบดีคณะมณัฑนศิลป์ กรรมการ 
12. ผศ.ดร.วรางคณา นิพัทธ์สุขกิจ คณบดีคณะอักษรศาสตร ์ กรรมการ 
13. ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธ์ุ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กรรมการ 
14. ผศ.ดร.นรงค์  ฉิมพาล ี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 
15. รศ.ดร.ธนะเศรษฐ ์ ง้าวหิรัญพัฒน์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กรรมการ 
16. ผศ.ดร.อรุณศร ี ลีจีรจําเนียร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 
17. ผศ.วุฒิชัย  เลิศสถากิจ คณบดีคณะดุริยางคศาสตร์ กรรมการ 
18. ผศ.สมศักด์ิ ชาตินํ้าเพ็ชร คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ 
19. ผศ.จอมภัค  คลังระหัด รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติฝ่ายบริหาร กรรมการ 

  รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 
20. ผศ.ดร.ศักดิพันธ์ ตันวิมลรัตน์ ผู้อํานวยการสํานักหอสมุดกลาง กรรมการ 
21. ผศ.ฉัตรชัย  เผ่าทองจีน ผู้อํานวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ กรรมการ 
22. อ.ดร.คุณัตว์   พิธพรชัยกุล ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน กรรมการ 
23. ผศ.ดร.ดิเรกฤทธ์ิ  บัวเวช ผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ กรรมการ 
24. อ.บุญเพชร  พ่ึงย้อย ผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ กรรมการ 
25. นายกฤษดา   ไพรวรรณ์ ผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน กรรมการ 
26. ผศ.ดร.เชาวรีย์ อรรถลังรอง ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ 

   ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา   
27. นางสาวอัปสร กิจเจริญค้า ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี ผู้ช่วยเลขานุการ 
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ผู้มาประชุมผา่นระบบ VDO-Conference 

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

ผู้เขา้ร่วมประชุม 

1. อ.นภดล  วิรุฬห์ชาตะพันธ์ ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี วังท่าพระ 
2. รศ.ดร.นันทนิตย์ วานิชาชีวะ ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย 
3. อ.ปวริส มินา ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
4. อ.ดร.รัชฎาพร ฤทธิจันทร ์ ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร ์
5. ผศ.ศุภกาญจน์ ผาทอง ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการจัดการศึกษาทั่วไป 
6. อ.ดร.สุภาพ  เกิดแสง ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 
7. รศ.ดร.อวยพร อภิรักษ์อร่ามวง ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ 
8. นายสหรัฐ   มณีจันทร ์ ผู้อํานวยการกองกฎหมาย 
9. นางสุกัญญา   ต่อทรัพย์สิน ผู้อํานวยการกองทรัพยากรมนุษย์  

10. นางสุมณฑา   เสรีวัตตนะ ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน 
11. นางมุจลินท์  สังข์จุ้ย ผู้ช่วยผู้อํานวยการกองกฎหมาย 
12. นางสาวธันยาภรณ์  ทองทับทิม หัวหน้างานบริหารทรัพยากรมนุษย์ กองทรัพยากรมนุษย์ 

ผู้ไม่มาประชุม 

1. ผศ.ดร.ปาเจรา    พัฒนถาบุตร ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี ลากิจไปต่างประเทศ 
  พระราชวังสนามจันทร ์

2. ผศ.ดร.สมพิศ   ขัตติยพิกุล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ติดราชการ 
3. อ.ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท ์ ผู้อํานวยการหอศลิป์ ติดราชการ 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 

เมื่อกรรมการครบเป็นองค์ประชุมแล้ว ประธานกล่าวเปิดประชุมและขอให้ที่ประชุมพิจารณา
เรื่องต่างๆ ดังน้ี 
 
ระเบยีบวาระที่  1    เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี 1.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร           

ครั้งที่ 4/2562 เม่ือวันอังคารท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2562  
 

สรุปเรื่อง 
 ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 
 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
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ระเบียบวาระท่ี 1.2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร           
ครั้งที่ 4/2562 เม่ือวันอังคารท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2562 (วาระลับ) 

 
สรุปเรื่อง 
 ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 (วาระลับ) 
 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบยีบวาระที่  2     เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
ระเบยีบวาระที่ 2.1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2.1.1 ขอความร่วมมือเฝ้าระวังสัญญาณในใจนักศึกษา 
 
สรุปเรื่อง 

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ด้วยมีนักศึกษาคณะอักษรศาสตร์และคณะเภสัชศาสตร์
ก่อเหตุฆ่าตัวตาย โดยอาจมีสาเหตุจากความเครียดในการเรียน การป่วยด้วยโรคซึมเศร้า และมีความเสี่ยงด้าน
สุขภาพจิต จึงขอความร่วมมือให้คณบดีและรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาหาแนวทางเฝ้าระวัง ตลอดจน
กําชับให้ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องช่วยกันเฝ้าระวังมิให้เกิดเหตุดังกล่าวขึ้นอีก 

ทั้งน้ี คณบดีคณะอักษรศาสตร์ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพ่ิมเติมว่า คณะอักษรศาสตร์ได้จัด
โครงการบรรยายเร่ือง “รู้จัก...เข้าใจ...สัญญาณในใจนักศึกษา” โดย ศาสตราจารย์ ดร.วัลลภ ปิยะมโนธรรม 
ผู้เช่ียวชาญทางจิตวิทยาคลินิก และการให้คําปรึกษา ในวันที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 13.30-16.30 น.                 
ณ ห้อง 203 อาคาร 36 ปี คณะอักษรศาสตร์ จึงขอเรียนเชิญคณาจารย์บุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วม
รับฟังการบรรยายดังกล่าว 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2.2 ผลสํารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของสํานักหอสมุดกลาง รอบท่ี 1 

(สิงหาคม-พฤศจิกายน 2561) ประจําปีการศึกษา 2561 สํานักหอสมุดกลาง 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีสํานักหอสมุดกลางได้ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของสํานัก
หอสมุดกลาง ประจําปีการศึกษา 2561 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขพัฒนางานของ
สํานักหอสมุดกลางให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น สามารถดําเนินงานได้อย่างบรรลุเป้าหมายสูงสุดและสอดคล้องกับ
พันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยแบ่งระยะเวลาการสํารวจเป็นปีการศึกษาละ 2 รอบ คือ รอบที่ 1 ระหว่างเดือน
สิงหาคม-พฤศจิกายน 2561 และรอบที่ 2 ระหว่างเดือนมกราคม-เมษายน 2562 น้ัน 
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ในการน้ี สํานักหอสมุดกลางได้รายงานผลสํารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของสํานัก
หอสมุดกลาง รอบที่ 1 (สิงหาคม-พฤศจิกายน 2561) ประจําปีการศึกษา 2561 โดยเก็บข้อมูลจากผู้เข้าใช้
บริการสํานักหอสมุดกลางจริง จํานวน 4 แห่ง ได้แก่ หอสมุดสาขาวังท่าพระ หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ 
หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี และหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งสรุปผลความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 4.07 และจําแนกเป็นรายด้านได้ดังน้ี   

1. บุคลากรของห้องสมุด  มีค่าเฉลี่ย 4.30  ระดับความพึงพอใจมาก 
2. กระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ  มีค่าเฉลี่ย 4.18  ระดับความพึงพอใจมาก 
3. ระบบสาธารณูปโภค มีค่าเฉลี่ย 4.12  ระดับความพึงพอใจมาก 
 และรักษาความปลอดภัย 
4. กายภาพที่เหมาะสม  มีค่าเฉลี่ย 4.08  ระดับความพึงพอใจมาก 
5. สิ่งอํานวยความสะดวกท่ีจําเป็น  มีค่าเฉลี่ย 4.01  ระดับความพึงพอใจมาก 
6. การประชาสัมพันธ์  มีค่าเฉลี่ย 3.96  ระดับความพึงพอใจมาก 
7. ทรัพยากรสารสนเทศ มีค่าเฉลี่ย 3.89  ระดับความพึงพอใจมาก 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2.3 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแจ้งผลการเทียบวุฒิการศึกษา

พนักงานมหาวิทยาลัย ราย นางสาวกิตติมา ไวไธสง 
 
สรุปเรื่อง 

 ตามที่ที่ประชุม ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยศิลปากร ในการประชุมครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่              
1 พฤศจิกายน 2559 มีมติเป็นหลักการว่าในการบรรจุแต่งต้ังนักเรียนทุนรัฐบาลที่จัดสรรผ่านกระทรวงหรือ          
กรมหรือหน่วยงานของรัฐที่ให้ตามความต้องการของมหาวิทยาลัยศิลปากร ให้บรรจุแต่งต้ังนักเรียนทุนดังกล่าว
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยให้ได้รับเงินเดือนตามวุฒิการศึกษาสูงสุดที่ได้รับ และให้มหาวิทยาลัยดําเนินการ
เพ่ือให้ ก.พ. ตีค่าวุฒิการศึกษาควบคู่กันไป และมหาวิทยาลัยสั่งปรับวุฒิและอัตราเงินเดือน นางสาวกิตติมา ไวไธสง 
นักเรียนทุนฯ คุณวุฒิ Doctorat en Sciences agronomiquesn et écologiques จาก Institut National 
d’Études Supérieures Agronomiques de Montpellier (Montpellier SupAgro) สาธารณรัฐฝรั่งเศส 
พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-07-710 สังกัดภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 
จากอัตราเงินเดือน เดือนละ 21,750 บาท เป็นอัตราเงินเดือน เดือนละ 30,450 บาท (ปัจจุบันอัตราเงินเดือน 
เดือนละ 35,540 บาท) โดยให้ได้รับเงินเดือนคุณวุฒิปริญญาเอก ต้ังแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 ตามคําสั่ง
มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 1590/2559 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 น้ัน 

ต่อมามหาวิทยาลัยได้มีหนังสือมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ ศธ 6801/9711 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 
2559 และที่ ศธ 6803.7/237 ลงวันที่ 30 มกราคม 2562 ขอให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณา
คุณวุฒิของ นางสาวกิตติมา ไวไธสง วุฒิ Doctorat en Sciences agronomiques et écologiques จาก Institut 
National d’Études Supérieures Agronomiques de Montpellier (Montpellier SupAgro) สาธารณรัฐ
ฝรั่งเศส หากกรณีเป็นข้าราชการสมควรได้รับเงินเดือนในอันดับ และขั้นใด เพ่ือมหาวิทยาลัยจะได้นําไปใช้เป็น
ข้อมูลในการเทียบเคียงเงินเดือนสําหรับการปรับวุฒิและอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย 
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บัดน้ี สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ลับ ที่ ศธ 0506(2)/1605 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 แจ้งให้มหาวิทยาลัยศิลปากรทราบว่า ได้พิจารณาแล้ว        
มีมติว่าคุณวุฒิของ อาจารย์กิตติมา ไวไธสง วุฒิ Doctorat en Sciences agronomiques et écologiques จาก 
Institut National d’Études Supérieures Agronomiques de Montpellier (Montpellier SupAgro) 
สาธารณรัฐฝรั่งเศส เป็นคุณวุฒิต่างประเทศที่เทียบได้เท่ากับคุณวุฒิระดับปริญญาเอก ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 ของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งสอดคล้องกับที่มหาวิทยาลัยได้กําหนด        
อัตราเงินเดือนคุณวุฒิปริญญาเอก ให้แก่ อาจารย์กิตติมา ไวไธสง ไว้แล้ว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2.4 รายงานผลการดําเนินการจัดหาผู้ประกอบการให้บริการแก่นักศึกษา และ

บุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
สรุปเรื่อง 

ด้วยกองกิจการนักศึกษาเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบรายงานผลการดําเนินการจัดหา
ผู้ประกอบการให้บริการแก่นักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร ดังน้ี 

1. รายงานผลการเปิดซองคัดเลือกผู้ประกอบการบริการตัดและให้เช่าชุดครุยวิทยฐานะ                
ชุดสูทสากลนิยม และเคร่ืองแบบปกติขาว ประจําปีการศึกษา 2561-2562 โดยคณะกรรมการดําเนินการจัดหา
ผู้ประกอบการบริการตัดและให้เช่าชุดครุยวิทยฐานะ ชุดสูทสากลนิยม และเคร่ืองแบบปกติขาว ประจําปี
การศึกษา 2561-2562 ได้มีมติคัดเลือกร้านคัทลียา (ป่ินเกล้า)  

2. รายงานผลการเปิดซองเสนอราคาถ่ายภาพบัณฑิตในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร                
ประจําปีการศึกษา 2561-2563 โดยคณะกรรมการดําเนินการจัดหาผู้ประกอบการถ่ายภาพบัณฑิตในพิธี
พระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2561-2563 ได้มีมติคัดเลือกบริษัท ภาพยนตร์ วีดีโอ โปรด๊ักช่ัน 
จํากัด  

3. รายงานผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการประกันอุบัติเหตุหมู่ โดยคณะกรรมการ
ดําเนินการจัดหาผู้ประกอบการอุบัติเหตุหมู่ ได้มีมติให้ความเห็นชอบการประกันอุบัติเหตุหมู่สําหรับนักเรียน 
นักศึกษา บุคลากร และผู้ประกอบการ ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2562-2563 ของบริษัท
วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน) ดังน้ี 

- นักเรียนโรงเรียนสาธิต (มัธยมศึกษา ประถมศึกษา และปฐมวัย) อัตราเบ้ียประกันภัย
เป็นเงิน 400 บาท/คน/ปี 

- บุคลากรและผู้ประกอบการ อัตราเบ้ียประกันภัยเป็นเงิน 400 บาท/คน/ปี  
- นักศึกษา อัตราเบ้ียประกันภัยเป็นเงิน 350 บาท/คน/ปี 
ทั้งน้ี คณะกรรมการได้ขอให้บริษัทพิจารณาการขยายระยะเวลากรมธรรม์เป็น 3 หรือ 4       

ปีการศึกษา 
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2.5 แต่งต้ังกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนผู้ปฏิบั ติงานใน

มหาวิทยาลัย 
 
สรุปเรื่อง 

ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 2150/2561 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2561 สั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการดําเนินการเลือกเพ่ือให้ได้มาซึ่งกรรมการในคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทน
ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยไปแล้ว น้ัน 

บัดน้ี มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกเพ่ือให้ได้มาซึ่งกรรมการใน
คณะกรรมการบริหารงานมหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย มาจากข้าราชการ                 
หรือพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายวิชาการ จํานวน 2 คน และประเภทพนักงานประจํา 
สายสนับสนุน จํานวน 1 คน เรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ได้รับการเลือก จํานวน 3 คน ดังน้ี  

ข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายวิชาการ 
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดิเรกฤทธ์ิ บัวเวช  สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ 
 2. อาจารย์บุญเพชร พ่ึงย้อย   สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ 

ข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายสนับสนุน 
 1. นายกฤษดา ไพรวรรณ์    สังกัดคณะอักษรศาสตร์  

ทั้งน้ี มหาวิทยาลัยได้มีประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ผลการเลือกกรรมการใน
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ฉบับลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 
2562 และคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 404/2562 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2562 เรื่อง แต่งต้ังกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย โดยมีวาระการดํารงตําแหน่ง 2 ปี ต้ังแต่วันที่            
8 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

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

ไม่มี   
 

ระเบยีบวาระที่  4.1.2 การขออนุมัติบรรจุบคุคล / การโอนย้าย 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.2.1 กองคลัง สํานักงานอธิการบดี ขออนุมัติจ้าง นางสาวอภิชญา  อินทนาศักด์ิ 

เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งนักบัญชีปฏิบัติการ 
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มีอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งนักบัญชี
ปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-07-240 สังกัดงานบัญชี กองคลัง สํานักงานอธิการบดี น้ัน 

กองคลัง สํานักงานอธิการบดี ได้ดําเนินการตามข้ันตอนแล้ว ผู้ได้รับการคัดเลือกคือ       
นางสาวอภิชญา อินทนาศักด์ิ วุฒิบัญชีบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กองคลัง 
สํานักงานอธิการบดี ประสงค์ขออนุมัติจ้าง นางสาวอภิชญา อินทนาศักด์ิ เพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
ดํารงตําแหน่งนักบัญชีปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขท่ี 2-3-07-240 อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท             
สังกัดงานบัญชี กองคลัง สํานักงานอธิการบดี พร้อมทั้งขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลอง
ปฏิบัติงาน 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 มีมติอนุมัติให้จ้าง นางสาวอภิชญา อินทนาศักด์ิ เพ่ือบรรจุเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย ดํารงตําแหน่งนักบัญชีปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-07-240 อัตราเงินเดือน เดือนละ 
19,500 บาท สังกัดงานบัญชี กองคลัง สํานักงานอธิการบดี ต้ังแต่วันที่ ก.บ.ม. อนุมัติ แต่ไม่ก่อนวันรายงานตัว
เข้าปฏิบัติงาน  พร้อมทั้งอนุมัติให้แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าว 
ตามรายช่ือที่หน่วยงานเสนอ ทั้งน้ี การจ้างคร้ังแรกให้จ้างเป็นพนักงานประจําสถานภาพทดลองงานมีระยะเวลา
การจ้าง 1 ปี ต้ังแต่วันที่รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน 
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ระเบียบวาระท่ี  4.1.2.2 กองบริหารงานวิชาการ สํานักงานอธิการบดี ขออนุมัติจ้างบุคคลเพื่อบรรจุ
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน  2 ราย 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่ กองบริหารงานวิชาการ สํานักงานอธิการบดี มีอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย  
จํานวน 2 อัตรา ตําแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ได้แก่ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-19-248 และ ตําแหน่ง
เลขที่ 2-3-19-459 สังกัดงานจัดการศึกษา กองบริหารงานวิชาการ สํานักงานอธิการบดี น้ัน 
  เพ่ือให้การดําเนินงานภายในกองบริหารงานวิชาการ สํานักงานอธิการบดี เป็นไปด้วย            
ความเรียบร้อย กองบริหารงานวิชาการ สํานักงานอธิการบดี จึงประสงค์ขออนุมัติจ้างบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย จํานวน 2 ราย ดังน้ี 

1. นางสาวชมพัชร์สร พิพัฒวรโชติ วุฒิบริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) จากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต ตําแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-19-248 อัตราเงินเดือน เดือนละ 
19,500 บาท สังกัดงานจัดการศึกษา กองบริหารงานวิชาการ สํานักงานอธิการบดี 

2. นางสาวกิตติพร นะวาระหะคุณ วุฒิบัญชีบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ ตําแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-19-459 อัตราเงินเดือน เดือนละ 
19,500 บาท สังกัดงานจัดการศึกษา กองบริหารงานวิชาการ สํานักงานอธิการบดี 

พร้อมทั้งขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังน้ี  
คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน นางสาวชมพัชร์สร พิพัฒวรโชติ 
1. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ    ประธานกรรมการ 
2. ผู้อํานวยการกองบริหารงานวิชาการ   กรรมการ 
3. นางมณิกา  ยวนแหล     กรรมการ 
4. นางสาวลัดดา  สุวรรณจินดา    กรรมการ 
5. นางสาวชิดชนก  อินทร์ปัญญา    กรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน นางสาวกิตติพร นะวาระหะคุณ 
1. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ    ประธานกรรมการ 
2. ผู้อํานวยการกองบริหารงานวิชาการ   กรรมการ 
3. นางมณิกา  ยวนแหล     กรรมการ 
4. นางสาววิภาวรรณ  มะลิวรรณ์    กรรมการ 
5. นางสาวชิดชนก  อินทร์ปัญญา    กรรมการและเลขานุการ 

 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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ระเบยีบวาระที่  4.1.3 การประเมินการปฏิบัติงาน 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.3.1 รายงานผลการประเมินทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย  

จํานวน 4 ราย 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรได้มีคําสั่งบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยให้ทดลอง

ปฏิบัติงานในตําแหน่งเป็นเวลา 6 เดือน จํานวน 4 ราย คือ 
1. นายจิตดํารง ปรีชาสุข วุฒิวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) จาก

มหาวิทยาลัยมหิดล ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-07-460 อัตราเงินเดือน เดือนละ 26,250 บาท            
สังกัดภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 

2. นายโกสินทร์ เตชะนิยม วุฒิรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ 
จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-3-23-753 อัตราเงินเดือน         
เดือนละ 31,500 บาท สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ต้ังแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 

3. นายกฤษฎา ดลปัญญา วุฒิเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ) จาก       
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-3-23-791 อัตราเงินเดือน เดือนละ 
26,250 บาท สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ต้ังแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 

4. นางสาวณัฏฐภัค ทรัพย์สมบูรณ์ วุฒิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัย
นเรศวร ดํารงตําแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-2-18-80 อัตราเงินเดือน เดือนละ 20,540 บาท 
สังกัดงานวางผังแม่บท กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี ต้ังแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2561 
 บัดน้ี คณะกรรมการประเมินฯ ได้ดําเนินการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาว ิทยาล ัยดังกล่าวแล้ว เห็นว่าพน ักงานมหาว ิทยาล ัย  ทั้ง 4 ราย เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ             
ความรับผิดชอบและความประพฤติเหมาะสม เห็นควรให้ปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าวต่อไป 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบรายงานผลการประเมินทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัย จํานวน 4 ราย และให้ปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าวต่อไป  
 
ระเบยีบวาระที่  4.1.4 การขอเปลี่ยน / เพิ่มเง่ือนไขการบรรจุ 

ไม่ม ี
 

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

 
สรุปเรื่อง 

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

และสําหรับข้าราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายบริหารและปฏิบัติงานทั่วไป           
ที่ได้รับคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นน้ันจะต้องเป็นคุณวุฒิที่ตรงกับมาตรฐานกําหนดตําแหน่งซึ่งบุคคลน้ันดํารงตําแหน่งอยู่ 
ในขณะนั้น ส่วนการกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ ให้คํานึงถึงความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบ          
ความประพฤติ และความเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างย่ิงต้องพิจารณาถึงลักษณะงานที่ปฏิบัติ ผลประโยชน์          
ที่หน่วยงานจะได้รับเป็นสําคัญ 

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

เน่ืองจาก มหาวิทยาลัยได้อนุญาตให้ นายอมรชัย คหกิจโกศล พนักงานมหาวิทยาลัย 
ประเภทพนักงานประจํา ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-02-38 สังกัดภาควิชาภาษา
ตะวันออก คณะโบราณคดี ลาศึกษานอกเวลาราชการในระดับปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
(ภาษาไทย) ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีกําหนด 2 ปี ต้ังแต่วันที่ 15 กันยายน 2557 ถึงวันที่            
14 กันยายน 2559 และนายอมรชัย คหกิจโกศล ได้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท วุฒิศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
(หลักสูตรและการสอน) วิชาเอกภาษาไทย จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ต้ังแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2561       
โดยย่ืนเรื่องเสนอขอเพ่ิมวุฒิการศึกษาไว้ในทะเบียนประวัติให้หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ของคณะฯ รับเรื่อง   
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 

คณะโบราณคดีขออนุมัติให้เพ่ิมวุฒิการศึกษาไว้ในทะเบียนประวัติ ราย นายอมรชัย            
คหกิจโกศล พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตําแหน่งเลขท่ี            
1-2-02-38 อัตราเงินเดือน เดือนละ 43,700 บาท สังกัดภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี ได้สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโท วุฒิศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน) วิชาเอกภาษาไทย จาก
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นตําแหน่งอาจารย์ คุณวุฒิปริญญาโท ตําแหน่งเลขท่ี 1-2-02-38 อัตรา
เงินเดือน เดือนละ 43,700 บาท (เน่ืองจากอัตราเงินเดือน เดือนละ 43,700 บาท เกินกว่าอัตราการบรรจุ
คุณวุฒิปริญญาโท) สังกัดภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี โดยให้มีผลต้ังแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2561 
ซึ่งเป็นวันที่สําเร็จการศึกษา 
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 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้เพ่ิมวุฒิการศึกษาไว้ในทะเบียนประวัติพนักงาน
มหาวิทยาลัย ราย นายอมรชัย คหกิจโกศล พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหน่ง             
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-02-38 อัตราเงินเดือน เดือนละ 43,700 บาท สังกัดภาควิชาภาษา
ตะวันออก คณะโบราณคดี ได้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท วุฒิศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรและ               
การสอน )  วิชาเอกภาษาไทย จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เ พ่ิมขึ้น โดยให้มีผลต้ังแต่วันที่                 
20 ธันวาคม 2561 ซึ่งเป็นวันที่สําเร็จการศึกษา 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.2 การแต่งต้ังประธานคณะกรรมการเลือกต้ังกรรมการสรรหาผู้สมควรดํารง

ตําแหน่งคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ประเภทคณาจารย์ประจํา และประเภท
หัวหน้าภาควิชา หัวหน้าสาขาวิชาหรือหัวหน้าหน่วยงานท่ีเรียกชื่ออย่างอ่ืน
ที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชาหรือสาขาวิชาของคณะ 

 
สรุปเรื่อง 
  ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 1853/2558 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2558 สั่งแต่งต้ัง            
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาเรียม นิลพันธ์ุ ดํารงตําแหน่งคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ โดยมีวาระการดํารงตําแหน่ง           
4 ปี ต้ังแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2558 เป็นต้นมา น้ัน 

เน่ืองจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาเรียม นิลพันธ์ุ จะครบวาระการดํารงตําแหน่งคณบดี              
คณะศึกษาศาสตร์ ในวันที่ 13 ธันวาคม 2562 ซึ่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการสรรหาคณบดี           
พ.ศ. 2560 ข้อ 5 กําหนดให้สภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดํารงตําแหน่งคณบดีก่อน
วาระการดํารงตําแหน่งจะสิ้นสุดลงไม่น้อยกว่า 120 วัน ฉะน้ัน จึงให้แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดํารง
ตําแหน่งคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ก่อนวาระการดํารงตําแหน่งจะสิ้นสุดลงไม่น้อยกว่า 120 วัน ทั้งน้ี ตามข้อบังคับฯ 
ข้อ 7 กําหนดให้สภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังคณะกรรมการ โดยประกอบด้วย  
 1. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิหน่ึงคน เป็นประธานกรรมการ  
 2. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิหน่ึงคน เป็นกรรมการ 
 3. อธิการบดี เป็นกรรมการ   
 4  คณาจารย์ประจําของคณะซึ่งมิใช่กรรมการตามข้อ 3 หรือข้อ 5  
  หน่ึงคน เป็นกรรมการ 
 5. หัวหน้าภาควิชา หัวหน้าสาขาวิชาหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกช่ือ  
  อย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชาหรือสาขาวิชา หน่ึงคน เป็นกรรมการ 
 6. ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัย  
  ประเภทคณาจารย์ประจํา หน่ึงคน  เป็นกรรมการ 
ให้ผู้อํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย หรือผู้ที่ผู้อํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัยมอบหมายเป็น
เลขานุการ และอาจแต่งต้ังผู้ช่วยเลขานุการได้ไม่เกินสองคน 
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  และตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกต้ังกรรมการสรรหา         
ผู้สมควรดํารงตําแหน่งคณบดี ประเภทคณาจารย์ประจํา และประเภทหัวหน้าภาควิชา หัวหน้าสาขาวิชาหรือ
หัวหน้าหน่วยงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชาหรือสาขาวิชาของคณะ พ.ศ. 2560 ข้อ 5 
กําหนดให้อธิการบดีแต่งต้ังคณะกรรมการเลือกต้ังกรรมการสรรหาผู้สมควรดํารงตําแหน่งคณบดี ประเภท
คณาจารย์ประจํา และประเภทหัวหน้าภาควิชา หัวหน้าสาขาวิชาหรือหัวหน้าหน่วยงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มี
ฐานะเทียบเท่าภาควิชาหรือสาขาวิชาของคณะ โดยประกอบด้วย 
 (1) คณบดีหรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะซึ่งไม่ใช่คณบดีของ
คณะ ที่ได้รับการเสนอจาก ก.บ.ม. จํานวนหน่ึงคน เป็นประธานกรรมการ 
 (2) รองคณบดีของคณะที่ได้รับการเสนอช่ือจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ จํานวน           
หน่ึงคน เป็นกรรมการ 
 (3) เลขานุการคณะ เป็นกรรมการ 
  หากคณะไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งเลขานุการคณะ หรือผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะเป็นบุคลากร
สายวิชาการ ให้บุคลากรซึ่งมิใช่คณาจารย์ประจําของคณะที่ได้รับการเสนอช่ือจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 
จํานวนหน่ึงคน เป็นกรรมการ 
 (4) ให้บุคลากรสายสนับสนุนจํานวนหน่ึงคน ทําหน้าที่เลขานุการ และจะให้มีผู้ช่วยเลขานุการ
จากบุคลากรสายสนับสนุนด้วยก็ได้ โดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 
จึงเสนอพิจารณาแต่งต้ังประธานคณะกรรมการเลือกต้ังกรรมการสรรหาผู้สมควรดํารงตําแหน่งคณบดีคณะ
ศึกษาศาสตร์ ประเภทคณาจารย์ประจํา และประเภทหัวหน้าภาควิชา ตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกต้ังกรรมการสรรหาผู้สมควรดํารงตําแหน่งคณบดี ประเภทคณาจารย์ประจํา และ
ประเภทหัวหน้าภาควิชา หัวหน้าสาขาวิชาหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา
หรือสาขาวิชาของคณะ พ.ศ. 2560 ข้อ 5 (1) ข้างต้น 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีม ติใ ห ้แ ต ่ง ตั ้ง คณบด ีคณะอ ักษ รศ าสตร ์ เ ป ็นประธาน
คณะกรรมการเลือกต้ังกรรมการสรรหาผู้สมควรดํารงตําแหน่งคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ประเภทคณาจารย์
ประจํา และประเภทหัวหน้าภาควิชา หัวหน้าสาขาวิชาหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะ
เทียบเท่าภาควิชาหรือสาขาวิชาของคณะ 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.3 การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจํา ครึ่งปีแรก ณ วันที่ 1 เมษายน 2562 

 
สรุปเรื่อง 

กองทรัพยากรมนุษย์ สํานักงานอธิการบดี  ได้สํารวจจํานวนลูกจ้างประจําที่มีตัวครองอยู่ 
ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562  เพ่ือเลื่อนขั้นค่าจ้างประจํา ครึ่งปีแรก ณ วันที่ 1 เมษายน 2562 โดยได้คํานวณ
จํานวนโควตาการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจําหน่ึงขั้น (1 ขั้น)  สําหรับผู้มีผลงานและผลสัมฤทธ์ิดีเด่น                
ไม่เกินร้อยละ 15 
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 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังน้ี 

 1. อนุมัติจํานวนโควตาเพ่ือเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจํา ครึ่งปีแรก วันที่ 1 เมษายน 2562 
ตามท่ีเสนอ 

 2. เห็นชอบแผนกําหนดระยะเวลาการดําเนินงานการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจํา          
ครึ่งปีแรก วันที่ 1 เมษายน 2562 ตามที่เสนอ โดยให้คณะวิชา/หน่วยงาน เสนอรายช่ือผู้สมควรได้รับ        
การพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้าง ภายในวันที่ 21 มีนาคม 2562 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.4 ขออนุมัติดําเนินการคัดเลือกและแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งต้ัง

ข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดํารงตําแหน่งผู้ อํานวยการ            
กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 

 
สรุปเรื่อง 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2561 เรื่อง การแบ่งหน่วยงาน
ภายในของส่วนงานของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561 ได้ประกาศแบ่งหน่วยงานภายในของสํานักงาน
อธิการบดีตามข้อ 4 (5) ได้แก่ กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ และปัจจุบันยังไม่มีผู้ดํารงตําแหน่ง
ผู้อํานวยการกองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ น้ัน        

กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ สํานักงานอธิการบดี จึงมีความประสงค์ขออนุมัติ
ดําเนินการคัดเลือกเพ่ือย้ายตัดโอนตําแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาหรือ
พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร มาแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการกองงานวิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร์ และขออนุมัติให้ที่ประชุม ก.บ.ม. พิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินเพ่ือแต่งต้ัง
ข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการกองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดระดับตําแหน่งและ
แต่งต้ังข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2555 ข้อ 13 และระเบียบ
มหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการกําหนดระดับตําแหน่งและการแต่งต้ังพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาให้ดํารง
ตําแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2555 ข้อ 19 กําหนดให้ ก.บ.ม. แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินเพ่ือแต่งต้ังข้าราชการหรือ
พนักงานมหาวิทยาลัยให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น จํานวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน ดังน้ี 

 1. ผู้แทน ก.บ.ม.  เป็นประธานกรรมการ 
 2. ผู้แทน ก.บ.ม. จํานวนไม่น้อยกว่าสองคนแต่ไม่เกินสี่คน  เป็นกรรมการ 
 3. อาจให้มีบุคคลที่ ก.บ.ม. เห็นสมควรแต่งต้ังจํานวนไม่เกินสองคน เป็นกรรมการ 
 4. บุคลากรผู้รับผิดชอบการบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน เป็นเลขานุการ 

 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังน้ี 
1. อนุมัติให้ดําเนินการคัดเลือกเพ่ือย้ายตัดโอนตําแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการ        

พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาหรือพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร มาแต่งต้ังให้ดํารง
ตําแหน่งผู้อํานวยการกองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 

2. อนุมัติให้แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินเพ่ือแต่งต้ังข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัย 
ให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการกองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ โดยมีตําแหน่งและนาม ดังน้ี 

(1) รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์  ประธานกรรมการ 
(2) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 
(3) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 
(4) ผู้อํานวยการสํานักหอสมุดกลาง กรรมการ 
(5) หัวหน้างานบริหารทรัพยากรมนุษย์ เลขานุการ 
 

ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.5 ขออนุมัติดําเนินการคัดเลือกและแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งต้ัง
ข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยให้ ดํารงตําแหน่งเลขานุการ          
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

 
สรุปเรื่อง 

 ตามท่ี นางชนาภัทร์ วงศ์โรจนภรณ์ ตําแหน่งผู้บริหาร (เลขานุการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์) 
พ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุราชการ ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 จึงทําให้ตําแหน่งดังกล่าวว่างลง น้ัน        

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จึงมีความประสงค์ขออนุมัติดําเนินการคัดเลือกเพ่ือย้ายตัดโอน
ตําแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาหรือพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัย
ศิลปากร มาแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับตําแหน่งผู้อํานวยการกองหรือเทียบเท่า ตําแหน่ง
เลขานุการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยมีแนวทางในการดําเนินการ ดังน้ี 

1. ขออนุมัติเปลี่ยนช่ือตําแหน่งกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งเลขที่ 2-2-22-1212 
ตําแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการสายสนับสนุน อัตราเงินเดือน 19,500 บาท (หน่ึงหมื่นเก้าพัน            
ห้าร้อยบาทถ้วน) เป็นกรอบอัตราสายบริหารกลุ่มอํานวยการ ตําแหน่งเลขานุการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

2. ขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการคัดเลือกเพ่ือประเมินและแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่ง
สูงขึ้น ตําแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับตําแหน่งผู้อํานวยการกองหรือเทียบเท่า (เลขานุการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์) 
หรือขออนุมัติให้ดําเนินการคัดเลือกเพ่ือย้ายและแต่งต้ังพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น เป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายบริหาร กลุ่มอํานวยการ ตําแหน่งเลขานุการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์   
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3. ขออนุมัติให้ดําเนินการคัดเลือกเพ่ือย้าย ตัดโอนตําแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการ          
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร มาแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับ
ตําแหน่งผู้อํานวยการกองหรือเทียบเท่า (เลขานุการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์) หรือขออนุมัติให้ดําเนินการ
คัดเลือกเพ่ือย้ายและแต่งต้ังพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายบริหาร 
กลุ่มอํานวยการ ตําแหน่งเลขานุการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

4. ในประกาศการรับสมัครคัดเลือกเพื่อย้ายตัดโอนตําแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการ            
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร มาแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับ
ตําแหน่งผู้อํานวยการกองหรือเทียบเท่า (เลขานุการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์) หรือขออนุมัติให้ดําเนินการ
คัดเลือกเพ่ือย้ายและแต่งต้ังพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายบริหาร 
กลุ่มอํานวยการ ตําแหน่งเลขานุการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะฯ จะกําหนดข้อความไว้ในประกาศ           
รับสมัครฯ ว่า ผู้รับสมัครรับการคัดเลือกฯ ซึ่งผ่านการคัดเลือกจะต้องได้รับการยินยอมจากต้นสังกัดเดิมให้ย้าย
มาแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับตําแหน่งผู้อํานวยการกองหรือเทียบเท่า (เลขานุการคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์)  

 ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดระดับตําแหน่งและ
แต่งต้ังข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2555 ข้อ 13 และระเบียบมหาวิทยาลัย
ศิลปากรว่าด้วยการกําหนดระดับตําแหน่งและการแต่งต้ังพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น 
พ.ศ. 2555 ข้อ 19 กําหนดให้ ก.บ.ม. แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินเพ่ือแต่งต้ังข้าราชการหรือพนักงาน
มหาวิทยาลัยให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น จํานวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน ดังน้ี 

 1.  ผู้แทน ก.บ.ม.  เป็นประธานกรรมการ 
 2.  ผู้แทน ก.บ.ม. จํานวนไม่น้อยกว่าสองคนแต่ไม่เกินสี่คน  เป็นกรรมการ 
 3. และอาจให้มีบุคคลที่ ก.บ.ม. เห็นสมควรแต่งต้ังจํานวนไม่เกินสองคน เป็นกรรมการ 
 4.  บุคลากรผู้รับผิดชอบการบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน เป็นเลขานุการ 

 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังน้ี 

1. อนุมัติให้เปลี่ยนช่ือตําแหน่งกรอบอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งเลขที่ 2-2-22-1212 
ตําแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ สายสนับสนุน อัตราเงินเดือน 19,500 บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพัน           
ห้าร้อยบาทถ้วน) เป็นกรอบอัตราสายบริหาร กลุ่มอํานวยการ ตําแหน่งเลขานุการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

2. อนุมัติให้แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินเพ่ือแต่งต้ังข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัย 
ให้ดํารงตําแหน่งเลขานุการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยมีตําแหน่งและนาม ดังน้ี 

(1) คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์     ประธานกรรมการ 
(2) คณบดีคณะโบราณคดี     กรรมการ 
(3) คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์  กรรมการ 
(4) ผู้อํานวยการหอศิลป์     กรรมการ 
(5) นางมุกดา ถาวร      เลขานุการ 
(6) นางยุพา เพ็ชรแก้ว      ผู้ช่วยเลขานุการ 
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3. อนุมัติให้ดําเนินการคัดเลือกเพื่อย้าย ตัดโอนตําแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการ      
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาหรือพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร มาแต่งต้ังให้ดํารง
ตําแหน่งเลขานุการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.6 การขอเปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยภายหลัง

เวลาหนึ่งปีแต่ไม่เกินสามปี 
 
สรุปเรื่อง 
  ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559  บทเฉพาะกาล มาตรา 83 ได้กําหนดให้
ข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้าง
มหาวิทยาลัยตามระยะเวลาและเง่ือนไขตามท่ีกําหนดไว้ในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ซึ่งสภามหาวิทยาลัยได้
ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการเปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ. 2559  ไว้แล้ว โดยในระยะแรกได้กําหนดระยะเวลาในการแสดงเจตนาเพ่ือขอ
เปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ในการแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพตามมาตรา 83 (1) 
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 กําหนดให้แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพฯ ภายในหนึ่งปี
นับแต่วันที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 มีผลใช้บังคับให้มหาวิทยาลัยดําเนินการบรรจุเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย โดยไม่ต้องทําการประเมินความรู้ความสามารถ ประกอบกับข้อบังคับเก่ียวกับ          
การเปลี่ยนสถานภาพตามที่กล่าวอ้างถึงข้างต้นได้กําหนดให้ผู้แสดงเจตนาระบุเลือกวันที่ประสงค์จะเปลี่ยน
สถานภาพได้ ดังน้ี 

(1) วันที่ 1 กันยายน 2559 เป็นวันพ้นสภาพการเป็นข้าราชการ และเป็นวันเริ ่มต้นของ         
การบรรจุแต่งต้ังเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

(2) วันที่ 3 ตุลาคม  2559  เป็นวันพ้นสภาพการเป็นข้าราชการ และเป็นวันเริ่มต้นของการ
บรรจุแต่งต้ังเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

(3) วันที่ 4 มกราคม 2560 เป็นวันพ้นสภาพการเป็นข้าราชการ และเป็นวันเริ่มต้นของการ
บรรจุแต่งต้ังเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

(4) วันที่ 3 เมษายน 2560 เป็นวันพ้นสภาพการเป็นข้าราชการ และเป็นวันเร่ิมต้นของการ
บรรจุแต่งต้ังเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

(5) วันที่ 30 มิถุนายน 2560 เป็นวันพ้นสภาพการเป็นข้าราชการ และเป็นวันเริ่มต้นของ
การบรรจุแต่งต้ังเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
และตามมาตรา 83 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 กําหนดแสดงเจตนาเปลี่ยน
สถานภาพมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยภายหลังกําหนดเวลาหนึ่งปีแต่ไม่เกินสามปีให้มีการประเมินความรู้
ความสามารถตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด   ซึ่งมหาวิทยาลัยได้มีบันทึกเวียนแจ้งคณะและส่วนงาน   
รวมทั้งข้าราชการเป็นรายบุคคล ตามบันทึกกองการเจ้าหน้าที่ ที่ ศธ 6801/ว.1588 ลงวันที่ 18 เมษายน 2560 
ไปแล้ว น้ัน    
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  เน่ืองจาก ตามบันทึกบัณฑิตวิทยาลัย ที่ ศธ 6806 (นฐ)/1748 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2562          
แจ้งว่า นางสาวเชาวณีย์ แถมยงค์ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ชํานาญการ ตําแหน่งเลขที่ 1179  อัตราเงินเดือน 32,670 บาท สังกัดงานบริหารและธุรการ สํานักงานคณบดี 
บัณฑิตวิทยาลัย ย่ืนหนังสือแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยภายหลังเวลาหน่ึงปีแต่ไม่เกิน
สามปี ตามแบบ ปข.2 (บัณฑิตวิทยาลัยรับเรื่องวันที่ 1 มีนาคม 2562) สมัครใจแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย โดยขอบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ในวันที่ 1 ของเดือนพฤษภาคม 2562 (กองทรัพยากร
มนุษย์รับเรื่องวันที่ 4 มีนาคม 2562)   
  ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความรู้ความสามารถ
ของข้าราชการและลูกจ้างประจําผู้ขอเปลี่ยนสถานภาพภายหลังเวลาหนึ่งปีแต่ไม่เกินสามปี นับแต่วันที่
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 มีผลใช้บังคับ พ.ศ. 2560   
   ข้อ 4 กําหนดให้ข้าราชการผู้ประสงค์แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 5 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการเปลี่ยนสถานภาพจาก
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ดังน้ี   

(1) อยู่ระหว่างถูกดําเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรง 
(2) เป็นผู้ไม่ผ่านการประเมินการปฏิบัติงานในระยะเวลาหน่ึงปีก่อนการแสดงเจตนา

เปลี่ยนสถานภาพ เว้นแต่เป็นผู้ที่ไม่ได้รับการประเมินการปฏิบัติงานเน่ืองจากเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ลาศึกษา 
ฝึกอบรม ปฏิบัติงานวิจัย หรือปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ หรือเป็นการลาประเภทอ่ืน ๆ ตามสิทธิ 
   ข้อ 5 กําหนดให้ข้าราชการผู้ประสงค์แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพตามข้อ 4 ระบุเลือกวันที่
ประสงค์จะเปลี่ยนสถานภาพเพ่ือให้มีผลเป็นวันพ้นสภาพการเป็นข้าราชการ และเป็นวันเริ่มต้นของการบรรจุ
แต่งต้ังเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ในวันที่หน่ึงของเดือน หากวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดราชการ ให้ถือเอาวันทํา
การถัดไปซึ่งเป็นวันแรกของการทํางานเป็นวันเริ่มต้นการบรรจุแต่งต้ังเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
  การย่ืนหนังสือแสดงเจตนาให้ย่ืนตามแบบท่ีกําหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่า
ด้วยการเปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559  
พร้อมจัดทําเอกสารแสดงปริมาณงานย้อนหลังสามปี โดยย่ืนล่วงหน้าก่อนวันที่ประสงค์เปลี่ยนสถานภาพ         
ตามวรรคหน่ึงไม่น้อยกว่าหกสิบวัน  
   ข้อ 6 กําหนดให้อธิการบดีโดยมติ ก.บ.ม.แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินความรู้ความสามารถ 
ประกอบด้วยรองอธิการบดีหรือคณบดีที่เป็นผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดเป็นประธานกรรมการ และกรรมการอีก
จํานวนไม่น้อยกว่าสามคน โดยกรรมการจํานวนหน่ึงคนจะต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกส่วนงานต้นสังกัด 
  กองทรัพยากรมนุษย์ได้ตรวจสอบคุณสมบัติตามข้อ 4 ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ปรากฏว่า              
นางสาวเชาวณีย์ แถมยงค์ มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่อยู่ระหว่างถูกดําเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรง สําหรับ
วันที่เปลี่ยนสถานภาพเพ่ือให้มีผลเป็นวันพ้นสภาพการเป็นข้าราชการและเป็นวันเริ่มต้นของการบรรจุแต่งต้ัง
เป็นพนักงานมหาว ิทยาล ัย  ในว ันที ่ 1 พฤษภาคม  2562 นั ้น เห ็นว ่า เป ็นไปตามเกณฑ์ เ นื ่องจาก               
นางสาวเชาวณีย์ แถมยงค์ ยื่นล่วงหน้าก่อนประสงค์แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ไม่น้อยกว่าหกสิบวันนับต้ังแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2562   
  จึงเสนอที่ประชุม ก.บ.ม.พิจารณา ดังน้ี 
   1. แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินความรู้ความสามารถ ประกอบด้วยรองอธิการบดีหรือคณบดี
ที่เป็นผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดเป็นประธานกรรมการ และกรรมการอีกจํานวนไม่น้อยกว่าสามคน โดยกรรมการ
จํานวนหน่ึงคนจะต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกส่วนงานต้นสังกัด  
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 2. กรณี นางสาวเชาวณีย์ แถมยงค์ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชํานาญการ ตําแหน่งเลขที่ 1179  อัตราเงินเดือน 32,670 บาท สังกัดงานบริหาร
และธุรการ สํานักงานคณบดี บัณฑิตวิทยาลัย  เป็นผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถของผู้แสดงเจตนา
ขอเปลี่ยนสถานภาพเรียบร้อยแล้ว วันที่เปลี่ยนสถานภาพเพ่ือให้มีผลเป็นวันพ้นสภาพการเป็นข้าราชการ และ
เป็นวันเริ่มต้นของการบรรจุแต่งต้ังเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย คือ ต้ังแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินความรู้ความสามารถ          
นางสาวเชาวณีย์ แถมยงค์ เพ่ือเปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย             
ผู้มีตําแหน่งและนาม ดังน้ี 

1. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย      ประธานกรรมการ 
2. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์    กรรมการ 
3. รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ฝ่ายบริหาร    กรรมการ 
4. เลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย    กรรมการและเลขานุการ 

หาก นางสาวเชาวณีย์ แถมยงค์  เป็นผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถของผู้แสดงเจตนาขอเปลี่ยน
สถานภาพเรียบร้อยแล้ว วันที่เปลี่ยนสถานภาพเพื่อให้มีผลเป็นวันพ้นสภาพการเป็นข้าราชการ และเป็นวัน
เริ่มต้นของการบรรจุแต่งต้ังเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย คือ ต้ังแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.7 การรายงานภาระงานและผลงานทางวิชาการของผู้ดํารงตําแหน่งอาจารย์               

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ประจําปี               
พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม)  

 (วาระลับ) 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.8 ขอเปลี่ยนชื่อตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ราย  

นางสาวจริยา  ภู่พุดตาล 
 

สรุปเรื่อง 
ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 68/2562 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562 สั่งเปลี่ยนช่ือ

ตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย ราย นางสาวจริยา ภู่พุดตาล พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา          
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี วุฒิบัญชีบัณฑิต โปรแกรมวิชาการบัญชี ตําแหน่งเลขที่ 2-6-29-159 จาก
ตําแหน่งนักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ เป็นตําแหน่งนักพัสดุปฏิบัติการ สังกัดสํานักบริการวิชาการ (ปัจจุบันเป็น
สํานักงานบริการวิชาการ) ต้ังแต่วันที่ 14 มกราคม 2562 เป็นต้นมา แล้วน้ัน 

สํานักงานบริการวิชาการได้พิจารณาทบทวนหน้าที่ความรับผิดชอบของ นางสาวจริยา              
ภู่พุดตาล ปฏิบัติหน้าที่ด้านงานการเงินของสํานักงานบริการวิชาการมากกว่าปฏิบัติหน้าที่ด้านงานพัสดุ 
สํานักงานบริการวิชาการจึงประสงค์ขออนุมัติเปลี่ยนช่ือตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา 
ราย นางสาวจริยา ภู่พุดตาล วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี วุฒิบัญชีบัณฑิต โปรแกรมวิชาการบัญชี ตําแหน่ง
เลขที่ 2-6-29-159 จากตําแหน่งนักพัสดุปฏิบัติการ เป็นตําแหน่งนักการเงินปฏิบัติการ สังกัดสํานักงานบริการ
วิชาการ เพ่ือให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบที่สํานักงานบริการวิชาการได้มอบหมาย 
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  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนช่ือตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท
พนักงานประจํา ราย นางสาวจริยา ภู่พุดตาล วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี วุฒิบัญชีบัณฑิต โปรแกรมวิชาการ
บัญชี ตําแหน่งเลขที่ 2-6-29-159 จากตําแหน่งนักพัสดุปฏิบัติการ เป็นตําแหน่งนักการเงินปฏิบัติการ          
สังกัดสํานักงานบริการวิชาการ 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.9 รายงานผลการประเมินเพื่ อเปลี่ ยนชื่ อตํ าแหน่ งและระดับตําแหน่ ง                 

นายธชทัต จวงสอน 
 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินเพ่ือเปลี่ยนช่ือตําแหน่งและระดับ
ตําแหน่ง ราย นายธชทัต จวงสอน ตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่างปฏิบัติงาน ตําแหน่งเลขที่ 2-3-09-617 อัตราเงินเดือน 
เดือนละ 25,160 บาท สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จาก 
ตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่างปฏิบัติงาน วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง เป็น ตําแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา
ปฏิบัติการ วุฒิอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีโทรคมนาคม) จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ โดยให้นับระยะเวลาการปฏิบัติงานต่อเน่ืองกัน น้ัน 
 บัดน้ี คณะกรรมการประเมินฯ ได้ดําเนินการประเมินเพ่ือเปลี่ยนช่ือตําแหน่งและระดับ
ตําแหน่งแล้ว เห็นว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบและความประพฤติเหมาะสม เห็นควรให้
ปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าว และให้นับระยะเวลาการปฏิบัติงานต่อเน่ืองกัน 
  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนช่ือตําแหน่งและระดับตําแหน่ง  ราย นายธชทัต       
จวงสอน จาก ตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่างปฏิบัติงาน วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง เป็น ตําแหน่งนักวิชาการ
อุดมศึกษาปฏิบัติการ วุฒิอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีโทรคมนาคม) จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ โดยให้นับระยะเวลาการปฏิบัติงานต่อเน่ืองกัน 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.10 ขออนุมัติเลื่อนเงินเดือนประจําปีครึ่งปีแรกให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยที่ขาด

คุณสมบัติเก่ียวกับระยะเวลาการปฏิบัติราชการ จํานวน 5 ราย เป็นกรณีพิเศษ 
 

สรุปเรื่อง 
 ตามท่ีที่ประชุม ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยศิลปากร ในการประชุม ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่                 
28 กุมภาพันธ์  2562 มีมติอนุมัติให้คณะวิชา/ส่วนงานดําเนินการประเมินเพื่อเลื ่อนเงินเดือนพนักงาน
มหาวิทยาลัย สําหรับรอบการประเมินครึ่งปีแรก (1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562) เพ่ือการ         
เลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ 1 เมษายน 2562 และให้เสนอการเลื่อนกรณีพิเศษแก่ผู้ขาดคุณสมบัติ น้ัน 
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 ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือเลื่อนเงินเดือนสําหรับ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย และเพ่ือเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างมหาวิทยาลัย        
ฉบับลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 “ข้อ 2.5 กําหนดให้ในรอบการประเมินครึ่งปีที่แล้วมาต้องมีระยะเวลา        
ปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานแล้วแต่กรณี มาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน ยกเว้นผู้ที่อยู่ในระหว่าง             
การทดลองปฏิบัติงาน จะไม่มีสิทธิได้รับการเลื่อนเงินเดือนหรือค่าจ้าง  
 ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผู้ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือ
ปฏิบัติการวิจัยในประเทศหรือต่างประเทศ ต้องมีระยะเวลาปฏิบัติราชการ ไม่น้อยกว่า 4 เดือน  
 พนักงานมหาวิทยาลัยผู้ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษา ฝึกอบรม หรือดูงาน ต้องมีระยะเวลา
ปฏิบัติงาน ไม่น้อยกว่า 4 เดือน ส่วนผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ไปปฏิบัติการวิจัย  หรือสร้างสรรค์ ให้ถือว่าเป็นการไป
ปฏิบัติหน้าที่และมีสิทธิได้รับเงินเดือน ตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์การส่งเสริม
พนักงานมหาวิทยาลัยด้านการวิจัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. 2561  
 ผู้ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะได้รับการเลื่อนเงินเดือนเก่ียวกับระยะเวลาการปฏิบัติงาน ตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเง่ือนไขการเลื่อนเงินเดือนซึ่งกําหนดให้ต้องมีระยะเวลาปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 4 เดือน แต่ผู้บังคับบัญชา
พิจารณาเห็นว่ามีเหตุผลพิเศษที่สมควรเลื่อนเงินเดือนให้ผู้น้ัน ประกอบกับผู้ขาดคุณสมบัติดังกล่าวจะต้องมีเวลา
ปฏิบัติงานในครึ่งปีแรกหรือคร่ึงปีหลังแล้วแต่กรณีเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 เดือน ให้อธิการบดีนําเสนอ ก.บ.ม.           
พร้อมด้วยเหตุผล เพ่ือพิจารณาเป็นการเฉพาะราย ถ้า ก.บ.ม. เห็นชอบ ให้อธิการบดีสั่งเลื่อนเงินเดือนได้  
 ในกรณีวันที่กลับจากการลาศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน เป็นวันหยุดราชการ  และได้รายงานตัวกลับ
เข้าปฏิบัติงานในวันถัดไปซ่ึงเป็นวันทําการแรก ให้นับระยะเวลาการปฏิบัติงานต้ังแต่วันที่กลับจากการลาศึกษา 
ฝึกอบรม และดูงาน ดังกล่าว” 
  ในการนี้ มีคณะวิชาประสงค์ขอเสนอช่ือพนักงานมหาวิทยาลัยเพ่ือเลื่อนเงินเดือน                 
เป็นกรณีพิเศษ จํานวน 5 ราย ดังน้ี  

1. นางสาวศรินยา โทณสุกุมาร ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-03-110 สังกัดภาควิชา
สถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ซึ่งได้รับอนุญาตให้กลับจากลาศึกษาในระดับปริญญาเอก          
โดยรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน ต้ังแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2561 โดยมีเวลาปฏิบัติงานในคร่ึงปีแรกรวมเวลา                
3 เดือน 29 วัน คณะฯ จึงขออนุมัติเลื่อนเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษ  

2. นางสาวกมลพร อุปการแก้ว ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขท่ี 1-2-06-377 สังกัดภาควิชา
ภูมิศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ ซึ่งได้รับอนุญาตให้ลาศึกษาในระดับปริญญาเอก มีกําหนด 2 ปี 11 เดือน 17 วัน 
ต้ังแต่วันที่ 4 มกราคม 2562 - 20 ธันวาคม 2564 โดยมีเวลาปฏิบัติงานในครึ่งปีแรกรวมเวลา 3 เดือน 3 วัน 
คณะฯ จึงขออนุมัติเลื่อนเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษ 

3. นายวรวุฒิ อ่อนเอี่ยม ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-08-69 สังกัดภาควิชา
สารสนเทศศาสตร์ทางสุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ ซึ่งได้รับอนุญาตให้กลับจากลาศึกษาในระดับปริญญาเอก          
โดยรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน ต้ังแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2561 โดยมีเวลาปฏิบัติงานในครึ่งปีแรกรวมเวลา                
3 เดือน 6 วัน คณะฯ จึงขออนุมัติเลื่อนเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษ  

4. นางสาวพรศรี เจริญพานิช ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-09-806 สังกัดภาควิชา
เทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งได้รับอนุญาตให้ลาหยุดราชการ                
เพ่ือเดินทางไปศึกษาในระดับหลังปริญญาเอก มีกําหนด 1 ปี ต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 – 31 ธันวาคม 
2562 โดยออกเดินทางไปศึกษา ต้ังแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งมีเวลาปฏิบัติงานในคร่ึงปีแรกรวมเวลา       
2 เดือน 30 วัน (3 เดือน) คณะฯ จึงขออนุมัติเลื่อนเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษ 
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5. นางสาวพรพรรณ แสนภูมิ ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-10-103 
สังกัดสาขาวิชาสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ซึ่งได้รับ
อนุญาตให้ลาหยุดราชการเพ่ือเดินทางไปฝึกอบรมในเชิงวิจัยหรือสร้างสรรค์ ณ ต่างประเทศ มีกําหนด 2 เดือน 
12 วัน ต้ังแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2561 – 11 มกราคม 2562 โดยออกเดินทางต้ังแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2561 และ
ได้เสร็จสิ้นการฝึกอบรมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว โดยได้เดินทางกลับถึงประเทศไทย เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 
และรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน ณ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ต้ังแต่วันที่ 14 มกราคม 
2562 (วันที่ 12 - 13 มกราคม 2562 เป็นวันหยุดราชการ) ซึ่งมีเวลาปฏิบัติงานในคร่ึงปีแรกรวมเวลา                 
3 เดือน 20 วัน คณะฯ จึงขออนุมัติเลื่อนเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษ 
  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้เลื่อนเงินเดือนประจําปีครึ่งปีแรกให้แก่พนักงาน
มหาวิทยาลัยที่ขาดคุณสมบัติเก่ียวกับระยะเวลาการปฏิบัติราชการ จํานวน 5 ราย เป็นกรณีพิเศษ ตามท่ีเสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.11 การเลื่อนค่า จ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานชั่วคราว             

รอบครึ่งปีแรก ณ วันที่ 1 เมษายน 2562 
 
สรุปเรื่อง 
 เพ่ือให้การดําเนินการเป็นไปตามข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 7 และข้อ 8 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื ่อนเงินเดือน พ.ศ. 2559 กองทรัพยากรมนุษย์ 
สํานักงานอธิการบดี จึงได้ดําเนินการจัดทําข้อมูลพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานชั่วคราว         
ที่มีคนครอง ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562 เพ่ือคํานวณวงเงินร้อยละ 3 ในการเลื่อนค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย 
ประเภทพนักงานชั่วคราว สําหรับรอบครึ่งปีแรก (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562)           
ณ วันที่ 1 เมษายน 2562 
  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบข้อมูลและแผนปฏิบัติงานการเลื่อนค่าจ้างสําหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานช่ัวคราว รอบครึ่งปีแรก ณ วันที่ 1 เมษายน 2562 แล้วจะได้แจ้งให้
คณะวิชา/หน่วยงาน เพ่ือใช้ในการกรอกข้อมูลเพ่ือการเลื่อนค่าจ้างให้เป็นไปตามแผนในเดือนมีนาคม 2562 
ต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.12 การเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างมหาวิทยาลัย รอบครึ่งปีแรก ณ วันที่ 1 เมษายน 2562 
 
สรุปเรื่อง 

ตามข้อ 7 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการบริหารงานบุคคลลูกจ้าง
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 และข้อ 6 ข้อ 7 ข้อ 8 ข้อ 9 และข้อ 18 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วย
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและ
เง่ือนไขการเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างมหาวิทยาลัย น้ัน   
 ดังน้ัน เพ่ือให้การดําเนินการเป็นไปตามข้อบังคับดังกล่าวข้างต้น กองทรัพยากรมนุษย์ 
สํานักงานอธิการบดี จึงได้ดําเนินการ จัดทําข้อมูลลูกจ้างมหาวิทยาลัย ประเภทลูกจ้างประจํา และลูกจ้าง
มหาวิทยาลัย ประเภทลูกจ้างช่ัวคราว ที่มีคนครอง ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562 เพ่ือคํานวณวงเงินร้อยละ 3          
ในการเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างมหาวิทยาลัย สําหรับรอบครึ่งปีแรก (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 
2562) ณ วันที่ 1 เมษายน 2562 
  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบข้อมูลและแผนปฏิบัติงานการเลื่อนค่าจ้างสําหรับ          
ลูกจ้างมหาวิทยาลัย รอบคร่ึงปีแรก ณ วันที่ 1 เมษายน 2562 แล้วจะได้แจ้งให้คณะวิชา/หน่วยงาน เพ่ือใช้        
ในการกรอกข้อมูลเพ่ือการเลื่อนค่าจ้างให้เป็นไปตามแผนในเดือนมีนาคม 2562 ต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.13 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์และอัตรา         

ร้อยละของฐานในการคํานวณเพื่อเลื่อนค่าจ้างสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย 
ประเภทพนักงานชั่วคราว สําหรับรอบการประเมินครึ่งปีแรก (1 ตุลาคม 
2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562) เพื่อการเลื่อนค่าจ้าง ณ วันที่ 1 เมษายน 
2562 

 
สรุปเรื่อง 

ตามความในข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 7 และข้อ 8 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วย
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. 2559 กําหนดให้หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข          
การเลื่อนค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานช่ัวคราว ให้เป็นไปตามที่ ก.บ.ม. กําหนด น้ัน   
 ดังน้ัน เพ่ือให้การดําเนินการเป็นไปตามข้อบังคับดังกล่าวข้างต้น จึงได้ดําเนินการจัดทํา        
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์และอัตราร้อยละของฐานในการคํานวณเพ่ือ  
เลื่อนค่าจ้างสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานชั่วคราว สําหรับรอบการประเมินครึ่งปีแรก                
(1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562) เพ่ือการเลื่อนค่าจ้าง ณ วันที่ 1 เมษายน 2562 
  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนด
หลักเกณฑ์และอัตราร้อยละของฐานในการคํานวณเพ่ือเลื่อนค่าจ้างสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท
พนักงานช่ัวคราว สําหรับรอบการประเมินครึ่งปีแรก (1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562) เพ่ือการ              
เลื่อนค่าจ้าง ณ วันที่ 1 เมษายน 2562 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.14 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์และอัตราร้อยละ

ของฐานในการคํานวณ เพื่อเลื่อนค่าจ้างสําหรับลูกจ้างมหาวิทยาลัย สําหรับ
รอบการประเมินครึ่งปีแรก (1 ตุลาคม 2561ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562)  
เพื่อการเลื่อนค่าจ้าง ณ วันที่  1 เมษายน 2562 

 
สรุปเรื่อง 

ตามความในข้อ 6 ข้อ 7 ข้อ 8 ข้อ 9 และข้อ 18 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วย
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 และข้อ 7 ของข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการบริหารงานบุคคลลูกจ้างมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 กําหนดให้หลักเกณฑ์ 
วิธีการและเง่ือนไขการเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามประกาศที่ ก.บ.ม. กําหนด น้ัน   
 ดังน้ัน เพ่ือให้การดําเนินการเป็นไปตามข้อบังคับดังกล่าวข้างต้น จึงได้ดําเนินการจัดทํา      
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์และอัตราร้อยละของฐานในการคํานวณเพ่ือเลื่อน
ค่าจ้างสําหรับลูกจ้างมหาวิทยาลัย สําหรับรอบการประเมินครึ่งปีแรก (1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 
2562) เพ่ือการเลื่อนค่าจ้าง ณ วันที่ 1 เมษายน 2562 
  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนด
หลักเกณฑ์และอัตราร้อยละของฐานในการคํานวณ เพ่ือเลื่อนค่าจ้างสําหรับลูกจ้างมหาวิทยาลัย สําหรับรอบ         
การประเมินครึ่งปีแรก (1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562) เพ่ือการเลื่อนค่าจ้าง ณ วันที่ 1 เมษายน 2562 
 
ระเบยีบวาระที่  4.2 แผนและการติดตามผลการดําเนินงานตามแผน 
ระเบียบวาระท่ี  4.2.1 หลักเกณฑ์ในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ.2562 (เพิ่มเติม) 
 

สรุปเรื่อง 
 ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561 ได้อนุมัติ

งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วย
การบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 ข้อ 21 ได้กําหนดว่า ในการจัดทํางบประมาณ 
ให้แสดงประมาณการรายรับและรายจ่ายตามโครงสร้างแผนงานที่มหาวิทยาลัยกําหนดในระบบงบประมาณ
ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานประจําปี ในระหว่าง
ปีงบประมาณหากมหาวิทยาลัยมีรายได้หรือรายจ่ายเปลี่ยนแปลง หรือจําเป็นต้องปรับปรุงงบประมาณ            
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ให้มหาวิทยาลัยเสนองบประมาณเพ่ิมเติมระหว่างปีได้ตามความจําเป็น ส่วนงานที่มีเงินสะสมสามารถนําเงิน
สะสมที่มีอยู่จริง เพ่ือใช้ต้ังงบประมาณรายจ่ายตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด น้ัน 

 ในการน้ี เพ่ือให้สอดคล้องตามข้อบังคับดังกล่าว กองแผนงานจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา
กําหนดหลักเกณฑ์ในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพ่ิมเติม) 
และปฏิทินการดําเนินงาน ดังน้ี 

1. วงเงินคําของบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้เพ่ิมเติม ต้องเป็นเงินรายได้หรือเงินสะสมท่ี
มีอยู่จริง 

2. โครงการที่ขอต้ังงบประมาณเพ่ิมเติม ต้องเป็นงาน/โครงการตามภารกิจเชิงนโยบาย          
ที่สอดคล้องตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560-2564 

3. กรณีเป็นงาน/โครงการตามภารกิจประจํา ต้องช้ีแจงเหตุผลความจําเป็น ทั้ ง น้ี 
มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาไม่เห็นชอบให้ดําเนินการได้ หากคณะวิชา/หน่วยงานไม่สามารถช้ีแจงเหตุผลความ
จําเป็นที่เหมาะสม ยกเว้นการต้ังงบประมาณรายจ่ายเพ่ือชําระหน้ี หรือชําระเงินคงค้างให้กับหน่วยงานอ่ืนๆ  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์ในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายจาก
เงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เพ่ิมเติม) และปฏิทินการดําเนินงาน ตามท่ีกองแผนงานเสนอ 
 
ระเบยีบวาระที่  4.3 ข้อบังคับ / ระเบียบ / ประกาศ 
ระเบียบวาระท่ี  4.3.1 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา

แต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. .... 

 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีกองกฎหมายได้ดําเนินการ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์           
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. .... เพื่อให้การดําเนินการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการสอดคล้องตามประกาศ ก.พ.อ. 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 
และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 น้ัน 

ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ  ครั้ งที่  2/2562 เมื่ อ วันที่                 
14 กุมภาพันธ์ 2562 พิจารณาแล้ว มีมติรับทราบและเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. .... แล้วให้ดําเนินการตามข้ันตอนต่อไป 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

  



 25

มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์  
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. .... ตามท่ีเสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.3.2 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง อัตราค่าบริการทางวิชาการของ   

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
สรุปเรื่อง 
 ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมประสงค์กําหนดอัตราค่าบริการ
ทางวิชาการของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร น้ัน   
  ในการน้ี เพ่ือให้เป็นไปตามความในข้อ 13 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการ
ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม พ.ศ. 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจึงเสนอที่ประชุม
พิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง อัตราค่าบริการทางวิชาการของคณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยผ่านการพิจารณาจากกองกฎหมายแล้ว  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง 
อัตราค่าบริการทางวิชาการของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร และ
ให้นําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใช้ต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.3.3 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา และระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... และ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยอัตรา
ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในลักษณะโครงการพิเศษ และ
ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ โครงการพิเศษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

 
สรุปเรื่อง 

ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมประสงค์ขอกําหนดอัตราค่าธรรมเนียม
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 
2561) ภาคปกติ และโครงการพิเศษ ซึ่งที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 
2561 ได้มีมติอนุมัติให้เปิดหลักสูตรดังกล่าว และอยู่ระหว่างรออนุมัติให้เปิดการเรียนการสอนในลักษณะ
โครงการพิเศษ โดยผ่านความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2562 เมื่อ
วันที่ 8 มกราคม 2562  
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ในการน้ี บัณฑิตวิทยาลัยจึงเสนอที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร            
ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... และ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ใน
ลักษณะโครงการพิเศษ และระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ โครงการพิเศษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพ่ือให้
เป็นไปตามข้อ 4 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยค่าธรรมเนียมในการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากกองกฎหมายแล้ว พร้อมทั้งได้เสนอข้อมูลหลักการและเหตุผล
ในการกําหนดค่าธรรมเนียม ประมาณการรายรับ/รายจ่ายเบ้ืองต้น และเปรียบเทียบค่าธรรมเนียมในการจัดการ
หลักสูตรที่ใกล้เคียงกับสถาบันอ่ืนตามแบบฟอร์มเสนอเร่ืองค่าธรรมเนียมเพ่ือพิจารณาในคณะกรรมการท่ีปรึกษา
เก่ียวกับการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วย
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ (ฉบับที่ ..)       
พ.ศ. .... และ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ใน
ลักษณะโครงการพิเศษ และระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ โครงการพิเศษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และให้
นําเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาเกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
ต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.3.4 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการบริหารงานสํานักงานบริหาร     

การวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ พ.ศ. .... 
 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 ได้เห็นชอบให้
ยุบเลิกสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร และให้จัดต้ังสํานักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการ
สร้างสรรค์ เป็นหน่วยงานภายในระดับกองที่มีภาระหน้าที่เฉพาะหรือตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย น้ัน 

เพ่ือให้การดําเนินงานของสํานักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์เป็นไปด้วย
ความเหมาะสม รวดเร็ว เรียบร้อย มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สํานักงานบริหารการวิจัย 
นวัตกรรมและการสร้างสรรค์จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการ
บริหารงานสํานักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ พ.ศ. .... ซึ่งผ่านการพิจารณาจากกอง
กฎหมายแล้ว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการ
บริหารงานสํานักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ พ.ศ. .... โดยให้ขยายความชัดเจนเก่ียวกับ
ที่มาของเงินรายจ่ายในส่วนของค่าธรรมเนียมหรือบํารุงมหาวิทยาลัย ก่อนนําเสนอคณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองข้อกฎหมายเพ่ือการปรับเปลี่ยนสถานะของมหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ และสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี  4.3.5 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการบริหารงานสํานักงานบริการ
วิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. .... 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้เห็นชอบให้จัดต้ังสํานักงานบริการวิชาการ ขึ้นเป็นหน่วยงาน
เทียบเท่ากอง ภายใต้สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร น้ัน  

เพ่ือให้การดําเนินงานของสํานักงานบริการวิชาการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพ สํานักงานบริการวิชาการจึงเสนอที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วย
การบริหารงานสํานักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. .... ซึ่งผ่านการพิจารณาจากกองกฎหมาย
แล้ว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการ
บริหารงานสํานักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. .... ทั้งน้ี ขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาใน
ประเด็นต่างๆ ดังน้ี 

1. ควรคํานึงถึงการใช้ระบบบัญชีเงินเดือนเดียวกันกับของพนักงานมหาวิทยาลัยสําหรับการ
บริหารงานบุคคลทั่วทั้งองค์กรหรือไม่ เน่ืองจากมีการยึดโยงเก่ียวข้องกับด้านสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ด้วย 

2. บัญชีเงินเดือนขั้นสูงของพนักงานช่ัวคราวมีความคลาดเคลื่อน 
ก่อนนําเสนอคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองข้อกฎหมายเพ่ือการปรับเปลี่ยนสถานะของ

มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.4 โครงสร้างส่วนงานและหน่วยงานภายใน 
 ไม่ม ี
   
ระเบยีบวาระที่  4.5 การบริหารการเงินและทรพัย์สิน 
 ไม่ม ี
 
ระเบยีบวาระที่  4.6 เรื่องอ่ืนๆ ตามท่ีอธิการบดีปรึกษา 
ระเบียบวาระท่ี  4.6.1 (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ 

Joshibi University of Art and Design in conjunction with Joshibi 
College of Art and Design ประเทศญี่ปุ่น 
 

สรุปเรื่อง 
 ด้วยคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ประสงค์จะทําข้อตกลงความร่วมมือทาง

วิชาการกับ Joshibi University of Art and Design in conjunction with Joshibi College of Art and 
Design ประเทศญี่ปุ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการเรียนการสอนทางด้านศิลปะและการออกแบบ สาขา
ทัศนศิลป์ และขยายความร่วมมือสู่สาขาวิชาอ่ืนๆ ในอนาคต โดยข้อตกลงดังกล่าวเป็นข้อตกลงระดับ
มหาวิทยาลัย ระดับของผู้ลงนามของทั้งสองฝ่าย คือ อธิการบดี ข้อตกลงมีระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันลงนาม          
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ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ ครั้งที่ 
10/2561 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 โดยคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ได้เสนอเอกสารเพ่ือ
ประกอบการพิจารณา ดังน้ี 

1. แบบเสนอการทําข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันต่างประเทศ 
2. (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ฉบับภาษาอังกฤษ และฉบับแปลเป็นภาษาไทย 

โดยมีผู้รับรองการแปล 
3. ข้อมูล Joshibi University of Art and Design in conjunction with Joshibi College 

of Art and Design 
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 Joshibi University of Art and Design in conjunction with Joshibi 
College of Art and Design ประเทศญี่ปุ่น โดยมอบหมายให้งานวิเทศสัมพันธ์ตรวจสอบช่ือสถาบันของ 
Joshibi University of Art and Design in conjunction with Joshibi College of Art and Design ก่อน
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.6.2 (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ 

Telkom University สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
 

สรุปเรื่อง 
 ด้วยคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ประสงค์จะทําข้อตกลงความร่วมมือทาง

วิชาการกับ Telkom University สาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการเรียนการสอนทางด้าน
ศิลปะและการออกแบบ สาขาทัศนศิลป์ และขยายความร่วมมือสู่สาขาวิชาอ่ืนๆ ในอนาคต โดยข้อตกลง
ดังกล่าวเป็นข้อตกลงระดับมหาวิทยาลัย ระดับของผู้ลงนามของทั้งสองฝ่าย คือ อธิการบดี ข้อตกลงมีระยะเวลา 
5 ปี นับแต่วันลงนาม ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะจิตรกรรม ประติมากรรม
และภาพพิมพ์ ครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 โดยคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ได้
เสนอเอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณา ดังน้ี 

1. แบบเสนอการทําข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันต่างประเทศ 
2. (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ฉบับภาษาอังกฤษ และฉบับแปลเป็นภาษาไทย 

โดยมีผู้รับรองการแปล 
3. ข้อมูล Telkom University 
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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 Telkom University สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และให้นําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.6.3 การใช้ประโยชน์ที่ดินกลุ่มคณะวิชา พื้นที่อาคาร 50 ปี 

 
สรุปเรื่อง 

เพ่ือให้เป็นไปตามแนวทางการดําเนินการตามผังแม่บทมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร์ พ.ศ. 2553-2573 และเพ่ือให้การบริหารจัดการดูแลซ่อมบํารุงอาคารต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากในปัจจุบัน กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
มีจํานวนอาคารต่างๆ ที่ต้องดูแลเพ่ิมขึ้น อีกทั้งมีภาระค่าใช้จ่ายในการซ่อมบํารุงสิ่งก่อสร้างภายในวิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร์ที่มีการเสื่อมสภาพเน่ืองจากมีการใช้งานมายาวนานถึง 50 ปี  

ในการน้ี ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์ คณบดีคณะอักษรศาสตร์ 
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์ ผู้อํานวยการกองบริหารงาน
วิชาการ ผู้รักษาการแทนผู้อํานวยกองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ได้ประชุมเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562 
ณ ห้องประชุม อธ. 1302 สํานักงานอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์ เพ่ือหารือแนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดิน
กลุ่มคณะวิชา พ้ืนที่อาคาร 50 ปี และแนวทางการดําเนินการเพ่ือส่งมอบพ้ืนที่อาคาร 50 ปี ช้ัน 2-8 และ
ครุภัณฑ์อุปกรณ์ในห้องเรียน โดยกองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ได้สรุปแนวทางการดําเนินการดังน้ี 

1. การให้บริการพ้ืนที่  
1.1 คณะอักษรศาสตร์ให้บริการพ้ืนที่ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป 

รายวิชาของมหาวิทยาลัยและคณะวิชาต่างๆ ตามท่ีกองบริหารงานวิชาการเคยรับผิดชอบดําเนินการ เริ่มต้ังแต่
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 โดยคํานึงถึงการให้บริการโดยมีค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมและอ้างอิงข้อมูลจาก
การให้บริการเดิมของกองบริหารงานวิชาการ 

1.2 บัณฑิตวิทยาลัยให้บริการพ้ืนที่ห้องประชุมช้ัน 7 และช้ัน 8 ให้กับหน่วยงานและ 
คณะวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ตามที่กองบริการอาคาร สถานที่และยานพาหนะเคยรับผิดชอบดําเนินการ 
เริ่มต้ังแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 โดยคํานึงถึงการให้บริการโดยมีค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมและอ้างอิงข้อมูลจาก
การให้บริการเดิมของกองบริการอาคาร สถานที่และยานพาหนะ 

1.3 กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์รับผิดชอบดําเนินการการให้บริการของศูนย์
หนังสือมหาวิทยาลัยศิลปากร ร้านอาหาร และพ้ืนที่ให้บริการตู้ ATM ช้ัน 1  
  



 30

2. แนวทางการส่งมอบพ้ืนที่อาคาร 50 ปี 
2.1 กองบริหารงานวิชาการส่งมอบพื้นที่ช้ัน 2-6 ให้คณะอักษรศาสตร์ และส่งมอบพื้นที่

ช้ัน 8 (บางส่วน) ให้อยู่ในความรับผิดชอบของบัณฑิตวิทยาลัย  
2.2 กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ (กองบริการอาคาร สถานที่และยานพาหนะ

เดิม) ส่งมอบพ้ืนที่ช้ัน 7 และช้ัน 8 (บางส่วน) ให้อยู่ในความรับผิดชอบของบัณฑิตวิทยาลัย 
2.3 พ้ืนที่ช้ัน 1 บริเวณศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยศิลปากร ร้านอาหาร พ้ืนที่ให้บริการตู้ 

ATM และห้องสํานักงานใต้บันไดช้ัน 1 หน้าโถงลิฟต์ ให้อยู่ในความรับผิดชอบของกองงานวิทยาเขตพระราชวัง
สนามจันทร์ 

3. แนวทางการส่งมอบครุภัณฑ์ 
3.1 กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์โอนหมายเลขครุภัณฑ์อาคาร 50 ปี ให้เป็น

อาคารของคณะอักษรศาสตร์ 
3.2 กองบริหารงานวิชาการดําเนินการโอนครุภัณฑ์ตามรายการท่ีคณะอักษรศาสตร์ และ

บัณฑิตวิทยาลัยต้องการ โดยกองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ให้การสนับสนุนการดําเนินการ ทั้งน้ี ให้
ย้ายครุภัณฑ์ที่ไม่ต้องการให้คงเป็นครุภัณฑ์เดิมของกองบริหารงานวิชาการ และครุภัณฑ์ชํารุดไปไว้ที่อาคาร
อเนกประสงค์ ช้ัน 5 A ฝั่งซ้ายเป็นการช่ัวคราว เพ่ือรอการจําหน่ายตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ต่อไป 

3.3 กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ดําเนินการโอนครุภัณฑ์ตามรายการท่ี       
คณะอักษรศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัยต้องการ ทั้งน้ี ให้ย้ายครุภัณฑ์ที่ไม่ต้องการให้คงเป็นครุภัณฑ์เดิมของ
กองบริหารงานวิชาการ และครุภัณฑ์ชํารุดไปไว้ที่อาคารอเนกประสงค์ ช้ัน 5 A ฝั่งขวาเป็นการช่ัวคราว เพ่ือรอ
การจําหน่ายตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
ต่อไป 

3.4 ครุภัณฑ์เดิมของกองบริหารงานวิชาการ เช่น ครุภัณฑ์โรงพิมพ์เป็นผู้ใช้งาน หรือ
ครุภัณฑ์อ่ืนที่กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ต้องการใช้ตามภารกิจ ให้ดําเนินการโอนครุภัณฑ์ไปยัง
กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 

3.5 ครุภัณฑ์เดิมของกองบริการอาคาร สถานที่และยานพาหนะที่ยังไม่มีการใช้งาน ให้
ย้ายไปไว้ที่อาคารอเนกประสงค์ ช้ัน 5 B และบริเวณห้องสํานักงานใต้บันไดช้ัน 1 หน้าโถงลิฟต์เป็นการช่ัวคราว 

4. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 

ระยะเวลา การดําเนินการ 
วันที่ 15-31 มนีาคม 2562 สํารวจครุภัณฑ์ร่วมกัน ระหว่างคณะอักษรศาสตร์ บัณฑิตวทิยาลัย 

กองบริหารงานวิชาการ และงานพัสดุ กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร ์
วันที่ 1-30 เมษายน 2562 จัดทําเอกสารการโอนครุภัณฑ์ 
วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ส่งมอบพื้นทีอ่าคาร 50 ป ี
วันที่ 15 พฤษภาคม ถึง 
วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 

- คณะอักษรศาสตร์ ปิดการใช้งานห้องเรียนอาคาร 50 ปี เพื่อปรับปรงุ 
- กองงานวทิยาเขตพระราชวงัสนามจันทร์จดัเตรียมหอ้งเรียนที่อาคารเฉลิม           
พระเกยีรตฯิ และประสานงานอาคารคณะวิชาในกรณีมีการขอใช้ห้องเรียน              
ภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน ปกีารศึกษา 2561 

วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 คณะอักษรศาสตร์ เปิดการใช้งานห้องเรียนอาคาร 50 ปี เพื่อให้บรกิารห้องเรยีน 
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5. การดําเนินการด้านอ่ืนๆ 
5.1 คณะอักษรศาสตร์และบัณฑิตวิทยาลัยได้รับทราบเรื่องการวางแผนจัดหาพนักงาน      

ทําความสะอาดและเจ้าหน้าที่ดูแลห้องเรียนเรียบร้อยแล้ว เพ่ือวางแผนความต้องการอัตรากําลังและค่าใช้จ่าย
ของหน่วยงานต่อไป ทั้งน้ี กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์จะจัดให้ผู้ปฏิบัติงานเดิมไปก่อนตาม
รายละเอียด ดังน้ี   

5.1.1 พนักงานทําความสะอาด จํานวน 3 คน จ้างโดยกองงานวิทยาเขตพระราชวัง
สนามจันทร์ จะรับผิดชอบดูแลทําความสะอาดอาคาร 50 ปี ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 (สิ้นสุดสัญญาจ้าง) 

5.1.2 เจ้าหน้าที่จากกองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จํานวน 4 คน 
รับผิดชอบดูแลห้องเรียนอาคาร 50 ปี ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 

5.1.3 เจ้าหน้าที่จากกองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ รับผิดชอบดูแลการใช้
ห้องประชุมช้ัน 7 และช้ัน 8 ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2562  

5.2 กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์รับผิดชอบดูแลค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษา
ลิฟต์ประจําอาคาร 50 ปี ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 (สิ้นสุดสัญญาจ้าง) ทั้งน้ี จะจัดส่งประวัติการซ่อม 
บํารุงรักษาลิฟต์อาคาร 50 ปี ไปยังคณะอักษรศาสตร์ต่อไป 

ทั้งน้ี ได้แนบผังอาคาร 50 ปี และข้อมูลการใช้งานห้องเรียนมาพร้อมน้ี  
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการใช้ประโยชน์ที่ดินกลุ่มคณะวิชา พ้ืนที่
อาคาร 50 ปี ตามท่ีเสนอ 
 ทั้งน้ี ประธานได้ขอให้ผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องดูแลความเรียบร้อยบริเวณพ้ืนที่จอดรถสําหรับ
ให้บริการบุคคลภายนอก/ภายในที่ติดต่อขอใช้พ้ืนที่อาคาร 50 ปี 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.6.4 แนวทางการดําเนินการในส่วนของการจ่ายเงินรายได้สมทบค่าเช่าที่ดิน

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 
 
สรุปเรื่อง 

 ตามที่สํานักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ได้แจ้งอัตราค่าเช่าที่ดิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ เป็นผู้เช่าที่ดิน จํานวน 2 แปลง ของสํานักงาน
ทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ เพ่ือใช้ในราชการของมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ โดยมี
กําหนดอายุสัญญาเช่า 30 ปี นับแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2543 เป็นต้นไป  กําหนดชําระค่าเช่ารายปี ภายในวันที่ 30 
พฤศจิกายนของทุกปี โดยมีการปรับปรุงค่าเช่าทุกๆ 5 ปี  

 สําหรับอัตราค่าเช่ารายปีเริ่มต้นของสัญญาเช่าในปีงบประมาณ 2544 คิดเป็นค่าเช่าร้อยละ 
0.2 ของราคาประเมินของทางราชการ ดังน้ี ที่ดินแปลงหมายเลข 27 ตําบลสนามจันทร์ (ริมถนนเพชรเกษม) 
จังหวัดนครปฐม เป็นเงินปีละ 2,383,618.60 บาท (สองล้านสามแสนแปดหมื่นสามพันหกร้อยสิบแปดบาท         
หกสิบสตางค์) ที่ดินแปลงหมายเลข 30 ตําบลสนามจันทร์ (ริมถนนเพชรเกษม) จังหวัดนครปฐม เป็นเงินปีละ 
250,000.00 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) และต่อมาได้มีการปรับอัตราค่าเช่าตามสัญญาและตามบันทึก
ต่อท้ายสัญญาเช่า จํานวน 3 ฉบับ และในปัจจุบันสํานักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ได้แจ้งอัตราค่าเช่าที่ดิน 
เพ่ือประกอบวิธีการงบประมาณปี พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) ตามบันทึกต่อท้าย
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สัญญาเช่า (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561-2564 โดยคงอัตราค่าเช่าไว้ที่ร้อยละ 1.5 ของมูลค่าที่ดินที่ทางราชการ
ประเมิน (พ.ศ. 2559-2562 เป็นเกณฑ์คํานวณ) ดังน้ี 

 ที่ดินแปลงหมายเลข 27 ตําบลสนามจันทร์ (ริมถนนเพชรเกษม) จังหวัดนครปฐม เป็นเงิน          
ปีละ 66,018,105.00 บาท (หกสิบหกล้านหน่ึงหมื่นแปดพันหน่ึงร้อยห้าบาทถว้น) 

 ที่ดินแปลงหมายเลข 30 ตําบลสนามจันทร์ (ริมถนนเพชรเกษม) จังหวัดนครปฐม เป็นเงิน         
ปีละ 2,812,500.00 บาท (สองล้านแปดแสนหน่ึงหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

 รวม 2 แปลง เป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น 68,830,605.00 บาท (หกสิบแปดล้านแปดแสนสามหมื่น
หกร้อยห้าบาทถ้วน) น้ัน 

และมหาวิทยาลัยได้มีหนังสือที่ ศธ 6804/1937 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2562 ช้ีแจงขอผ่อนผัน
การชําระค่าเช่าที่ดินให้สํานักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ โดยขอจ่ายตามวงเงินที่มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรร    
จากสํานักงบประมาณ เป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น 56,211,700.00 บาท (ห้าสิบหกล้านสองแสนหนึ่งหมื่นหน่ึงพัน
เจ็ดร้อยบาทถ้วน) ทั้งน้ี สํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ได้มีหนังสือขอความอนุเคราะห์จากสํานัก
งบประมาณเพ่ือขอข้อมูลการจัดสรรงบประมาณค่าเช่าที่ดินให้กับมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวัง
สนามจันทร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ . 2562 โดยสํานักงบประมาณแจ้งต่อสํานักงานทรัพย์สินส่วน
พระมหากษัตริย์ว่า มหาวิทยาลัยศิลปากรได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
ค่าเช่าที่ดินของสํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จํานวน 56,211,700.00 บาท และให้มหาวิทยาลัย
ศิลปากรใช้จ่ายจากเงินรายได้อีก จํานวน 12,618,905.00 บาท (สิบสองล้านหกแสนหน่ึงหมื่นแปดพันเก้าร้อย
ห้าบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 68,830,605.00 บาท (หกสิบแปดล้านแปดแสนสามหมื่นหกร้อยห้าบาทถ้วน) 
ตามวงเงินที่สํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ได้แจ้งประมาณการค่าเช่าที่ดินและอาคารหน่วยงาน           
ของรัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ทั้งน้ี เป็นไปตามแนวทางการจัดทําและ
เสนอของบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่กําหนดให้หน่วยงานที่มีรายได้พิจารณานําเงิน
ดังกล่าวมาใช้ดําเนินภารกิจของหน่วยงานซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561  

ในการน้ี รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์ ได้ขอหารือแนวทางการดําเนินการในส่วนของ
การจ่ายเงินรายได้สมทบค่าเช่าที่ดินมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ดังน้ี 

1. ช้ีแจงข้อจํากัดของมหาวิทยาลัยศิลปากรในการจ่ายเงินสมทบจากเงินรายได้ เน่ืองจากการ
ประมาณการจํานวนนักศึกษาที่เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยศิลปากรจะมีอัตราคงที่ต้ังแต่ปี 2561-2573 อ้างอิง
จากข้อมูลของจํานวนประชากรเด็กในประเทศไทยมีอัตราคงที่ แต่ภาระการจ่ายค่าเช่าที่ดินด้วยการสมทบจาก
เงินรายได้ในอัตราค่าเช่าที่ไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าที่ดินที่ทางราชการประเมิน (ที่มีการปรับราคาขึ้นทุกๆ   
4-5 ปี) จะเพ่ิมขึ้น ทั้งน้ี มหาวิทยาลัยศิลปากรยังต้องคงคุณภาพของการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การ
ให้บริการวิชาการและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีงบในการดําเนินการจากงบประมาณแผ่นดินและ
งบประมาณเงินรายได้ที่คงที่ และเน่ืองจากการพัฒนาวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ใน 50 ปี ที่ผ่านมาเข้าสู่
สภาวะการคงที่ในการให้บริการจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาจํานวนประมาณ 15,000 คน ตามแผนการ
พัฒนาหลักสูตรและตามอัตราค่าบํารุงการศึกษาแบบเหมาจ่ายปัจจุบันโดยเฉลี่ยของหลักสูตรที่ 19,000 บาท
ต่อภาคการศึกษาที่เรียกเก็บจากนักศึกษาหรือผู้ปกครอง โดยการพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร์ ในปัจจุบันถึงขีดจํากัดด้านกายภาพทั้งทางด้านอาคาร ห้องเรียน หอพัก การซ่อมบํารุง
อาคารและการให้บริการต่างๆ เพ่ือคุณภาพและสวัสดิการที่ดีของนักศึกษาภายในพ้ืนที่วิทยาเขตพระราชวัง
สนามจันทร์แล้ว  
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2. เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาการชําระค่าเช่าที่ดินมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร์ ดังน้ี 

2.1 ขอความอนุเคราะห์สํานักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ผ่อนปรนโดยคงอัตราค่าเช่า
ที่ดิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวน 56,211,700.00 บาท (ห้าสิบหกล้านสองแสนหน่ึงหมื่นหน่ึงพัน
เจ็ดร้อยบาทถ้วน) ตามอัตราที่สํานักงบประมาณจัดสรรจริง เน่ืองจากมหาวิทยาลัยศิลปากรไม่ได้จัดต้ัง
งบประมาณเงินรายได้ประจําปี พ.ศ. 2562 ไว้รองรับการชําระค่าเช่าที่ส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรร 

2.2 ขอความอนุเคราะห์สํานักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ผ่อนปรนโดยคงอัตราค่าเช่า
ที่ดินประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และตลอดอายุสัญญา (พ.ศ. 2573) เป็นอัตราค่าเช่าคงที่ โดยไม่ได้ปรับ
ตามราคาของมูลค่าที่ดินที่ทางราชการประเมิน ทั้งน้ี มหาวิทยาลัยศิลปากรจะทําคําขอต้ังงบประมาณตามอัตรา
ที่กําหนดตามสัญญาทุกปีเพ่ือเสนอสํานักงบประมาณพิจารณา และจะจ่ายเงินค่าเช่าที่ดินตามที่ได้รับการ
จัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดินสําหรับค่าเช่าที่ดินตามที่ได้รับจัดสรรจริง 

2.3 ดําเนินการมาตรการประหยัดค่าสาธารณูปโภคอย่างจริงจัง ทั้งด้านการลดค่าใช้จ่าย
ด้านพลังงาน โดยการซ่อมบํารุงสถานีไฟฟ้า 115 kV การรณรงค์ประหยัดค่าไฟฟ้าและค่านํ้ามันเช้ือเพลิง เพ่ือ
ลดรายจ่ายด้านสาธารณูปโภค แล้วนําเงินรายได้ไปใช้ในการพัฒนากายภาพ ทําความสะอาดคูคลองระบาย
นํ้าฝนตามธรรมชาติที่ลงสู่สระแก้ว และรักษาพื้นที่สีเขียวของวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ที่มีภูมิทัศน์ที่             
ร่มรื่นด้วยต้นไม้ขนาดใหญ่ รวมถึงการปรับปรุงอาคาร ภูมิทัศน์ ทางเดินเท้า ระบบสาธารณูปโภค การบําบัด           
นํ้าเสีย หอพักนักศึกษา พ้ืนที่อาศัยของบุคลากรซึ่งมีอายุการใช้งานมานานให้มีสภาพที่ดีเป็นการคงสภาพพ้ืนที่
ของวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ให้มีมูลค่า และไม่เสื่อมโทรม 

2.4 ดําเนินการให้บริการแก่สังคมและชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร์ เช่น การให้บริการโครงการนําเย่ียมชมพระราชวังสนามจันทร์ในวันเสาร์-อาทิตย์ เพ่ือ
เสริมสร้างการเรียนรู้ด้านสถาปัตยกรรมไทยและส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย การดําเนินการจิตอาสา
ทําความสะอาดพ้ืนที่และบริเวณคูคลองสระแก้ว การลดมลพิษฝุ่น PM 2.5 การรณรงค์มหาวิทยาลัยเป็นพ้ืนที่
ปลอดยาเสพติดและแอลกอฮอล์ การรักษาความปลอดภัยในพ้ืนที่และการจัดระเบียบจราจร เป็นต้น จะทําให้
เกิดสังคมแห่งความร่วมใจพัฒนาและรักษาพ้ืนที่พระราชวังสนามจันทร์อย่างย่ังยืน   

2.5 การพัฒนาที่ดินซึ่งเป็นพ้ืนที่เช่าน้ัน มหาวิทยาลัยศิลปากรติดปัญหาการไม่สามารถให้
สิทธ์ิเช่าช่วงหรือให้เอกชนมาลงทุนในพื้นที่เช่าที่มีระยะเวลาของสัญญาเช่าที่จํากัด ดังน้ันการดําเนินการที่ผ่าน
มา มหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีแนวทางการพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือจัดเป็นสวัสดิการให้กับนักศึกษาและบุคลากร เช่น 
ให้มีร้านอาหาร ร้านค้า ธนาคาร ตู้ ATM เสาสัญญาณโทรศัพท์ โดยได้รับความอนุเคราะห์เป็นเงินบริจาคเพ่ือ
สนับสนุนทุนการศึกษา ส่งเสริมกีฬา ค่าบํารุงการรักษาความสะอาดและพัฒนาพ้ืนที่ ซึ่งเป็นเงินบริจาคที่มี
จํานวนเงินไม่มากนัก จึงเห็นควรขอหารือแนวทางการบริหารจัดการพ้ืนที่เช่าให้สามารถพัฒนาเป็นพ้ืนที่เพ่ือ
บริการชุมชน ซึ่งจะสามารถใช้ประโยชน์จากที่ดินเพ่ือหารายได้ในการชําระค่าเช่าที่ดินในอนาคตที่มหาวิทยาลัย
อาจได้รับการสนับสนุนงบประมาณแผ่นดินที่ไม่เพียงพอกับค่าเช่าที่ดินที่เพ่ิมสูงขึ้นตามราคาประเมินที่ดินของ
ทางราชการซึ่งที่ดินเขตโบราณสถานของพระราชวังสนามจันทร์อยู่ในเขตเทศบาลซึ่งมีการปรับราคาประเมิน
ที่ดินของทางราชการท่ีสูงขึ้นตลอด 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบแนวทางการดําเนินการในส่วนของการจ่ายเงิน
รายได้สมทบค่าเช่าที่ดินมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ตามท่ีรองอธิการบดี 
พระราชวังสนามจันทร์เสนอ 
 
ระเบยีบวาระที่  5 เรื่องอ่ืนๆ 
ระเบียบวาระท่ี  5.1   พื้นที่จอดรถภายในมหาวิทยาลัย วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 
 
สรุปเรื่อง 

ด้วยปัจจุบันได้มีบุคคลภายนอกนํารถเข้ามาจอดภายในพ้ืนที่มหาวิทยาลัย วิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร์เป็นจํานวนมาก จึงส่งผลให้พ้ืนที่จอดรถไม่เพียงพอต่อบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
โดยเฉพาะวันพุธที่มีจัดตลาดนัด ที่ประชุมจึงมอบหมายให้ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์
ดําเนินการตามประเด็นดังน้ี 

1. กําชับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้ตรวจสอบรถที่เข้า-ออกมหาวิทยาลัยอย่างเข้มงวด 
รวมทั้งหามาตรการในการให้เฉพาะรถของบุคคลที่เก่ียวข้องเท่าน้ันที่เข้ามหาวิทยาลัยได้ 

2. จัดระเบียบพ้ืนที่จอดรถสําหรับรถของแม่ค้าในวันที่มีตลาดนัด โดยอํานวยความสะดวก
พ้ืนที่จอดรถให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยเป็นหลัก 

3. จัดทําป้ายทางเดินรถให้ชัดเจน เพ่ือลดผลกระทบด้านการจราจรภายในมหาวิทยาลัย 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 

 
มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี  5.2   การประชุมผ่านระบบ VDO Conference ของมหาวิทยาลัย 
 
สรุปเรื่อง 

ผู้อํานวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ปัจจุบันการประชุมผ่านระบบ VDO 
Conference ของมหาวิทยาลัยได้หมดสัญญาลง จึงเห็นสมควรให้มีการปรับปรุงพร้อมทั้งบรรจุไว้ในแผนพัฒนา
ของมหาวิทยาลัยด้วย โดยระบบการประชุมที่จะนํามาใช้สามารถใช้ในการประชุมได้หลายๆ การประชุม           
พร้อมกัน รวมถึงผู้ที่อยู่ต่างพ้ืนที่ก็สามารถเช่ือมต่อการประชุมได้อีกด้วย ซึ่งขณะน้ีอยู่ระหว่างการทดสอบระบบ
ดังกล่าว 

ทั้งน้ี ขอให้มหาวิทยาลัยตรวจสอบระเบียบ/ข้อบังคับสําหรับการประชุมผ่านระบบ VDO 
Conference ด้วย 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ  
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เลิกประชุมเวลา 11.50 น. 
 
 
 

(นางสาวกันย์พินันท์  สิริปัญญาธร) 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 
 

(นางสาวสิริวัลลิ์  พฤกษาอุดมชัย) 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 
 

(นางสาวเอมอร  ชีราวุฒธิพันธ์) 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 

 
 
รายงานการประชุมฉบับน้ี 
ได้รับรองตามที่ได้แก้ไขแล้ว 
 


