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Silpakorn University

บริบทของมหาวิทยาลัยศิลปากร
Time Line

วังท่าพระ พระราชวัง
สนามจันทร์ ตลิ่งชัน สารสนเทศ

เพชรบุรี
City 

Campus

- จิตรกรรม ฯ
- สถาปัตยกรรม
- โบราณคดี
- มัณฑนศิลป์

- อักษรศาสตร์
- ศึกษาศาสตร์
- วิทยาศาสตร์
- เภสัชศาสตร์
- วิศวกรรมศาสตร์ฯ

- สัตวศาสตร์ฯ
- วิทยาการจัดการ
- เทคโนโลยสีารสนเทศฯ

- ดุริยางคศาสตร์
- วิทยาลัยนานาชาติ

พ.ศ. 2486 พ.ศ. 2511 พ.ศ. 2541 พ.ศ. 2544 พ.ศ. 2559
25 ปี 14 ปี4 ปี30 ปี

- เทคโนโลยีสารสนเทศฯ

2ปัจจุบัน : วิทยาลัยนานาชาติ จัดการเรียนการสอน ณ อาคารโทรคมนาคม (CAT TOWER) ถนนเจริญกรุง
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มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
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การจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะ

ส านักงานสภามหาวิทยาลัย

ส่วนงานที่เรียกชื่ออยา่งอื่นทีม่ีฐานะเทียบเท่าคณะ

ส านักงานอธิการบดี
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Silpakorn Universityการแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงาน

คณะ ประกอบด้วย 15 ส่วนงาน ดังนี้

 บัณฑิตวิทยาลัย  คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์

 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  คณะโบราณคดี

 คณะมัณฑนศิลป์  คณะอักษรศาสตร์

 คณะศึกษาศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์

 คณะเภสัชศาสตร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 คณะดุริยางคศาสตร์  คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

 คณะวิทยาการจัดการ  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 วิทยาลัยนานาชาติ
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ส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเทา่คณะ

Central Library

Computer Centre

Art Centre

ศูนย์/สถาบัน/
ส านัก

ศูนย์
คอมพิวเตอร์

ส านัก
หอสมุดกลาง

หอศิลป์
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ส านักงานอธิการบดี

กองกฎหมาย

กองกลาง

กองกิจการนักศึกษา

กองคลัง

กองงานวิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร์

กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี

หน่วยงานภายใน
ระดับกอง

หรือหน่วยงาน
ที่เรียกชื่ออย่างอื่น

ที่มีฐานะ
เทียบเท่ากอง

กองทรัพยากรมนุษย์

กองบริหารงานวิชาการ

กองประกันคุณภาพ
การศึกษา

กองแผนงาน
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ส านักงานอธิการบดี

หน่วยงานภายในระดับกอง หน่วยงานย่อยระดับงาน

1. ศูนย์กลางนวัตกรรมอาหารแห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร 1. งานจัดการทรัพยากรมหาวิทยาลัย

2. ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนา
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

2. งานวิเทศสัมพันธ์

3. สถาบันศิลปสถาปัตยกรรมไทยเฉลิมพระเกียรติ 3. งานสภาคณาจารย์และพนักงาน

4. ส านักงานตรวจสอบภายใน 4. งานสื่อสารองค์กร

5. ส านักงานบริการวิชาการ

6. ส านักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์

 หน่วยงานภายใน/หน่วยงานย่อยที่มีภาระหน้าท่ีเฉพาะหรือตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
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ท่ีมา : ระบบบุคลากร ณ วันท่ี 5 มิถุนายน 2562

อาจารย์ท่ีไม่มีต าแหน่ง
ทางวิชาการ, 673 คน

(56.55%)

ผศ., 398 คน
(33.45%)

รศ., 108 คน
(9.08%)

ศ., 11 คน
(0.92%)

แผนสัดส่วนอาจารย์ประจ าที่มีต าแหน่งทางวิชาการ
มีต าแน่งทางวิชาการ(ศ. : รศ. : ผศ.) : อาจารย์ไม่มีต าแหน่ง

ทางวิชาการ เป็นร้อยละ (36.78 : 63.22)

ผลสัดส่วนอาจารย์ประจ าที่มีต าแหน่งทางวิชาการ
ศ. : รศ. : ผศ. : อาจารย์ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ

เป็นร้อยละ (0.92 : 9.08 : 33.45 : 56.55)
มีต าแหน่งทางวิชาการ (ศ. : รศ. : ผศ.) : อาจารย์

ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ
เป็นร้อยละ (43.45 : 56.55)
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Silpakorn University

อาจารย์ประจ า (จ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการและที่ตั้ง)

ที่ตั้ง อาจารย์ ผศ. รศ. ศ. รวมอาจารย์ประจ า
วังท่าพระ/ตลิ่งชัน 182 109 35 7 333
พระราชวังสนามจันทร์ 354 237 64 4 659
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 137 52 9 0 198
รวมทุกวิทยาเขต 673 398 108 11 1,190
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วังท่าพระ/ตลิ่งชัน

พระราชวังสนามจันทร์

วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

รวมทุกวิทยาเขต
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บุคลากรสายสนับสนุน 

ข้าราชการ 52 คน
(3.21%)

พนักงานมหาวิทยาลัย 
ประเภทพนักงานประจ า 

920 คน (56.76%)

พนักงานมหาวิทยาลัย
ประเภทพนักงานชั่วคราว

154 คน (9.50%)

ลูกจ้างประจ า 121 คน
(7.46%)

ลูกจ้างมหาวิทยาลัย 
ประเภทลูกจ้างประจ า

27 คน (1.67%)

ลูกจ้างมหาวิทยาลัย
ประเภทลูกจ้างชั่วคราว

347 คน (21.41%)
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บุคลากรสายสนับสนุน (จ าแนกตามประเภทบุคลากร และที่ตั้ง)

ที่ตั้ง ข้าราชการ พนักงานฯ
พนักงาน
ชั่วคราว

ลูกจ้างประจ า
ลูกจ้างมหาวิทยาลัย
(ประเภทประจ า)

ลูกจ้างมหาวิทยาลัย
(ประเภทชั่วคราว)

รวม

วังท่าพระ/ตลิ่งชัน 19 333 51 36 6 77 522
พระราชวังสนามจันทร์ 31 459 83 85 21 184 863
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 2 128 20 0 0 86 236

รวม 52 920 154 121 27 347 1,621
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ข้าราชการ พนักงาน ม. พนักงานฯชั่วคราว ลูกจ้างประจ า ลูกจ้าง ม.(ประจ า) ลูกจ้าง ม. 
(ชั่วคราว)

รวม

วังท่าพระ/ตลิ่งชัน

พระราชวังสนามจันทร์

วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

รวมทุกวิทยาเขต
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จ านวนบุคลากร (จ าแนกตามสายงานและประเภทบุคลากร)

*นับเฉพาะข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจ า

ข้าราชการ สายวิชาการ
90 คน (4.16%) 

ข้าราชการ สายสนับสนุน
52 คน (2.41%)

พนักงานมหาวิทยาลัย 
สายวิชาการ 1,100

คน (50.88%)

พนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุน

920 คน (42.55%)
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จ านวนบุคลากร (จ าแนกตามสายงาน)

55.04%

44.96% สายวิชาการ 1,190 คน
สายสนับสนุน 972 คน
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จ านวนผู้เกษียณอายุราชการ

ปีที่เกษียณอายุ
ข้าราชการ ข้าราชการที่เปลี่ยนสถานภาพ

รวม
สายวิชาการ สายสนับสนุน สายวิชาการ สายสนับสนุน

2562 6 0 15 17 38
2563 3 2 15 18 38
2564 6 2 12 24 44
2565 6 2 8 9 25
รวม 21 6 50 68 145
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พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 มาตรา 2
ก าหนดให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศ  
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
• ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2559
• มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2559

การมีผลบังคับใช้ของ
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559
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สถานภาพมหาวิทยาลัย (มาตรา 5)
• เป็นนิติบุคคล
• มีฐานะเป็นหน่วยงานในก ากับของรัฐ ที่ไม่เป็นส่วนราชการ

และไม่เป็นรัฐวิสาหกิจ

สาระส าคัญ
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559
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• สภามหาวิทยาลัย (มาตรา 20)
• สภาวิชาการ (มาตรา 28)
• สภาคณาจารย์และพนักงาน (มาตรา 30)
• คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (มาตรา 24)
• คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ (มาตรา 27)

การบริหารจัดการตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559
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สภามหาวิทยาลัย

พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2530 พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.  2559

1 นายกสภามหาวิทยาลัย 1 นายกสภามหาวิทยาลัย 

2 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 15 คน 2 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 15 คน

3 อธิการบดี เป็นอุปนายกสภามหาวิทยาลัย 3 อธิการบดี

4 ประธานสภาคณาจารย์ 4 ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน

5 ประธานส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 5 นายกสมาคมนักศึกษาเก่า มศก.

6 กรรมการสภามหาวิทยาลัย 9 คน ซึ่งเลือกจาก
รองอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการวิทยาลัย/
สถาบัน/ส านัก/ศูนย/์เทียบเท่า

6 กรรมการสภามหาวิทยาลัย 6 คน ซึ่งเลือกจาก
รองอธิการบดี 1 คน 
จากคณบดี 4 คน และจากหัวหน้าส่วนงานที่
เทียบเท่าคณะ 1 คน
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คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

คณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยมีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับ
1.  การเสนอแผนพฒันามหาวิทยาลัย 
2.  พิจารณากลัน่กรองข้อบงัคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลยั 
3.  พิจารณาเก่ียวกับการจัดตั้ง การรวม การเปลี่ยนแปลง การยุบเลิก   

ส่วนงาน และการแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงาน 
4.  ด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบคุคล การเงนิ และทรัพย์สนิของ

มหาวิทยาลัย 
5.  ให้ค าปรึกษาและข้อแนะน าแก่อธิการบดี
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พนักงานมหาวิทยาลัยแบ่งออกเป็น 3 สาย ดังนี้      
(1) สายบริหาร
(2) สายวิชาการ
(3) สายสนับสนุน
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พนักงานมหาวิทยาลัยสายบริหาร แบ่งเป็น 2 กลุ่ม 
1 กลุ่มบริหารวิชาการ 
2 กลุ่มอ านวยการ
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พนักงานมหาวิทยาลัยสายบริหาร กลุ่มบริหารวิชาการ ได้แก่
(1) อธิการบดี 
(2) รองอธิการบดี 
(3) คณบดี 
(4) ต าแหน่งอื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด

23



Silpakorn University

พนักงานมหาวิทยาลัยสายบริหาร กลุ่มอ านวยการ ได้แก่ 
(1) ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี ผู้อ านวยการส านักงานสภาฯ
(2) ผู้อ านวยการกอง เลขานุการคณะหรือหัวหน้าหน่วยงานที่

เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากอง
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(1) อธิการบดี รองอธิการบด ีคณบดี ให้ท าสัญญาจ้างเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัยกลุ่มบริหารวิชาการ และมีอัตราเงินเดือน เงินประจ า
ต าแหน่ง และค่าตอบแทนอื่น ๆ  ตามที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด
(2) เมื่อพ้นจากต าแหน่งบริหารแล้ว หากเป็นสายวิชาการอยูเ่ดิม ให้กลับ
เข้าปฏิบัติงานในต าแหน่งวิชาการทีด่ ารงต าแหน่งอยู่ โดยรับเงินเดือน
เท่ากับเงินเดือนสุดท้ายก่อนเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มบริหาร
วิชาการและให้เพิ่มเงินเดือนขึ้นอีกจ านวนร้อยละหกตอ่ปี หรือตามที่
สภามหาวิทยาลัยก าหนด

สายบริหารกลุ่มบริหารวิชาการ
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- แต่งตั้งจากสายสนับสนุน
- การแต่งตั้งให้เป็นไปตามข้อบังคับที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด
- การได้รับเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่งตามที่
สภามหาวิทยาลัยก าหนด

สายบริหารกลุ่มอ านวยการ
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(1) ศาสตราจารย์ 
(2) รองศาสตราจารย์ 
(3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(4) อาจารย์
(5) ต าแหน่งอื่นที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด โดยท าเป็น

ประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา

สายวิชาการ

พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการในส่วนของโรงเรียนสาธิต
ให้มีต าแหน่งตามที่สภามหาวิทยาลัยก าหนดโดยท าเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย

และประกาศในราชกิจจานุเบกษา
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(1) กลุ่มหัวหน้างาน
(2) กลุ่มปฏิบัติการ

ส าหรับผู้ได้รับการบรรจุแต่งต้ังด้วยวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
(3) กลุ่มปฏิบัติงาน

ส าหรับผู้ได้รับการบรรจุแต่งตั้งด้วยวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ขึ้นไป แต่ไม่ถึงระดับปริญญาตรี

สายสนับสนุน
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การก าหนดต าแหน่งให้สูงขึ้นของสายสนับสนุน

กลุ่มหัวหน้างานและกลุ่มปฏิบัติการ กลุ่มปฏิบัติงาน

(1) เชี่ยวชาญพิเศษ 
(2) เชี่ยวชาญ 
(3) ช านาญการพิเศษ 
(4) ช านาญการ 

(1) ช านาญงานพิเศษ 
(2) ช านาญงาน
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พนักงานมหาวิทยาลัย แบ่งออกเป็น 2 ประเภท 

1. พนักงานชั่วคราว 
พนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งมหาวิทยาลัยจ้างเพื่อปฏิบัติงานเป็น

การชั่วคราวหรือปฏิบัติงานเฉพาะเรื่องหรือเฉพาะโครงการตาม
ระยะเวลาของสัญญาจ้างเป็นคราว ๆ  ไป ซึ่งอาจจ้างเต็มเวลาหรือจ้าง
เป็นบางส่วนของเวลาก็ได้
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2. พนักงานประจ า 

พนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งผ่านการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานประจ าของมหาวิทยาลัย โดยให้มี
สถานภาพในสองลักษณะ ดังนี้

(2.1) สถานภาพทดลองงาน ได้แก่ พนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งจ้างครั้งแรกมีระยะเวลา 1 ปี   
มีระยะเวลาการประเมินทดลองปฏิบัติงาน ไม่น้อยกว่า 6 เดือน

(2.2) สถานภาพประจ า ได้แก่ พนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งผ่านการประเมินทดลองปฏิบัติงาน 
และได้รับการเปลี่ยนสถานภาพเป็นสถานภาพประจ าโดยมีระยะเวลาการจ้างตามสัญญาดังนี้

- ผ่านการประเมินทดลองงานด้วยคะแนนต่ ากว่าระดับดีมาก ให้ท าสัญญาจ้าง
คราวละหนึ่งปีจนกว่าจะผ่านการประเมินการปฏิบัติงานด้วยคะแนนระดับ ดีมากขึ้นไป 
จึงให้ท าสัญญาจ้างจนถึงสิ้นปีงบประมาณที่มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์

- ผ่านการประเมินทดลองงานด้วยคะแนนระดับดีมากขึ้นไป (80%)ให้ท าสัญญาจ้างจนถึง
สิ้นปีงบประมาณที่มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์

การนับอายุงานของพนักงานประจ า ให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งในสถานภาพ
ทดลองงาน
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1. ต่อการจ้างสายวิชาการที่จะเกษียณ
- ศาสตราจารย์ 
- รองศาสตราจารย์วุฒิปริญญาเอก
ให้ท าสัญญาจ้างการเป็นพนักงานประจ ามีระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี และให้

นับอายุงานต่อเน่ืองกันไป 

2. ต่อการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถและความเช่ียวชาญ
ให้ท าสัญญาจ้างการเป็นพนักงานประจ าคราวละ 1 ปี มีระยะเวลาไม่เกิน 

5 ปี และให้นับอายุงานต่อเนื่องกันไป

การต่อการจ้าง
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- ให้มีการประเมินฯ ปีละสองครั้งตามที่ ก.บ.ม. ก าหนด
- กรณีไม่จัดท าข้อตกลงเพื่อรับการประเมินฯ หรือเป็นผู้มีผลการ
ประเมินฯ อยู่ในเกณฑ์ไม่ผ่านการประเมินติดต่อกันจ านวนสามรอบ
การประเมิน อาจถูกเลิกสัญญาจ้างปฏิบัติงาน 
- กรณีผู้บริหารวิชาการ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย

การประเมินผลการปฏิบัติงาน
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การประเมินความก้าวหน้าทางวิชาการ (ข้อ 34)
ต าแหน่งอาจารย์

(1) วุฒิปริญญาเอก ให้เข้าสู่ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภายใน 5 ปี 
วุฒิต่ ากว่าปริญญาเอก ให้เข้าสู่ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
ภายใน 7 ปี

การเริ่มต้นนับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ได้รับการบรรจุแต่งต้ัง
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

34



Silpakorn University

(2) เมื่อครบระยะเวลาตาม (1) แล้ว หากยังไม่สามารถท าต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ก.บ.ม. จะแต่งต้ังคณะกรรมการเพื่อประเมิน
ให้ความเห็นและให้แนวทางการส่งเสริม โดยให้ผู้นั้นปฏิบัติงาน
ต่อไป ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยอาจไม่เลื่อนเงินเดือนให้ และให้มีการ
ติดตามประเมินผลเป็นปี ๆ  ไป หากพบว่าไม่มีความก้าวหน้าตาม
แนวทางที่คณะกรรมการก าหนด ให้เลิกจ้าง หรือเปลี่ยนต าแหน่ง
ให้เหมาะสม
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ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

(1) ให้เข้าสู่ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ภายใน 6 ปีนับตั้งแต่วันที่ด ารง
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ได้
(2) เมื่อครบระยะเวลาตาม (1) แล้ว หากยังไม่สามารถท าต าแหน่ง   
รองศาสตราจารย์ ก.บ.ม. จะแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อประเมินให้ความเห็น
และให้แนวทางการส่งเสริม โดยให้ผู้นั้นปฏิบัติงานต่อไป โดยมหาวิทยาลัย
อาจไม่เลื่อนเงินเดือนให้ และให้มีการติดตามประเมินผลเป็นปี ๆ ไป 
หากพบว่าไม่มีความก้าวหน้าตามแนวทางที่คณะกรรมการก าหนด ให้เลิกจ้าง 
หรือเปลี่ยนต าแหน่งให้เหมาะสม
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ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรณีที่คณะกรรมการเห็นว่า เป็นผู้ที่มีผลงานโดดเด่น เช่น เป็นผู้
มีผลงานทางด้านการสอนดีเด่นมีผลงานวิจัยหรือผลงานสร้างสรรค์หรือ
นวัตกรรมที่ได้รับการยอมรับในแวดวงวิชาการ เป็นต้น ให้คณะกรรมการ
เสนอมหาวิทยาลัยเพื่อให้ผู้น้ันปฏิบัติงานต่อไป ทั้งน้ีตามหลักเกณฑ์
เงื่อนไขและภาระงานที่ ก.บ.ม. ก าหนด 
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ต าแหน่งรองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์
ให้คณะจัดให้มีมาตรการส่งเสริมการท าผลงานทางวิชาการ และจัดให้มีการ
ประเมินความก้าวหน้าในการท าผลงานทางวิชาการและรายงานมหาวิทยาลัย
ทุกปี

การขยายระยะเวลาท าผลงานทางวิชาการ
- กลุ่มบริหารวิชาการ ตามระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่ง
- ผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาต่อ ตามระยะเวลาที่ศึกษาต่อ
- ผู้ด ารงต าแหน่งในงานบริหารอื่นๆ ตามสัดส่วนภาระงานด้านการบรหิารต่อ
ภาระงานทั้งหมด
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1. ตาย
2. สิ้นปีงบประมาณที่ผู้นั้นมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์หรือ             

อายุครบระยะเวลาการต่อการจ้างภายหลังอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์
3. ลาออก
4. ไม่ผ่านการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน
5. สิ้นสุดสัญญาจ้าง
6. ถูกเลิกสัญญาจ้างปฏิบัติงาน
7. ถูกสั่งลงโทษปลดออก

การพ้นสภาพ

39



Silpakorn University

(1) พนักงานมหาวิทยาลัยที่โอนมาตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559
ผู้ซึ่งผ่านการประเมินทดลองปฏิบัติงานแล้ว ให้เปลี่ยนสัญญาจ้างโดยมีระยะเวลาการจ้างตาม
ข้อบังคับและนับอายุงานต่อเนื่อง

(2) ข้าราชการที่ได้รับการต่อเวลาราชการและเปลี่ยนสถานภาพมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
ให้มหาวิทยาลัยท าสัญญาจ้างจนถึงวันสิ้นปีงบประมาณที่ผู้นั้นมีอายุครบหกสิบห้าปีบริบูรณ์

(3) ข้าราชการที่ด ารงต าแหน่งผู้บริหารระดับผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี ผู้อ านวยการ
กอง และต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า ซึ่งมิได้แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพ
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ให้คงด ารงต าแหน่งผู้บริหารดังกล่าวต่อไป จนกว่าจะพ้นจาก
ราชการหรือลาออกจากต าแหน่ง

บทเฉพาะกาล
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(4) การประเมินความก้าวหน้าทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยที่โอนมา
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 และข้าราชการผู้เปลี่ยน
สถานภาพ ให้เริ่มต้นนับระยะเวลาตั้งแต่วันที่โอนมาหรือวันที่เปลี่ยนสถานภาพ
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยแล้วแต่กรณี

(5) ในระหว่างที่ยังไม่ได้ก าหนดข้อบังคับหรือระเบียบเกี่ยวกับเงินประจ าต าแหน่ง 
เงินค่าตอบแทน หรือเงินอื่นใด ให้ผู้ที่ได้รับเงินประจ าต าแหน่ง เงินค่าตอบแทน 
หรือเงินอื่นใดที่ได้รับอยู่ก่อนยังคงให้ได้รับเงินดังกล่าวตามเงื่อนไขและอัตราเดิม
ต่อไป จนกว่าจะมีการก าหนดเป็นอย่างอ่ืน 
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• เลื่อนปีละ 2 ครั้ง ทุกรอบ 6 เดือน

• ค านวณจากฐานในการค านวณ

• พิจารณาจากผลการประเมินการปฏิบัติงาน ผลการประเมินฯต้องไม่
ต่ ากว่าร้อยละ 60 หรือไม่ต่ ากว่า 3 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 

• เลื่อนให้แต่ละคนไม่เกินร้อยละหกของฐานในการค านวณ และเลือ่น
ได้ภายใต้วงเงินที่ได้รับจัดสรรให้คณะ/หน่วยงาน

การเลื่อนเงินเดือน
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ร้อยละที่จะเลื่อนเงินเดือนขึ้นอยู่กับผลการประเมินการปฏิบัติงาน

• ผลการประเมินการปฏิบัติงานในระดับดีเด่น ให้ได้รับการเลื่อนเงินเดือน ไม่เกิน
ร้อยละ 6 ของฐานในการค านวณ

• ผลการประเมินการปฏิบัติงานในระดับดีมาก ให้ได้รับการเลื่อนเงินเดือน ไม่เกิน
ร้อยละ 5 ของฐานในการค านวณ

• ผลการประเมินการปฏิบัติงานในระดับดี  ให้ได้รับการเลื่อนเงินเดือน ไม่เกิน  
ร้อยละ 4 ของฐานในการค านวณ

• ผลการประเมินการปฏิบัติงานในระดับพอใช้ ให้ได้รับการเลื่อนเงินเดือน ไม่เกิน
ร้อยละ 3 ของฐานในการค านวณ

เงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือน
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หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจ านวนครัง้ของการมาท างานสายในแต่ละรอบ 
6 เดือน เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาเลือ่นเงนิเดือน 
• มาสายไม่เกิน 13 ครั้ง อาจจะได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนตาม

ผลการประเมินการปฏิบัติงานไม่เกินร้อยละ 6 ของฐานในการ
ค านวณ

• มาสาย 14 – 25 ครั้ง อาจจะได้รับการพิจารณาเลื่อนเงนิเดือน โดย
ให้ปรับลดร้อยละของฐานในการค านวณตามผลการประเมินการ
ปฏิบัติงานตามข้อ 5 ลงมา 1 ระดับ 

• มาสายเกิน 25 ครั้ง ไม่มีสิทธิเลื่อนเงินเดือน

เงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือน
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ระยะเวลาปฏิบัติงานที่มีสิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน

• มีระยะเวลาการปฏิบัติราชการในรอบครึ่งปีแรกหรือครึ่งปีหลังแล้วแต่กรณี   
ไม่น้อยกว่าสี่เดือนนั้น 

• การขอกรณีพิเศษส าหรับผู้ขาดคุณสมบัติดังกล่าวจะต้องมีเวลาปฏิบัติราชการ
ในครึ่งปีเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามเดือน

• ในกรณีวันที่กลับจากการลาศึกษา  ฝึกอบรม  และดูงาน เป็นวันหยุดราชการ  
และได้รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการในวันถัดไปซึ่งเป็นวันท าการแรก ให้
นับระยะเวลาการปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่กลับจากการลาศึกษา ฝึกอบรม  และ 
ดูงาน ดังกล่าว

เงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือน
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• ลาป่วยไม่เกิน 60 วันท าการ

• ลากิจส่วนตัวไม่เกิน 45 วันท าการ

• ลาคลอดบุตรไม่เกิน 90 วัน

• ลากิจส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตรจากการคลอดบุตร 150 วันท าการ

• ลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตรไม่เกิน 15 วันท าการ

• ลาพักผ่อน 10 วันท าการ สะสมได้ไม่เกิน 20 วันท าการ หากรับราชการเกิน 10 ปี        
สะสมได้ 30 วันท าการ

• ลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์ไม่เกิน 120 วัน

• ลาเข้ารับการระดมพล/ฝึกวิชาทหาร

• ลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติงานวิจัย

• ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ

• ลาติดตามคู่สมรส

สิทธิเกี่ยวกับการลา
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• ได้รับเงินเดือนระหว่างลาป่วยไม่เกิน 60 วันท าการ (+60 วัน โดยได้รับอนุมัติจากอธิการบดี)
• ได้รับเงินเดือนระหว่างลากิจส่วนตัวไม่เกิน 45 วันท าการ (ปีแรก ให้ไม่เกิน 15 วันท าการ)

(นับรวมลากิจส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตร)
• การลาป่วยและลากิจเกิน 23 วันท าการ/1 รอบประเมินฯ ไม่ได้รับการขึ้นเงินเดือน
• ได้รับเงินเดือนระหว่างลาคลอดบุตรไม่เกิน 90 วัน
• ได้รับเงินเดือนระหว่างลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตรไม่เกิน 15 วันท าการ
• ได้รับเงินเดือนระหว่างลาพักผ่อน 10 วันท าการ (ปีแรก ปฏิบัติงานครบ 6 เดือน) สะสมได้ไม่เกิน 20 วันท าการ

หากรับราชการเกิน 10 ปี สะสมได้ 30 วันท าการ
• ได้รับเงินเดือนระหว่างลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์ไม่เกิน 120 วัน (ต้องรีบรายงานตัวกลับเข้ารับ

ราชการภายใน 5 วัน นับแต่วันลาสิกขา นับรวมใน 120 วัน)
• ได้รับเงินเดือนระหว่างลาเข้ารับการระดมพล/ฝึกวิชาทหาร
• ได้รับเงินเดือนระหว่างลาศึกษา (ป.โท ไม่เกิน 3 ปี ป.โท-เอก ไม่เกิน 6 ปี ป.เอก ไม่เกิน 5 ปี) 

ลาฝึกอบรม ลาฝึกอบรมเชิงวิจัย ลาปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน
• ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
• ลาติดตามคู่สมรส

การได้รับเงินเดือนระหว่างการลา
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• เทียบเคียงกับข้าราชการตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ โดยเทียบเคียงดูจากเงินเดือน

สิทธิเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

48



Silpakorn University

1 สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล

2 สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร

วงเงินเพื่อสวัสดิการตาม 1 + 2 ดังนี้

- อายุงานไม่เกิน 5 ปี                     มีวงเงินปีละ  10,000 บาท

- อายุงานเกิน 5 ปี แต่ไม่เกิน 10 ปี มีวงเงินปีละ  15,000 บาท

- อายุงานเกิน 10 ปี แต่ไม่เกิน 15 ปี   มีวงเงินปีละ  20,000 บาท

- อายุงานตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป มีวงเงินปีละ  25,000 บาท
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• การจัดสรรวงเงินให้ตามปีงบประมาณแผ่นดิน 
(วันที่ 1 ตุลาคม ของปีหนึ่ง ถึงวันที่ 30 กันยายน ของปีถัดไป) 

• การนับอายุงาน ให้นับในวันที่ 1 ตุลาคม ของทุกปี 

• พนักงานฯ ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งในปีแรก ให้จัดสรรตามสัดส่วนของระยะเวลาจ้าง 

• สิทธิเบิก เมื่อพนักงานฯ มีค่าใช้จ่ายดังกล่าวเกิดขึ้น หากปีใดไม่มีการเบิกจ่าย หรือเบิกจ่ายไม่เกิน
จ านวนวงเงินที่มีอยู่  มหาวิทยาลัยจะน ายอดวงเงินคงเหลือดังกล่าวไปสมทบในวงเงินสวัสดิการส าหรับ
การใช้สิทธิในปีต่อ ๆ ไป ดังนั้น พนักงานฯ จึงไม่มีสิทธิขอรับเงินสะสมดังกล่าว เมื่อออกจากงาน

• การใช้สิทธิเบิกสวัสดิการการรักษาพยาบาลและสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร ใช้สิทธิเบิกได้
ส าหรับตนเองและบุคคลในครอบครัว ได้แก่ คู่สมรสโดยชอบด้วยกฎหมาย บิดา มารดา และบุตร

• หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเบิกสวัสดิการการรักษาพยาบาลและสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร    
ใช้ตามเกณฑ์ของข้าราชการโดยอนุโลม

สวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย
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สวัสดิการส่งเสริมวิชาการ

กองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์
กองทุนสวัสดิการทางวิชาการ
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กองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
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กองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์

1. เพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นการวิจัย นวัตกรรมและการ
สร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดความเป็นเลิศทางวิชาการ ศิลปะและงานสร้างสรรค์

2. เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรของมหาวิทยาลัยและนักศึกษาในการวิจัย สร้าง
นวัตกรรมและการสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ

3. เพ่ือส่งเสริมการสร้างและการเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์
ที่มีคุณภาพสูง

4. เพ่ือสนับสนุนการน าผลงานวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์
เชิงพาณิชย์หรือเพื่อสังคม

5. เพ่ือสนับสนุนการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
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กองทุนสวัสดิการทางวิชาการ

• ผู้มีสิทธิกู้ยืมเงินกองทุน
 - ข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัยที่ผ่านการประเมิน
 ทดลองงานแล้ว
 - ไม่อยู่ระหว่างค้างเงินกู้กองทุนนี้

• การช าระเงินกู้
 - ผ่อนเป็นรายเดือน
 - ไม่คิดดอกเบี้ย
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เพื่อไปศึกษา อบรม ณ ต่างประเทศ / ชดใช้ทุนการศึกษา อบรม /ชดใช้หนี้
เงินกู้เพื่อชดใช้ทุนการศึกษา อบรม ที่มีต่อหน่วยงานภายนอก

เพื่อไปศึกษาต่อภายในประเทศ

เพื่อซื้ออุปกรณ์ เครื่องมือทางวิชาการ

เพื่อไปประชุม สัมมนา ดูงาน ณ ต่างประเทศ /เสนอผลงาน แสดงผลงาน 
แสดงนิทรรศการ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

เพื่อจัดพิมพ์หนังสือ ต ารา เอกสารทางวิชาการ/จดทะเบียนสิทธิบัตร /พิมพ์
สูจิบัตรงานวิชาการหรอืนิทรรศการ

เพื่อไปทัศนศึกษา ณ ต่างประเทศ

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในงานวิชาการอื่น ๆ
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สวัสดิการที่อยู่อาศัย

•ข้อตกลงกับธนาคารอาคารสงเคราะห์
•ข้อตกลงกับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร
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กองทุนประกันสังคม

  พนักงาน จ่ายเงินสะสม 5 % ของค่าจ้าง 
 (คิดจากค่าจ้างไม่เกินเดือนละ 15,000 บาท = ไม่เกิน 
 750 บาท/เดือน)
  มหาวิทยาลัยสมทบจ่าย  5% (ไม่เกิน 750 บาท/เดือน)
  รัฐบาลจ่าย 2.75% (ไม่เกิน 412.50 บาท/เดือน) 
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การรับสิทธิและ
ความคุ้มครองจาก

กองทุนประกันสังคม

ทุพพลภาพ

กรณีเจ็บป่วยหรือ
ประสบอันตราย

ว่างงาน

ตาย คลอดบุตร

ชราภาพ

สงเคราะห์บุตร
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กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ

คุณสมบัติ - เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
- สมัครเป็นสมาชิกกองทุนภายใน 45 วัน 
นับจากวันที่มีค าสั่งบรรจุแต่งตั้ง

- ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
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เงินสะสมและเงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ

• พนักงานฯ จ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนเป็นรายเดือน ในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ 2
ของค่าจ้าง แต่ไม่เกินร้อยละ 15 ของค่าจ้าง โดยที่มหาวิทยาลัยจะจ่ายเงิน
สมทบเข้ากองทุนให้แก่สมาชิกในอัตราดังนี้

อายุงาน/อายุสมาชิก อัตราเงินสมทบ (ร้อยละ)

น้อยกว่า 5 ปี 5

ครบ 5 ปี แต่ไม่ถึง 10 ปี 6

ครบ 10  ปี แต่ไม่ถึง 15 ปี 7

ครบ 15 ปี หรือมากกว่า 8
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การจ่ายเงินกองทุนคืนแก่สมาชิกเมื่อลาออกจากสมาชิกกองทุน

- จ่ายเงินสะสมรวมทั้งผลประโยชน์จากเงินสะสม

- จ่ายเงินสมทบรวมทั้งผลประโยชน์จากเงินสมทบ ดังนี้

อายุงาน/อายุสมาชิก เงินสมทบพร้อมผลประโยชน์  (ร้อยละ)

น้อยกว่า 2 ปี 0

ครบ 2 ปี แต่ไม่ถึง 3 ปี 25

ครบ 3 ปี แต่ไม่ถึง 4 ปี 50

ครบ 4 ปี แต่ไม่ถึง 5 ปี 75

ครบ 5 ปี หรือมากกว่า 100
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• - หากลาออกจากสมาชิกกองทุนฯ แต่ไม่ลาออกจากงาน 

 ไม่มีสิทธิได้รับเงินสมทบและผลประโยชน์ที่เกิดจากเงินสมทบ

• ยกเว้น
• - ถึงแก่กรรม

• - ทุพพลภาพ วิกลจริต ฯ คนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถจนไม่
สามารถปฏิบัติงานได้ โดยมีใบรับรองแพทย์

• - เจ็บป่วยจนไม่สามารถปฏิบัติงานได้ โดยมีใบรับรองแพทย์

• - กองทุนยกเลิก

Silpakorn University

สิทธิในการขอรับเงินสมทบและผลประโยชน์คืนจาก
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ
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• สามารถน าจ านวนเงินสะสมกองทุนส ารองเลี้ยงชีพมาเป็น
• ค่าลดหย่อนตามจ านวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 10,000 บาทต่อปี
• ส่วนที่เกิน 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 15% ของเงินเดือน
• และไม่เกิน 290,000 บาทต่อปี จะได้รับการยกเว้นภาษี

สิทธิประโยชน์ทางภาษี
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คุณสมบัติ รับราชการด้วยความเรียบร้อยครบ 5 ปีบริบูรณ์ (ก่อน 29 พ.ค.) เริ่มต้นขอ

ล าดับ ต าแหน่ง เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง เงื่อนไขและระยะเวลาเลื่อนช้ันตรา

1 ประจ าแผนก/เทียบเท่า บ.ม. จ.ช. เริ่มต้นขอ

2 หัวหน้าแผนก/เทียบเท่า จ.ม. ต.ม. การขอเลื่อนชั้นตรา เว้นระยะ 5 ปี

3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์/อาจารย์ จ.ช. ท.ม. ล าดับ 5 และ 8 หากได้ ท.ช. แล้ว 3 ปี ขอ ป.ม.

4 ผู้ช่วยอธิการบดี รองคณบดี
หัวหน้าภาควิชา /เทียบเท่า

ต.ม. ท.ม.

5 รองศาสตราจารย์ ต.ม. ป.ม.

6 รองอธิการบดี คณบดี/เทียบเท่า ท.ม. ท.ช.

7 ศาสตราจารย์ ท.ม. ป.ช. ล าดับ 7 เมื่อได้ ท.ช. 3 ปี ขอ ป.ม. เมื่อได้ ป.ม. 
3ปี ขอ ป.ช.

8 อธิการบดี ท.ม. ป.ม.
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คุณสมบัติ

- ปฏิบัติงานติดต่อกันมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์

- พนักงานฯ สายสนับสนุน เริ่มต้นขอ บ.ม. เลื่อนได้ถึง จ.ช.

- พนักงานฯ ต าแหน่งหัวหน้างาน/เทียบเท่า เริ่มต้นขอ จ.ม. เลื่อนได้ถึง ต.ม.

- พนักงานฯ สายวิชาการ

ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรืออาจารย์ เริ่มต้นขอ จ.ช. เลื่อนได้ถึง ท.ม.

ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ เริ่มต้นขอ ต.ม. เลื่อนได้ถึง ป.ม.

ต าแหน่งศาสตราจารย์ เริ่มต้นขอ ท.ม. เลื่อนได้ถึง ป.ช.

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

65



Silpakorn University

เครื่องหมายเกียรติคุณและของที่ระลึก

ผู้มีสิทธิ รับราชการด้วยความเรียบร้อย 15 ปีขึ้นไป
เครื่องหมายเกียรติคุณ โล่แสดงเกียรติคุณ
ของที่ระลึก ตามที่มหาวิทยาลัยจัดท าให้ภายในวงเงิน

ไม่เกิน 10,000 บาท
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ค่าชดเชย

มหาวิทยาลัยจ่ายค่าชดเชยให้แก่พนักงาน
มหาวิทยาลัย กรณีเลิกจ้างหรือครบก าหนด
ระยะเวลาการจ้างตามสัญญา
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• ท างานติดต่อกันครบ 120 วัน แต่ไม่ครบ 1 ปี ให้จ่ายเท่ากับหนึ่งเท่าของอัตราเงินเดือน
เดือนสุดท้าย

• ท างานติดต่อกันครบ 1 ปี แต่ไม่ครบ 3 ปี ให้จ่ายเท่ากับสามเท่าของอัตราเงินเดือนเดือน
สุดท้าย

• ท างานติดต่อกันครบ 3 ปี แต่ไม่ครบ 6 ปี ให้จ่ายเท่ากับหกเท่าของอัตราเงินเดือนเดือน
สุดท้าย

• ท างานติดต่อกันครบ 6 ปี แต่ไม่ครบ 10 ปี ให้จ่ายเท่ากับแปดเท่าของอัตราเงินเดือนเดือน
สุดท้าย

• ท างานติดต่อกันครบ 10 ขึ้นไป ให้จ่ายเท่ากับสิบเท่าของอัตราเงินเดือนเดือนสุดท้าย    

การนับระยะเวลาของจ านวนปีเพื่อค านวณอายุงานตามวรรคหนึ่ง หากมีเศษของปี 
เกินกว่าสิบเอ็ดเดือนสิบห้าวันแต่ไม่ครบสิบสองเดือนให้ปัดเศษเป็นหนึ่งปี
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•ให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่ได้รับการบรรจุแต่งตัง้เป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัยซึ่งมีการทดลองปฏิบัตงิานและมีการจ้างต่อเนื่อง
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทพนักงานประจ า

•ให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่ได้รับการบรรจุแต่งตัง้เป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัยซึ่งมีการทดลองปฏิบัตงิานและมีการจ้างต่อเนื่อง
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทพนักงานประจ า

การนับอายุงานเพื่อการค านวณค่าชดเชย
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พนักงานฯ ในกรณีดังต่อไปนี้ ไม่มีสิทธิได้รับค่าชดเชย

• ทุจริตต่อหน้าที่หรือกระท าความผิดอาญาโดยเจตนาแก่มหาวิทยาลัย

• จงใจท าให้มหาวิทยาลัยได้รับความเสียหาย

• ประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้มหาวิทยาลัยได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง

• ถูกลงโทษไล่ออกจากงาน

• ได้รับโทษจ าคุกตามค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นกรณีที่เป็นความผิด
ที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษและต้องไม่เป็นกรณี    ที่
มหาวิทยาลัยได้รับความเสียหาย

• บุคลากรประจ าขอลาออกจากงาน
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• บุคลากรประจ าไม่ประสงค์ต่อการจ้างตามที่มหาวิทยาลัยแจ้งให้ต่อสัญญา

• ถูกสั่งให้ออกจากงานเนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามของการ
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่า
ด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย หรือการเป็นลูกจ้าง
มหาวิทยาลัยตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคลลูกจ้างมหาวิทยาลัย

• ถูกสั่งให้ออกจากงานกรณีมีมลทินมัวหมองจากพฤติการณ์ที่ก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อมหาวิทยาลัย เช่น มีกรณีเกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้โทษ มีพฤติการณ์
เกี่ยวกับความผิดทางเพศ หรือกรณีอื่น ๆ ตามที่ ก.บ.ม. ก าหนด
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