รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร
ครั้งที่ 4/2559
วันอังคารที่ 6 กันยายน 2559
ณ หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ สํานักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน
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ผูมาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ผศ.ชัยชาญ
ผศ.ดร.เชาวรีย
ศ.ถาวร
อ.ปญจพล
รศ.ดร.วศิน
รศ.ดร.ปานใจ
ผศ.ไพโรจน

ถาวรเวช
อรรถลังรอง
โกอุดมวิทย
เหลาพูนพัฒน
อิงคพัฒนากุล
ธารทัศนวงศ
วังบอน

8.
9.
10.
11.
12.

รศ.ดร.ชัยสิทธิ์
ผศ.ชวลิต
ผศ.เอกพงษ
รศ.ดร.สืบสกุล
อ.วุฒิชัย

ดานกิตติกุล
ขาวเขียว
ตรีตรง
อยูยืนยง
เลิศสถากิจ

13. ผศ.ดร.สมพิศ

ขัตติยพิกุล

14.
15.
16.
17.

ตันวิมลรัตน
เผาทองจีน
ศิริกุลชยานนท
มณีจันทร

ผศ.ดร.ศักดิพันธ
ผศ.ฉัตรชัย
อ.ดร.ปรมพร
นายสหรัฐ

18. นางสุมณฑา

เสรีวัตตนะ

19. ผศ.ดร.จรุงแสง
20. นางสาวอัปสร

ลักษณบุญสง
กิจเจริญคา

อธิการบดี
ประธานกรรมการ
รองอธิการบดีฝายวิชาการ
กรรมการ
รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม
กรรมการ
รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา
กรรมการ
รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา
กรรมการ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
กรรมการ
รองคณบดีฝายบริหาร รักษาราชการแทน
กรรมการ
คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ
คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร
กรรมการ
คณบดีคณะโบราณคดี
กรรมการ
คณบดีคณะมัณฑนศิลป
กรรมการ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร
กรรมการ
รองคณบดีฝายวิชาการ
กรรมการ
รักษาราชการแทนคณบดีคณะดุริยางคศาสตร
ผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ
กรรมการ
และรักษาราชการแทนรองอธิการบดี
ฝายวิเทศสัมพันธและกิจการพิเศษ
ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง
กรรมการ
ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร
กรรมการ
ผูอํานวยการหอศิลป
กรรมการ
ผูแทนขาราชการ ประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ กรรมการ
หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
ผูแทนขาราชการ ประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ กรรมการ
หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
รองอธิการบดีฝายบริหาร
กรรมการและเลขานุการ
ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
ผูชว ยเลขานุการ

ผูมาประชุมผานระบบ VDO-Conference
1. รศ.ดร.คณิต
2. ผศ.ดาวลอย
3. รศ.วัฒนา

เขียววิชัย
กาญจนมณีเสถียร
เกาศัลย

รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร
รองอธิการบดี เพชรบุรี
รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

2
4.
5.
6.
7.

ผศ.ดร.วรางคณา
ผศ.ดร.มาเรียม
รศ.ดร.จุไรรัตน
ผศ.ดร.ปาเจรา

นิพัทธสุขกิจ
นิลพันธุ
นันทานิช
พัฒนถาบุตร

8.
9.
10.
11.
12.
13.

อ.ดร.ภวพล
รศ.ดร.พิทักษ
อ.มานพ
ผศ.ดร.อริศร
รศ.ดร.บุญศรี
นางสาววรรณภา

คงชุม
ศิริวงศ
เอี่ยมสะอาด
เทียนประเสริฐ
จงเสรีจิตต
แสงวัฒนะกุล

คณบดีคณะอักษรศาสตร
คณบดีคณะศึกษาศาสตร
คณบดีคณะเภสัชศาสตร
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ประธานสภาคณาจารย
ผูแทนขาราชการ ประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ
หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ผูเขารวมประชุม
1.
2.
3.
4.

อ.นภดล
อ.ดร.ประไพพิมพ
นางอัจฉรา
นางสุกัญญา

วิรุฬหชาตะพันธ
สุธีวสินนนท
ทองสงโสม
ตอทรัพยสิน

ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา วังทาพระ
ผูชวยอธิการบดีฝายคลัง
ผูอํานวยการกองกลาง
ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่

ผูเขารวมประชุมผานระบบ VDO-Conference
1. ผศ.ดร.ธงชัย

เตโชวิศาล

2.
3.
4.
5.

ยางกลาง
แสงฉัตรแกว
เกิดแสง
พิธพรชัยกุล

รักษาราชการแทนผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา
พระราชวังสนามจันทร
ผูชวยอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธและกิจการพิเศษ
ผูชวยอธิการบดี เพชรบุรี
ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ
ผูแทนพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ

ชูสุวรรณ
บรรณวิทยกิจ

คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ ติดราชการ
คณบดีคณะดุริยางคศาสตร
ติดราชการ

ผศ.ดร.พีรพัฒน
ผศ.ดร.ศุภรัตน
อ.ดร.สุภาพ
อ.ดร.คุณัตว

ผูไมมาประชุม
1. อ.อํามฤทธิ์
2. อ.ดําริห
เปดประชุมเวลา 09.30 น.
เมื ่อ กรรมการครบเปน องคป ระชุม แลว ประธานกลา วเปด ประชุม และขอใหที ่ป ระชุม
พิจารณาเรื่องตางๆ ดังนี้
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ระเบียบวาระที่ 1
ระเบียบวาระที่ 1.1

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร
ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2559

สรุปเรื่อง

ประธานเสนอให ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณารั บ รองรายงานการประชุ ม คณะกรรมการบริ ห าร
มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2559
มติ

ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข

ระเบียบวาระที่ 1.2

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร
ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2559 (วาระลับ)

สรุปเรื่อง

ประธานเสนอให ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณารั บ รองรายงานการประชุ ม คณะกรรมการบริ ห าร
มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2559 (วาระลับ)
มติ

ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข

ระเบียบวาระที่ 1.3

สรุปเรื่อง

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร
ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2559 ระเบียบวาระที่ 4.1.6.7
และ 4.1.6.8

ประธานเสนอให ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณารั บ รองรายงานการประชุ ม คณะกรรมการบริ ห าร
มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2559 เฉพาะระเบียบวาระที่ 4.1.6.7 หนา 20
ยอหนาสุดทาย และระเบียบวาระที่ 4.1.6.8 หนา 21 ยอหนาสุดทาย โดยฝายเลขานุการไดดําเนินการถอดเทป
รายงานการประชุมแลว จึงเสนอขอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม โดยใหแกไขขอความดังนี้
จาก “ทั้งนี้ ประธานสภาคณาจารยไดเสนอวา การใชวงเงินเพื่อการเลื่อนเงินเดือนของแตละ
กลุมควรใชภายในวงเงินของแตละกลุม ไมสมควรเกลี่ยเงินระหวางกลุมตางๆ ซึ่งที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติ
ใหใชประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากรตามแนวทางเดิมที่เคยปฏิบัติ โดยใหสามารถเกลี่ยวงเงินไดทุกกุลม ตั้งแต
กลุมผูดํารงตําแหนงผูบริหาร กลุมผูดํารงตําแหนงวิชาการ และกลุมสายสนับสนุนวิชาการ ทั้งนี้ ใหคณะวิชา/
หนวยงาน คํานึงถึงผูปฏิบัติงานชั้นผูนอยดวย ในการนี้ ประธานสภาคณาจารยขอสงวนความเห็นไมเห็นชอบ
ดวยกับมติที่ประชุม”
เปน “ทั้งนี้ ประธานสภาคณาจารยไดเสนอวา การใชวงเงินเพื่อการเลื่อนเงินเดือนของแตละ
กลุมควรใชภายในวงเงินของแตละกลุม ไมสมควรเกลี่ยเงินระหวางกลุมตางๆ ซึ่งที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติ
ใหใชประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากรตามแนวทางเดิมที่เคยปฏิบัติ โดยใหสามารถเกลี่ยวงเงินไดทุกกลุม ตั้งแต
กลุมผูดํารงตําแหนงผูบริหาร กลุมผูดํารงตําแหนงวิชาการ และกลุมสายสนับสนุนวิชาการ ทั้งนี้ อธิการบดีและ
รองอธิการบดีฝายบริหารไดฝากใหคณะวิชา/หนวยงาน พิจารณาเลื่อนเงินเดือนโดยคํานึงถึงผูปฏิบัติงานชั้น
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ผูนอยดวย ในการนี้ ประธานสภาคณาจารยขอสงวนความเห็นไมเห็นชอบดวยกับ การใหเกลี่ยเงินระหวางกลุม
ตางๆ รวมทั้งไมเห็นชอบดวยกับการหักวงเงิน”
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ

ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข

ระเบียบวาระที่ 2
ระเบียบวาระที่ 2.1
ระเบียบวาระที่ 2.1.1

เรื่องแจงเพื่อทราบ
เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ
ขอขอบคุณคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
และคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

สรุปเรื่อง

ด ว ยอาจารย ม านพ เอี่ ย มสะอาด คณบดี ค ณะเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร
และรองศาสตราจารย ดร.พิทักษ ศิริวงศ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ จะสิ้นสุดวาระการดํารงตําแหนงคณบดี
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ตามลําดับ ในวันที่ 8 กันยายน
2559 มหาวิทยาลัยขอขอบคุณอาจารยมานพ เอี่ยมสะอาด และรองศาสตราจารย ดร.พิทักษ ศิริวงศ ที่ไดชวย
ปฏิบัติงานดวยดีตลอดระยะเวลาที่ผานมา
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2.2
สรุปเรื่อง

รายงานการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ประจําปการศึกษา 2558

ตามที่ สํ า นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา (สกอ.) ได ม อบหมายให ม หาวิ ท ยาลั ย /
สถาบันอุดมศึกษาพิจารณาอนุมัติใหบุคลากรสายวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู
ทางวิชาการและรายงานผลการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการดังกลาวตอ สกอ. นั้น
บัดนี้ กองการเจ าหน าที่ไดรายงานผลการอนุมั ติให บุคลากรสายวิช าการไปปฏิบัติ งานเพื่ อ
เพิ่มพูนความรูทางวิชาการ ประจําปการศึกษา 2558 ดังนี้
1. ผูไดรับอนุมัตใิ หไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ จํานวน 5 ราย
2. ผูรายงานตั วกลับเขาปฏิบั ติร าชการเมื่อสิ้น สุด การไปปฏิบั ติงานเพื่อเพิ่มพูน ความรู ทาง
วิชาการ จํานวน 3 ราย
3. ผูไดรับอนุมัติใหไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการในปการศึกษา 2556-2557
ซึ่งสงรายงานการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการฉบับสมบูรณแกมหาวิทยาลัยแลว จํานวน 4 ราย
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2.3

การกําหนดอัตราและจายเบี้ยประชุมแกคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยศิลปากร

สรุปเรื่อง

ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมี
ผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 2 กรกฎาคม 2559 ซึ่งตามมาตรา 25 กําหนดใหมีคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
และสภามหาวิทยาลัยไดประกาศใชขอบังคั บมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2559 ไวแลวนั้น
เนื่ อ งจากตามพระราชกฤษฎี ก าเบี้ ย ประชุ ม กรรมการ พ.ศ. 2547 และที่ แ ก ไ ขเพิ่ ม เติ ม
กําหนดใหกรรมการซึ่งไดรับแตงตั้งและกําหนดองคประกอบและอํานาจหนาที่ไวโดยบทบัญญัติแหงกฎหมาย
ได รั บ เบี้ ย ประชุ ม เป น รายครั้ ง ตามอั ต ราเบี้ ย ประชุ ม ที่ รั ฐ มนตรี ป ระกาศกํ า หนด และตามประกาศ
กระทรวงการคลัง เรื่อง กําหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิไดรับเบี้ยประชุมฯ (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2557 ไดกําหนดอัตราเบี้ยประชุมรายครั้งสําหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการ และผูชวยเลขานุการ
ไวในอัตราไมเกิน 1,600 บาท ตอคน ตอครั้ง
ในการนี้ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากรเปนคณะกรรมการซึ่งไดรับ แตงตั้งและ
กําหนดองคประกอบและอํานาจหนาที่ไวโดยบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559
มาตรา 24 และมาตรา 25 จึ ง มี สิ ท ธิ ไ ด รั บ เบี้ ย ประชุ ม เป น รายครั้ ง ตามพระราชกฤษฎี ก าและประกาศ
กระทรวงการคลังดังกลาว
อนึ่ง ที่ผานมา มีระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการจายเงินรายไดเปนคาเบี้ยประชุม
คณบดี พ.ศ. 2536 กําหนดใหจายเบี้ยประชุมแกที่ประชุมคณบดี สําหรับประธานกรรมการ ในอัตรา 375 บาท/
ครั้ง กรรมการ เลขานุการ ผูชวยเลขานุการ ในอัตราคนละ 300 บาท/ครั้ง ซึ่งปจจุบันไมมีที่ประชุมคณบดีแลว
ดั ง นั้ น อธิ ก ารบดี จึ ง ได อ นุ มั ติ กํ า หนดอั ต ราจ า ยเบี้ ย ประชุ ม เป น รายครั้ ง สํ า หรั บ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งเปนอํานาจอนุมัติของอธิการบดี โดยใหเบิกจายจากงบประมาณ
แผนดินหรือเงินรายไดของมหาวิทยาลัยในอัตราเดิมที่กําหนดใหจายแกที่ประชุมคณบดี ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 26
กรกฎาคม 2559 ซึ่งเปนวันที่มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากรครั้งแรก
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ และเห็นควรใหดําเนินการดังนี้
1. ใหนําเบี้ยประชุมในสวนของประธานกรรมการ ในอัตรา 375 บาท/ครั้ง และกรรมการ ใน
อัตราคนละ 300 บาท/ครั้ง บริจาคเขาเงินสวัสดิการมหาวิทยาลัยศิลปากร ตามความประสงคของอธิการบดี
รองอธิการบดี คณบดี และหัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ
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สวนเบี้ยประชุ มของประธานสภาคณาจารย ในอัตรา 300 บาท/ครั้ ง ให จ ายแก ประธาน
สภาคณาจารยตามความประสงค
2. ใหนําเบี้ยประชุมในสวนของเลขานุการและผูชวยเลขานุการ ในอัตราคนละ 300 บาท/ครั้ง
จายแกเจาหนาที่ฝายจดรายงานการประชุม ตามความเห็นชอบของที่ประชุม
3. ใหจายเบี้ยประชุมแกกรรมการประเภทผูแทนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ในอัตราคนละ
300 บาท/ครั้ง ตามที่ประธานเสนอ
ทั้ งนี้ ที่ ป ระชุ ม มี ขอ เสนอแนะให ก องคลั ง จั ด ทํ าข อมู ล งบแสดงฐานะการเงิ น บั ญ ชี ร ายได
รายจาย และงบแสดงที่มาและการใชเงินทุนของเงินสวัสดิการมหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อเสนอที่ประชุมทราบ
เมื่อสิ้นปงบประมาณในแตละป
ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน
ไมมี

ระเบียบวาระที่ 4
ระเบียบวาระที่ 4.1
ระเบียบวาระที่ 4.1.1

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
การบริหารงานบุคคล
การสอบแขงขัน / คัดเลือก
ไมมี

ระเบียบวาระที่ 4.1.2
ระเบียบวาระที่ 4.1.2.1

การขออนุมัติบรรจุบุคคล / การโอนยาย
กองแผนงานขออนุมัติจาง นายจารุวัฒน คงหิ้น เพื่อบรรจุเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน (เงินรายไดสมทบ)
ตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ

สรุปเรื่อง

ตามที่ กองแผนงานมีอัต ราว างพนั กงานมหาวิ ทยาลั ย ซึ่ งจ างด ว ยเงิน งบประมาณแผ น ดิ น
(เงิ น รายได ส มทบ) ตํ า แหน ง นั กวิ เ คราะห น โยบายและแผนปฏิ บั ติ ก าร ตํ า แหน ง เลขที่ 2-3-18-15 สั ง กั ด
งานวิเคราะหแผนและงบประมาณ กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี นั้น
กองแผนงานได ดํ าเนิ นการตามขั้ น ตอนแล ว ผู ได รั บ การคั ด เลื อกคือ นายจารุ วั ฒ น คงหิ้ น
วุ ฒิ รั ฐ ศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาการปกครอง จากมหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร กองแผนงานจึ ง ประสงค
ขออนุมัติจาง นายจารุวัฒน คงหิ้น เพื่อบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน
(เงิ น รายได ส มทบ) ดํ า รงตํ า แหน ง นั ก วิ เ คราะห น โยบายและแผนปฏิ บั ติ ก าร ตํ า แหน ง เลขที่ 2-3-18-15
อัต ราเงิ น เดือน เดื อนละ 22,750 บาท สั งกั ดงานวิ เคราะห แผนและงบประมาณ กองแผนงาน สํ านั กงาน
อธิการบดี พรอมทั้งขออนุมัตแิ ตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังนี้
1. รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา
ประธานกรรมการ
2. ผูชวยอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา
กรรมการ
3. ผูอํานวยการกองแผนงาน
กรรมการ
4. นางสาวศวัสศนันท ชีพชูเชาวน
กรรมการ
5. นางจุฑารัตน แกวโหมดตาด
กรรมการและเลขานุการ
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ
ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแล ว มี ม ติ อ นุ มั ติ ใ ห จ า ง นายจารุ วั ฒ น คงหิ้ น เพื่ อ บรรจุ เ ป น พนั ก งาน
มหาวิทยาลัย ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน (เงินรายไดสมทบ) ดํารงตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและ
แผนปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ 2-3-18-15 อัตราเงินเดือน เดือนละ 22,750 บาท สังกัดงานวิเคราะหแผนและ
งบประมาณ กองแผนงาน สํ านั กงานอธิ ก ารบดี ทั้ งนี้ ตั้ งแต วั น ที่ ก.บ.ม. อนุ มั ติ แ ต ไ ม ก อนวั น รายงานตั ว
เขาปฏิบัติงาน พรอมทั้งอนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาว
ตามรายชื่อทีห่ นวยงานเสนอ
ระเบียบวาระที่ 4.1.2.2

สรุปเรื่อง

คณะดุริยางคศาสตรขออนุมัติจาง นายกิตติพันธ จันทรบัวลา เพื่อบรรจุเปน
พนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน (เงินรายได
สมทบ) ตําแหนงอาจารย

ตามที่ คณะดุ ริ ย างคศาสตร มีอัต ราว างพนั กงานมหาวิ ทยาลั ย ซึ่ งจ างด ว ยเงิ น งบประมาณ
แผนดิน (เงินรายไดสมทบ) ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขที่ 1-3-27-369 นั้น
คณะฯ ไดดํ าเนิน การตามขั้ นตอนแลว ผูไดรั บการคั ดเลือกคือ นายกิตติ พัน ธ จันทรบั วลา
ซึ่งได สําเร็จการศึ กษา วุฒิ ปริญญาตรี วุฒิ ศิลปศาสตรบั ณฑิต (ดนตรี) จากมหาวิทยาลั ยมหิ ดล, Graduate
Diploma in Music Performance จาก National University of Singapore ประเทศสิงคโปร และ
วุฒิปริญญาโท วุฒิ Master of Arts (Music, Composition) จาก Korea National University of Arts
ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี และมีผลการทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษ เปนไปตามมาตรฐานการทดสอบ
ความสามารถภาษาอั งกฤษของมหาวิ ทยาลั ย คณะฯ ประสงค ขออนุ มั ติ จ า ง นายกิ ต ติ พัน ธ จั น ทร บั ว ลา
ดํ า รงตํ า แหน ง อาจารย ตํ า แหน ง เลขที่ 1-3-27-369 อั ต ราเงิ น เดื อ น เดื อ นละ 21,750 บาท สั ง กั ด
คณะดุริยางคศาสตร ดวยวุฒิศิลปศาสตรบัณฑิต (ดนตรี) จากมหาวิทยาลัยมหิดล ไปพลางกอน จนกวา ก.พ.
จะตีคาคุณวุฒิปริญญาโท วุฒิ Master of Arts (Music, Composition) จาก Korea National University of
Arts ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี มายังมหาวิทยาลัย แลวจึงใหปรับวุฒิและอัตราเงินเดือน วุฒิปริญญาโท
ตามที่ ก.พ. กําหนด โดยมีผลตั้งแตวันที่รายงานตัวเขาปฏิบัติงาน พรอมทั้งขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการ
ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังนี้
1. คณบดีคณะดุริยางคศาสตร
ประธานกรรมการ
2. รองคณบดีฝายบริหาร
กรรมการ
คณะดุริยางคศาสตร
3. รองคณบดีฝายวิชาการ
กรรมการ
คณะดุริยางคศาสตร
4. รองคณบดีฝายกิจการพิเศษ
กรรมการ
คณะดุริยางคศาสตร
5. นางสาวลลวรรณ เปรมประเสริฐ
เลขานุการ
6. นางสาวรุงนภา ดวงทอง
ผูชวยเลขานุการ
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โดยที่ประชุม ก.บ.พ. ครั้งที่ 14/2559 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 มีมติอนุมัติใหเปลี่ยน
เงื่อนไขการบรรจุกรอบอัตราวาง เพื่อใชในการดําเนินการเปดรับสมั ครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขที่ 1-3-27-369 สังกัดคณะดุริยางคศาสตร จากเงื่อนไขการบรรจุ
คุณวุฒิปริญญาเอก เปนเงื่อนไขการบรรจุคุณวุฒิปริญญาโท
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหจาง นายกิตติพันธ จันทรบัวลา ดํารงตําแหนงอาจารย
ตํ า แหน ง เลขที่ 1-3-27-369 อั ต ราเงิ น เดื อ น เดื อนละ 21,750 บาท สั ง กั ด คณะดุ ริ ย างคศาสตร ด ว ยวุ ฒิ
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ดนตรี) จากมหาวิทยาลัยมหิดล ไปพลางกอน จนกวา ก.พ. จะตีคาคุ ณวุฒิปริญญาโท
วุฒิ Master of Arts (Music, Composition) จาก Korea National University of Arts ประเทศสาธารณรัฐ
เกาหลี มายังมหาวิทยาลัย แลวจึงใหปรับวุฒิและอัตราเงินเดือน วุฒิปริญญาโท ตามที่ ก.พ. กําหนด โดยมีผล
ตั้งแตวันที่รายงานตัวเขาปฏิ บัติงาน ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ก.บ.ม. อนุ มัติแตไมกอนวั นรายงานตัว เขาปฏิบัติงาน
พรอมทั้งอนุ มัติใหแตงตั้ งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติ งานในตําแหน งดังกล าว ตามรายชื่ อ
ทีค่ ณะฯ เสนอ
ระเบียบวาระที่

สรุปเรื่อง

4.1.2.3 คณะศึกษาศาสตรขออนุมัติจาง นางพรรณิดา คํานา เพื่อบรรจุเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน (เงินรายไดสมทบ)
ตําแหนงนักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

ตามทีค่ ณะศึกษาศาสตรมีอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน
(เงินรายไดสมทบ) ตําแหนงนักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ 2-3-05-806 สังกัดงานบริหารและจัดการ
สํานักงานเลขานุการ นั้น
คณะฯ ได ดํ า เนิ น การตามขั้ น ตอนแล ว ผู ไ ด รั บ การคั ด เลื อ กคื อ นางพรรณิ ด า คํ า นา
วุ ฒิ บ ริ ห ารธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต (การจั ด การ) จากมหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร คณะฯ จึ ง ประสงค ข ออนุ มั ติ จ า ง
นางพรรณิ ดา คํานา เพื่ อบรรจุเ ปนพนัก งานมหาวิท ยาลัย ซึ่ งจางดวยเงิน งบประมาณแผ นดิน (เงินรายได
สมทบ) ดํ ารงตํ าแหน งนั กบริ ห ารงานทั่ วไปปฏิ บัติ การ ตํ าแหน งเลขที่ 2-3-05-806 อั ต ราเงิ น เดื อน เดื อนละ
19,500 บาท สังกัดงานบริหารและจัดการ สํานักงานเลขานุการ คณะศึกษาศาสตร พรอมทั้งขออนุมัติแตงตั้ง
คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังนี้
1. รองคณบดีฝายบริหาร คณะศึกษาศาสตร
ประธานกรรมการ
2. หัวหนาภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต
กรรมการ
3. เลขานุการคณะศึกษาศาสตร
กรรมการ
4. หัวหนางานบริหารและจัดการ คณะศึกษาศาสตร
กรรมการ
5. นางลลิตา รุจจนเวท
เลขานุการ
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
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มติ
ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแล ว มี ม ติ อ นุ มั ติ ใ ห จ า ง นางพรรณิ ด า คํ า นา เพื่ อ บรรจุ เ ป น พนัก งาน
มหาวิท ยาลัย ซึ่ ง จ างด ว ยเงิ น งบประมาณแผ น ดิ น (เงิ น รายได ส มทบ) ดํ ารงตํ าแหน งนั ก บริ ห ารงานทั่ ว ไป
ปฏิ บั ติ การ ตํ าแหน งเลขที่ 2-3-05-806 อั ต ราเงิ น เดือน เดือนละ 19,500 บาท สั งกั ดงานบริ หารและจั ดการ
สํานักงานเลขานุการ คณะศึกษาศาสตร ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ก.บ.ม. อนุมัติแตไมกอนวันรายงานตัวเขาปฏิบัติงาน
พรอมทั้งอนุ มัติใหแตงตั้ งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติ งานในตําแหน งดังกล าว ตามรายชื่ อ
ทีค่ ณะฯ เสนอ
ระเบียบวาระที่ 4.1.3
ระเบียบวาระที่ 4.1.3.1

การประเมินการปฏิบัติงาน
รายงานผลการประเมินทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน
2 ราย

สรุปเรื่อง

ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรไดมีคําสั่งบรรจุบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย โดยใหทดลอง
ปฏิบัติงานในตําแหนงเปนเวลา 6 เดือน จํานวน 2 ราย คือ
1. นางสาวชลลดา นาคใหญ วุ ฒิ อั ก ษรศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าปรั ช ญา จาก
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขที่ 1-2-06-741 อัตราเงินเดือน เดือนละ 25,380 บาท
สังกัดภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร ตั้งแตวันที่ 15 กุมภาพันธ 2559
2. นางสาววิมลพร นอยสังข วุฒิรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
จากมหาวิ ท ยาลั ย เอเชี ย อาคเนย ตํ าแหน งนั ก วิ ช าการศึ กษา ตํ า แหน ง เลขที่ 2-3-03-274 อั ต ราเงิ น เดื อ น
เดือนละ 19,500 บาท สังกัดสํานักงานเลขานุการ คณะสถาปตยกรรมศาสตร ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2559
บัดนี้ คณะกรรมการประเมินฯ ไดดําเนินการประเมิ นผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิท ยาลัย ดั ง กล า วแล ว เห็ น ว า พนัก งานมหาวิท ยาลัย ทั้ ง 2 ราย เป น ผู มี ค วามรู ค วามสามารถ
ความรับผิดชอบและความประพฤติเหมาะสม เห็นควรใหปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาวตอไป
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ ป ระชุ มพิ จ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบรายงานผลการประเมินทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน
ในสถาบันอุดมศึกษา จํานวน 2 ราย และใหปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาวตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.4
ระเบียบวาระที่ 4.1.4.1

สรุปเรื่อง

การขอเปลี่ยน / เพิ่มเงื่อนไขการบรรจุ
คณะวิทยาการจัดการขออนุมัติเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุกรอบอัตราวาง
เพื่อใชในการดําเนินการเปดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย

ตามที่ คณะวิทยาการจัดการมีอัตราวางพนั กงานมหาวิทยาลั ย ซึ่งจ างดว ยเงิ นงบประมาณ
แผนดิน (เงินรายไดสมทบ) ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขที่ 1-3-23-789 นั้น
ค ณ ะ ฯ ไ ด ดํ า เ นิ น ก า ร เ ป ด รั บ ส มั ค ร คั ด เ ลื อ ก บุ ค ค ล เ พื่ อ บ ร ร จุ เ ป น พ นั ก ง า น
มหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขที่ 1-3-23-789 ดวยวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก ทางดานระบบ
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สารสนเทศเพื่อการจัดการ ปรากฏวาไมมีผูไดรับการคัดเลือกในตําแหนงดังกลาว คณะฯ จึงประสงคขออนุมัติ
เปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุกอนดําเนินการเปดรับสมัครอีกครั้งหนึ่ง ดังนี้
1. ผูสมัครตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ทางดานระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ หรือ
2. ผูสมัครต องสํ าเร็จการศึกษาระดั บปริญญาโท ทางด านระบบสารสนเทศเพื่ อการจั ดการ
ที่กําลังศึกษาระดับปริญญาเอกและกําลังทําวิทยานิพนธ
โดยมติ ก.บ.พ. ครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 มีมติ ดังนี้
1. ใหคณะวิชา/หนวยงานดําเนินการตามที่ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 3/2556
เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2556 มีมติเห็นชอบแผนอัตรากําลังบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร 5 ป (พ.ศ. 25572561) ซึ่งมาตรการปรับโครงสรางกําลังคน มาตรการที่ 1 กําหนดจํานวนอั ตรากําลังบุคลากรสายวิชาการ
ตามภารกิจของคณะวิชา โดยกําหนดการสรรหาและคัดเลือกเพื่อใหไดคนดี คนเกง และมีเงื่อนไขการจางใน
กลุมสาขาวิชา ดังนี้
- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหใชวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา
- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ ใหใชวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา
- กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ใหใชวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา
- กลุ ม สาขาวิ ช าศิ ล ปะและการออกแบบให ใ ช วุ ฒิ ป ริ ญ ญาไม ต่ํ า กว า ปริ ญ ญาโทหรื อ
เทียบเทา
โดยการออกประกาศรับสมัครพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ตองดําเนินการตาม
มติของที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยดังกลาว
2. ในกรณี ที่ดํ าเนิ นการประกาศรั บสมั ครพนั กงานในสถาบั นอุ ดมศึ กษา สายวิ ชาการแล ว ไม
สามารถสรรหาบุ ค คลเพื่ อ บรรจุ เ ป น พนั ก งานในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา ในวุ ฒิ ป ริ ญ ญาเอกหรื อ เที ย บเท า ได
คณะวิช า/หน วยงาน ต องยื่ นเรื่ องเสนอที่ ประชุ ม ก.บ.พ. มหาวิ ทยาลัย เพื่อขออนุ มัติ ป รั บลดวุฒิ กอนที่ จ ะ
ดําเนินการประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเปนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาในวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทา
ในคราวตอไป
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ ป ระชุ มพิ จ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิ จารณาแลว มีมติ อนุมัติ ใหเปลี่ยนเงื่ อนไขการบรรจุกรอบอั ตราวางเพื่อใชในการ
ดําเนินการเปดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขที่
1-3-23-789 สังกัดคณะวิทยาการจัดการ
ระเบียบวาระที่ 4.1.5

การพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ชํานาญงาน ชํานาญงานพิเศษ ชํานาญการ
ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษฯ
ไมมี
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ระเบียบวาระที่ 4.1.6
ระเบียบวาระที่ 4.1.6.1

เรื่องอื่นๆ
ขออนุมัติลาศึกษาตอในระดับปริญญาเอก ราย นางภาวิณี กาญจนาภา
เปนกรณีพิเศษเฉพาะราย

สรุปเรื่อง

ดวย นางภาวิณี กาญจนาภา พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ตําแหนง
เลขที่ 1-2-23-277 อัตราเงิน เดือน เดือนละ 40,350 บาท สังกัดคณะวิทยาการจัดการ มีความประสงค
จะศึกษาตอในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการ ณ Asian Institute of Technology ดวยทุน
คณะวิทยาการจัดการ มีกําหนด 1 ป 11 เดือน ตั้งแตวันที่ 1 กันยายน 2559 เปนตนไป นั้น
เนื่องจาก นางภาวิณี กาญจนาภา มีอายุเกิน 40 ป จึงขาดคุณสมบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัย
ศิ ล ปากรว า ด ว ยหลั ก เกณฑ ก ารให พ นั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย ไปศึ ก ษา ฝ ก อบรม ดู ง าน และปฏิ บั ติ ก ารวิ จั ย
พ.ศ. 2550 ขอ 5 ผูไปศึกษาชั้นสูงกวาปริญญาตรี ตองมีอายุไมเกิน 40 ป นับถึงวันสมัครเขาศึกษาตอ เว นแต
จะไดรับอนุมัติจาก ก.บ.พ. เปนกรณีพิเศษเฉพาะราย
คณะวิ ท ยาการจั ด การพิ จ ารณาแล ว เห็ น ว าการศึ กษาในครั้ งนี้ จ ะเป น ประโยชน ต อคณะฯ
จึงเห็นสมควรสนับสนุนให นางภาวิณี กาญจนาภา ลาศึกษาตอไดตามความประสงค โดยเสนอขออนุมัติจาก
ที่ประชุม ก.บ.ม. เปนกรณีพิเศษเฉพาะราย
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ ป ระชุ มพิ จ ารณา
มติ
ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแล ว มี มติ อ นุ มั ติ ใ ห นางภาวิ ณี กาญจนาภา พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย
ตําแหนงผูชว ยศาสตราจารย ตํ าแหนงเลขที่ 1-2-23-277 อั ตราเงิ นเดื อน เดื อนละ 40,350 บาท สั งกั ด
คณะวิทยาการจัด การ ลาศึกษาต อในระดั บปริญญาเอก สาขาวิช าการจัด การ ณ Asian Institute of
Technology มีกําหนด 1 ป 11 เดือน ดวยทุนคณะวิทยาการจัดการ ตั้งแตวั นที่ 1 กันยายน 2559 เปนตนไป
เปนกรณีพิเศษเฉพาะราย
ระเบียบวาระที่
สรุปเรื่อง

4.1.6.2 คณะเภสัชศาสตรขออนุมัติขยายเวลาลาศึกษาตอ ราย นายคนอง รัตนคร
ตําแหนงอาจารย เปนกรณีพิเศษ

ตามที่มหาวิ ทยาลัยไดอนุญาตให นายคนอง รัตนคร พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย
ตําแหนงเลขที่ 1-3-08-64 สังกัดภาควิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร ลาศึกษาในระดับปริญญาโท สาขาวิชา
สารสนเทศศาสตรทางสุขภาพ คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ดวยทุนสนับสนุนการศึกษาตอปริญญา
ขั้นสูงจากคณะเภสัชศาสตร มีกําหนด 2 ป ตั้งแตวันที่ 3 มิถุนายน 2556 ถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2558 นั้น
คณะฯ จึงประสงคขออนุมัติให นายคนอง รัตนคร ขยายเวลาลาศึกษาตอในระดับปริญญาโท
สาขาวิชาเดิม ดวยทุนเดิม มีกําหนด 1 ป 2 เดือน ตั้งแตวันที่ 3 มิถุนายน 2558 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2559
เปนกรณีพิเศษ แตเนื่องจากตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑการใหพนักงานมหาวิทยาลัย
ไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน และปฏิบัติการวิจัย พ.ศ. 2550 ขอ 9 วรรคหนึ่ง กําหนดวา “พนักงานที่ไดรับอนุมัติ
ใหไปศึกษาหรือฝกอบรมดวยทุนใดๆ หากประสงคจะอยูศึกษาหรือฝกอบรมตอดวยทุนเดิม ทุนอื่นๆ หรือทุน
สวนตั ว หลังจากครบกําหนดที่ได รับอนุ มัติแลว ใหยื่น คําขอพร อมด วยหลักฐานเกี่ ยวกั บผลการศึกษา
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หรือฝกอบรมที่ผานมาแลว และคําชี้แจงเหตุผลความจําเปนที่จะตองอยูศึกษาหรือฝกอบรมตออีก โดยปกติ
ไมนอยกวา 60 วัน กอนครบกําหนดเวลาที่ไดรับอนุมัติไวเดิม เมื่อผูมีอํานาจตาม ขอ 6 อนุมัติแลว จึงจะอยู
ศึกษาหรือฝกอบรมตอไดตามระยะเวลาที่ไดรับอนุมัตินั้น ” ซึ่งที่ประชุม ก.บ.พ. ครั้งที่ 16/2548 เมื่อวันที่
30 สิงหาคม 2548 ไดมีมติอนุมัติเปนหลักการวาการขยายเวลาศึกษาตอทั้งภายในประเทศและตางประเทศ
ของพนักงานมหาวิทยาลัยสามารถขยายไดไมเกิน 6 เดือน เวนแตมีเหตุผลความจําเปนใหพิจารณาเปน
รายๆ ไป
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ ป ระชุ มพิ จ ารณา
มติ
ที่ ป ระชุ มพิ จ ารณาแล ว มี มติ อ นุ มั ติ ใ ห นายคนอง รั ตนคร ขยายเวลาลาศึ กษาต อในระดั บ
ปริ ญญาโท สาขาวิ ช าเดิ ม ด ว ยทุ น เดิ ม มี กํ าหนด 1 ป 2 เดื อน ตั้ ง แต วั น ที่ 3 มิ ถุน ายน 2558 ถึ ง วั น ที่
31 กรกฎาคม 2559 เปนกรณีพิเศษ
ระเบียบวาระที่ 4.1.6.3

กองบริการการศึกษาขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อเปลี่ยนชื่อตําแหนง
พนักงานมหาวิทยาลัย ราย นางสาวอรศศิร อุตะธีรวิชญ

สรุปเรื่อง

ด ว ย นางสาวอรศศิ ร อุ ตะธี รวิ ชญ พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย ตํ า แหน ง นั ก บริ ห ารงานทั่ ว ไป
ปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ 2-3-19-38 อัตราเงินเดือน 24,240 บาท สังกัดงานทะเบียนและสถิติ วิทยาเขตพระราชวัง
สนามจันทร กองบริการการศึกษา สํานักงานอธิการบดี ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่เกี่ยวของในตําแหนง
นักวิชาการศึกษา
ดั ง นั้ น เพื่ อ ให ก ารดํ า เนิ น งานภายในกองบริ ก ารการศึ ก ษาเป น ไปด ว ยความเรี ย บร อ ย
กองบริการการศึกษาจึงประสงคขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อเปลี่ยนชื่อตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย
ราย นางสาวอรศศิร อุตะธีรวิชญ จากตําแหนงนักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ 2-3-19-38 อัตรา
เงินเดือน 24,240 บาท ไปดํารงตําแหนงนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ 2-3-19-38 อัตราเงินเดือน
เดื อนละ 24,240 บาท สั งกั ดงานทะเบี ยนและสถิ ติ วิ ทยาเขตพระราชวั งสนามจั น ทร กองบริ การการศึ กษา
สํานักงานอธิการบดี ใหนับระยะเวลาปฏิบัติงานตอเนื่องกัน ซึ่งประกอบดวยผูมีตําแหนงและนาม ดังนี้
1. ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ
ประธานกรรมการ
2. ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา
กรรมการ
3. หัวหนางานธุรการ กองบริการการศึกษา
กรรมการ
4. นางยุภา แกวจริยะพล
เลขานุการ
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ ป ระชุ มพิ จ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อเปลี่ยนชื่อตําแหนงพนักงาน
มหาวิทยาลัย ราย นางสาวอรศศิร อุตะธีรวิชญ จากตําแหนงนักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่
2-3-19-38 อั ต ราเงิ น เดื อ น 24,240 บาท ไปดํ า รงตํ า แหน ง นั ก วิ ช าการศึ ก ษาปฏิ บั ติ ก าร ตํ า แหน ง เลขที่
2-3-19-38 อัตราเงินเดือน เดือนละ 24,240 บาท สังกัดงานทะเบียนและสถิติ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร
กองบริการการศึกษา สํานักงานอธิการบดี
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ระเบียบวาระที่ 4.1.6.4

วิทยาลัยนานาชาติขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการประเมินผลการ
ทดลองปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 3 ราย

สรุปเรื่อง

ตามที่ที่ประชุม ก.บ.พ. ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559 มีมติอนุมัติ ใหจางบุคคล
เพื่อบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 3 ราย ดังนี้
1. นางสาวทิพย กนก เวียงคํา ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขที่ 1-3-26-224 อัตราเงิน เดือน
เดือนละ 25,380 บาท สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2559
2. นางสาวแพรสิตา ชวยรัตนะ ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขที่ 1-3-26-225 อัตราเงินเดือน
เดือนละ 25,380 บาท สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2559
3. นายพันแสง วีระประเสริฐ ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขที่ 1-3-26-227 อัตราเงินเดือน
เดือนละ 25,380 บาท สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2559
พรอมทั้งอนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ทั้ง 3 ราย ดังนี้
1. ผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ
ประธานกรรมการ
2. รองผูอ ํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ
กรรมการ
ฝายวางแผนและพัฒนา
3. รองผูอ ํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ
กรรมการ
ฝายวิชาการ
4. นางสาวโกลัญญา สุขประสม
เลขานุการ
เพื่อใหการบริหารจัดการเปนไปดวยความเรียบรอย วิทยาลัยนานาชาติประสงคขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัยทั้ง 3 ราย เปนดังนี้
1. ผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ
ประธานกรรมการ
2. รองผูอ ํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ
กรรมการ
ฝายบริหาร
3. รองผูอ ํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ
กรรมการ
ฝายสื่อสารองคกรและพัฒนานักศึกษา
4. รองผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ
กรรมการ
ฝายวิเทศสัมพันธและกิจการพิเศษ
5. นางสาวโกลัญญา สุขประสม
เลขานุการ
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ ป ระชุ มพิ จ ารณา
มติ
ที่ ประชุ มพิ จารณาแล ว มี มติ อนุ มั ติ ใ ห เ ปลี่ ย นแปลงคณะกรรมการประเมิ น ผลการทดลอง
ปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 3 ราย ตามที่เสนอ
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ระเบียบวาระที่
สรุปเรื่อง

4.1.6.5 การขอเพิ่มวุฒิการศึกษาไวในทะเบียนประวัติ ราย นางสาวพัสวีสิริ
เปรมกุลนันท

ตามที่ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑและวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือนตาม
คุณวุฒิและการเพิ่มวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติ พ.ศ.2553 ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน 2553 ขอ 4
และขอ 5 กําหนดวาการปรับเงินเดือนตามคุณวุฒิหรือการเพิ่มคุณวุฒิไวในทะเบียนประวัติ นั้น ขาราชการ
และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ที่ไดรับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นนั้นจะตองเปนคุณวุฒิที่ตรงกับลักษณะ
การสอนของภาควิชา หรือของคณะหรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ
และสําหรั บขาราชการและพนักงานในสถาบันอุด มศึกษาสายบริหารและปฏิบัติ งานทั่วไป
ที่ไดรับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นนั้นจะตองเปนคุณวุฒิที่ตรงกับมาตรฐานกําหนดตําแหนงซึ่งบุคคลนั้นดํารงตําแหนงอยู
ในขณะนั้ น ส วนการกํ าหนดอัต ราเงิ น เดื อนตามคุ ณวุ ฒิ ใหคํานึงถึ งความรู ความสามารถ ความรั บ ผิด ชอบ
ความประพฤติและความเหมาะสม โดยเฉพาะอยางยิ่งตองพิ จารณาถึ งลั กษณะงานที่ป ฏิบั ติ ผลประโยชน
ที่หนวยงานจะไดรับเปนสําคัญ
นอกจากนี้ ที่ประชุม ก.บ.พ. มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 10/2551 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2551
ไดวางแนวปฏิบัติวา การเสนอขอกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิของผูไดรับอนุญาตใหลาศึกษา หรือผูที่ไดรับ
วุฒิกอนบรรจุแตงตั้งจะตองเสนอเรื่องใหหนวยงานการเจาหนาที่ของคณะหรือมหาวิทยาลัย ภายใน 60 วัน นับแต
วันรายงานตัวเขาปฏิบัติราชการ (กรณีไดรับวุฒิเพิ่มขึ้นกอนวันรายงานตัวเขาปฏิบัติราชการ) หรือ ภายใน 60 วัน
นับแตวันที่สําเร็จการศึกษา (กรณีรายงานตัวเขาปฏิบัติราชการกอนวันที่มีหลักฐานวาสําเร็จการศึกษา) หากเสนอ
เรื่องขอกําหนดภายหลังเวลาดังกลาวใหกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิไดไมกอนวันที่หนวยงานการเจาหนาที่
ของคณะหรือมหาวิทยาลัยไดรับเรื่อง
เนื่องจาก มหาวิทยาลัยไดมีคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 985/2553 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม
2553 และที่ 1640/2553 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2553 สั่งอนุญาตให นางสาวพัสวีสิริ เปรมกุลนันท พนักงาน
มหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย (ป จจุบันตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ) ตําแหนงเลขที่ 1-2-02-392 สังกั ด
ภาควิชาประวัติศาสตรศิลปะ คณะโบราณคดี ลาศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาประวัติศาสตรศิลปะไทย
ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยใชเวลาราชการบางสวนมีกําหนด 10 เดือน 4 วัน ตั้งแตวันที่ 31 พฤษภาคม 2553
ถึงวันที่ 3 เมษายน 2554 และที่ 746/2554 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2554 สั่งอนุญาตให นางสาวพัสวีสิริ
เปรมกุลนันท ซึ่งไดเสร็จสิ้นการศึกษาครบหลักสูตรโดยอยูระหวางการเรียบเรียงทําวิทยานิพนธและรายงานตัว
กลับเขาปฏิบัติราชการที่คณะฯ ตั้งแตวันที่ 4 เมษายน 2554 และนางสาวพัสวีสิริ เปรมกุลนันท ไดสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอก วุฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ประวัติศาสตรศิลปะไทย) จากมหาวิทยาลัย ศิลปากร
ตั้งแตวันที่ 28 มิถุนายน 2559 ซึ่งรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติราชการที่คณะฯ ตั้งแตวันที่ 4 เมษายน 2554
คณะโบราณคดีประสงคขออนุมัติเพิ่มวุฒิการศึกษาไวในทะเบียนประวัติ ราย นางสาวพัสวีสิริ
เปรมกุลนันท พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ตําแหนงเลขที่ 1-2-02-392 อัตราเงินเดือน
เดื อนละ 34,690 บาท (เนื่ องจากอั ต ราเงิ นเดื อน เดื อนละ 34,690 บาทเกิ น กว า อั ต ราการบรรจุ คุ ณ วุ ฒิ
ปริญญาเอก) สังกัดภาควิชาประวัติศาสตรศิลปะ คณะโบราณคดี ไดสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก
วุ ฒิ ป รั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต (ประวั ติ ศ าสตร ศิ ล ปะไทย) จากมหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร โดยให มี ผ ลตั้ ง แต วั น ที่
31 สิงหาคม 2559 ซึ่งเปนวันที่งานการเจาหนาที่ ของหนวยงานรับเรื่อง (เนื่องจากยื่นเรื่องเกินกว า 60 วั น
นับแตที่สําเร็จการศึกษา)
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ ป ระชุ มพิ จ ารณา
มติ
ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแล ว มี ม ติ อ นุ มั ติ ใ ห เ พิ่ ม วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาไว ใ นทะเบี ย นประวั ติ ราย
นางสาวพัสวีสิริ เปรมกุลนันท พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ตําแหนงเลขที่ 1-2-02-392
อัตราเงินเดือน เดือนละ 34,690 บาท สังกัดภาควิชาประวัติศาสตรศิลปะ คณะโบราณคดี ไดสําเร็จการศึกษา
ในระดั บ ปริ ญ ญาเอก เพิ่ ม ขึ้ น โดยให มี ผ ลตั้ ง แต วั น ที่ 31 สิ ง หาคม 2559 ซึ่ งเป น วั น ที่ ง านการเจ า หน า ที่
ของหนวยงานรับเรื่อง
ระเบียบวาระที่ 4.1.6.6
สรุปเรื่อง

การขอเพิ่มวุฒิการศึกษาไวในทะเบียนประวัติ ราย นายศรัณย สืบสันติวงศ

ตามที่ ร ะเบี ย บมหาวิ ทยาลั ย ศิ ล ปากรว าดว ยหลั กเกณฑ และวิ ธี การกํ าหนดอั ต ราเงิ น เดื อน
ตามคุณวุฒิและการเพิ่มวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวั ติ พ.ศ.2553 ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน 2553
ขอ 4 และขอ 5 กําหนดวาการปรับเงินเดือนตามคุณวุฒิหรือการเพิ่มคุณวุฒิไวในทะเบียนประวัตินั้น ขาราชการ
และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ที่ไดรับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นนั้นจะตองเปนคุณวุฒิที่ตรงกับลักษณะ
การสอนของภาควิชา หรือของคณะหรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ
และสําหรั บขาราชการและพนักงานในสถาบันอุด มศึกษาสายบริหารและปฏิบัติ งานทั่วไป
ที่ไดรับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นนั้นจะตองเปนคุณวุฒิที่ตรงกับมาตรฐานกําหนดตําแหนงซึ่งบุคคลนั้นดํารงตําแหนงอยู
ในขณะนั้ น ส วนการกํ าหนดอัต ราเงิ น เดื อนตามคุ ณวุ ฒิ ใหคํานึงถึ งความรู ความสามารถ ความรั บ ผิด ชอบ
ความประพฤติและความเหมาะสม โดยเฉพาะอยางยิ่งตองพิ จารณาถึ งลั กษณะงานที่ป ฏิบั ติ ผลประโยชน
ที่หนวยงานจะไดรับเปนสําคัญ
นอกจากนี้ ที่ประชุม ก.บ.พ. มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 10/2551 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2551
ไดวางแนวปฏิบัติวา การเสนอขอกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิของผูไดรับอนุญาตใหลาศึกษา หรือผูที่ไดรับ
วุฒิกอนบรรจุแตงตั้ง จะตองเสนอเรื่องใหหนวยงานการเจาหนาที่ของคณะหรือมหาวิทยาลัย ภายใน 60 วัน
นับ แตวั น รายงานตัว เขาปฏิ บัติ ร าชการ (กรณีได รับ วุ ฒิ เพิ่ มขึ้น ก อนวั นรายงานตั ว เขาปฏิบั ติ ราชการ) หรื อ
ภายใน 60 วัน นับแตวันที่สําเร็จการศึกษา (กรณีรายงานตัวเขาปฏิบัติราชการกอนวันที่มีหลักฐานวาสําเร็จ
การศึกษา) หากเสนอเรื่องขอกําหนดภายหลังเวลาดังกลาวใหกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิไดไมกอนวันที่
หนวยงานการเจาหนาที่ของคณะหรือมหาวิทยาลัยไดรับเรื่อง
เนื่องจาก มหาวิทยาลัยไดมีคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 3/2558 ลงวันที่ 5 มกราคม 2558
สั่งอนุญาตให นายศรัณย สืบสันติวงศ พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขที่ 1-3-27-371
สังกัดคณะดุริยางคศาสตร ลาศึกษาโดยใชเวลาราชการบางสวน ในระดับปริญญาโท สาขาวิชาภาษาสันสกฤต
ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีกําหนด 3 ป ตั้งแตวันที่ 18 สิงหาคม 2557 ถึงวันที่ 17 สิงหาคม 2560 และ
นายศรั ณ ย สื บ สั น ติ ว งศ ได สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาโท วุ ฒิ ศิ ล ปศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
ภาษาสันสกฤต จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแตวันที่ 20 มิถุนายน 2559
คณะดุริยางคศาสตรประสงคขออนุมัติเพิ่มวุฒิการศึกษาไวในทะเบียนประวัติ ราย นายศรัณย
สืบสันติวงศ พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขที่ 1-3-27-371 อัตราเงินเดือน เดือนละ
28,250 บาท ซึ่งสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท วุฒิศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาสันสกฤต จาก
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มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยใหมีผลตั้งแตวันที่ 31 สิงหาคม 2559 ซึ่งเปนวันที่งานการเจาหนาที่ของคณะฯ
รับเรื่อง (เนื่องจากยื่นเรื่อง เกินกวา 60 วัน นับแตวันที่สําเร็จการศึกษา)
กองการเจาหนาที่ไดตรวจสอบแลว พบวา นายศรัณย สืบสันติวงศ สําเร็จการศึกษาคุณวุฒิ
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาสันสกฤต จากมหาวิทยาลัยศิลปากร เปนคุณวุฒิที่ไมตรงตามสาขาวิชา
ที่สอน ดังนั้น จึงเห็นสมควรนําเสนอที่ประชุม ก.บ.ม. เพื่อพิจารณาอนุมัติใหเพิ่มวุฒิการศึกษาไวในทะเบียน
ประวัติ ราย นายศรัณย สืบสันติวงศ พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขที่ 1-3-27-371
โดยใหมีผลตั้งแตวันที่ 31 สิงหาคม 2559 ซึ่งเปนวันที่งานการเจาหนาที่ของคณะฯ รับเรื่อง (เนื่องจากยื่นเรื่อง
เกินกวา 60 วัน นับแตวันที่สําเร็จการศึกษา)
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ ป ระชุ มพิ จ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหเพิ่มวุฒิการศึกษาไวในทะเบียนประวัติ ราย นายศรัณย
สืบ สั น ติ ว งศ พนั กงานมหาวิ ทยาลั ย ตํ าแหน งอาจารย ตํ าแหน งเลขที่ 1-3-27-371 โดยให มีผ ลตั้ งแต วั น ที่
31 สิงหาคม 2559 ซึ่งเปนวันที่งานการเจาหนาที่ของคณะฯ รับเรื่อง
ระเบียบวาระที่ 4.1.6.7

สรุปเรื่อง

การขอปรับเพิ่มเงินเดือนตามวุฒิการศึกษาที่ไดรับสูงขึ้น เฉพาะกรณี
วุฒิการศึกษาที่ตรงตามสายงานและการขอเพิ่มวุฒิการศึกษาไวใน
ทะเบียนประวัติ

ตามที่ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑและวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือนตาม
คุณวุฒิและการเพิ่มวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติ พ.ศ.2553 ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน 2553 ขอ 4
และขอ 5 กําหนดวาการปรับเงินเดือนตามคุณวุฒิหรือการเพิ่มคุณวุฒิไวในทะเบียนประวัติ นั้น ขาราชการ
และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ที่ไดรับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นนั้นจะตองเปนคุณวุฒิที่ตรงกับลักษณะ
การสอนของภาควิชา หรือของคณะหรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ
และสําหรั บขาราชการและพนักงานในสถาบันอุด มศึกษาสายบริหารและปฏิบัติ งานทั่วไป
ที่ไดรับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นนั้นจะตองเปนคุณวุฒิที่ตรงกับมาตรฐานกําหนดตําแหนงซึ่งบุคคลนั้นดํารงตําแหนงอยู
ในขณะนั้ น ส วนการกํ าหนดอัต ราเงิ น เดื อนตามคุ ณวุ ฒิ ใหคํานึงถึ งความรู ความสามารถ ความรั บ ผิด ชอบ
ความประพฤติและความเหมาะสม โดยเฉพาะอยางยิ่งตองพิ จารณาถึ งลั กษณะงานที่ป ฏิบั ติ ผลประโยชน
ที่หนวยงานจะไดรับเปนสําคัญ
นอกจากนี้ ที่ประชุ ม ก.บ.พ. มหาวิ ทยาลั ยศิ ลปากร ครั้งที่ 10/2551 เมื่อวันที่ 3 มิ ถุนายน
2551 ไดวางแนวปฏิบัติวา การเสนอขอกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิของผูไ ดรับอนุญาตใหลาศึกษา หรือผูที่
ไดรับวุฒิกอนบรรจุแตงตั้งจะตองเสนอเรื่องใหหนวยงานการเจาหนาที่ของคณะหรือมหาวิทยาลัย ภายใน 60 วัน
นับแตวันรายงานตัวเขาปฏิบัติราชการ (กรณีไดรับวุฒิเพิ่มขึ้นกอนวันรายงานตัวเขาปฏิบัติราชการ) หรือ ภายใน
60 วัน นับแตวันที่สําเร็จการศึกษา (กรณีรายงานตัวเขาปฏิบัติราชการกอนวันที่มีหลักฐานวาสําเร็จการศึกษา)
หากเสนอเรื่องขอกําหนดภายหลังเวลาดังกลาวใหกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ ไดไมกอนวันที่หนวยงาน
การเจาหนาที่ของคณะหรือมหาวิทยาลัยไดรับเรื่อง
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เนื่ องจาก คณะศึ กษาศาสตร ประสงค ขอปรั บเพิ่มเงิ นเดือนตามวุฒิ การศึ กษาที่ ได รับ สูงขึ้ น
เฉพาะกรณีวุ ฒิ การศึ กษาที่ ตรงตามสายงาน จํ านวน 1 ราย และขอเพิ่ มวุฒิ การศึ กษาไว ในทะเบี ยนประวั ติ
พนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 2 ราย ดังนี้
1. การขอปรับเพิ่มเงินเดือนตามวุฒิการศึ กษาที่ได รับสู งขึ้น เฉพาะกรณี วุฒิการศึ กษาที่ตรง
ตามสายงาน จํานวน 1 ราย ดังนี้
(1) นางสาวศรีพรรณ เรืองธรรมพิศาล พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย ตําแหนง
เลขที่ 1-6-05-133 สั งกั ดโรงเรี ยนสาธิ ต ระดั บมั ธยมศึ กษา คณะศึ กษาศาสตร ไดสํ า เร็จ การศึก ษาระดับ
ปริญญาโท วุฒิวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร จากมหาวิทยาลัยศิลปากร เพิ่มขึ้น ตั้งแตวันที่
16 พฤษภาคม 2559 และได ยื่ น เรื่องเพื่ อขอปรั บเพิ่ มเงิ น เดื อนตามวุฒิ การศึกษาที่ ได รั บ สู งขึ้ น เฉพาะกรณี
วุฒิการศึกษาที่ตรงตามสายงาน โดยงานการเจาหนาที่ของคณะฯ รับเรื่องเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2559
เนื่องจาก นางสาวศรีพรรณ เรืองธรรมพิศาล ไมไดขออนุญาตลาศึกษา ตามที่ระเบียบ
มหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑและวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิและการเพิ่มวุฒิการศึกษา
ในทะเบียนประวัติ พ.ศ. 2553 ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน 2553 ขอ 4 กําหนดไว โดยคณะศึกษาศาสตร
ชี้แจงว า นางสาวศรี พรรณ เรื องธรรมพิ ศาล ก อนที่ ได รั บ การบรรจุ แต งตั้ งให ดํ ารงตํ าแหน งอาจารย สั งกั ด
โรงเรียนสาธิต ระดับมัธยมศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ในวันที่ 3 มิถุนายน 2557 ไดอยู
ระหวางศึกษาในระดับปริญญาโท สาขาวิช าคณิต ศาสตร ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแตปการศึกษา 2554
และประกอบกับตามประกาศคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเปนพนักงาน
ในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนงอาจารย (คณิตศาสตร) สังกัดโรงเรียนสาธิต ระดับมัธยมศึกษา คณะศึกษาศาสตร
ฉบั บลงวั น ที่ 7 พฤษภาคม 2557 กํ าหนดคุ ณสมบั ติ ของผู ส มั ครต องมี วุ ฒิ การศึ กษาระดั บ ปริ ญญาตรี หรื อ
ปริญญาโท ทางดานวิทยาศาสตร ศึกษาศาสตร ครุศาสตร (สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร หรือการสอนคณิตศาสตร)
ในการนี้ คณะศึกษาศาสตรพิจารณาแลวเห็นวาคุณวุฒิปริญญาโท วุฒิวิท ยาศาสตรมหาบัณ ฑิต สาขาวิช า
คณิต ศาสตร จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ของ นางสาวศรีพรรณ เรืองธรรมพิศาล เปนวุฒิการศึกษาที่ตรงตาม
สายงาน ซึ่งเปนประโยชนตอการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิต ระดับมัธยมศึกษา จึงเห็นสมควรใหปรับวุฒิ
และอัตราเงินเดือน นางสาวศรีพรรณ เรืองธรรมพิศาล จากตําแหนงอาจารย วุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือน เดือน
ละ 25,160 บาท (ระดับอาจารยคุณวุฒิระดับปริญญาตรีขึ้นไป ชวงเงินเดือน 21,750 - 42,480 ฐานในการ
คํานวณ 32,120) เปนตําแหนงอาจารย วุฒิปริญญาโท อัตราเงินเดือน เดือนละ 25,380 บาท (ระดับอาจารย
คุณวุฒิระดับปริญญาโทขึ้นไป ชวงเงินเดือน 25,380 - 44,300 ฐานในการคํานวณ 34,840) ไดตั้งแตวันที่ 16
พฤษภาคม 2559 ซึ่งเปนวันที่สําเร็จการศึกษา ดังตารางเอกสารแนบทายหมายเลข 1
2. การขอเพิ่มวุฒิการศึกษาไวในทะเบียนประวัติพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 2 ราย ดังนี้
(1) นางสาวนั นทพร รอดผล พนั กงานมหาวิ ทยาลั ย ตํ าแหน งอาจารย ตํ าแหน งเลขที่
1-6-05-130 สังกัดโรงเรียนสาธิต ระดับมัธยมศึกษา คณะศึกษาศาสตร ไดสํา เร็จ การศึก ษาระดับ ปริญญาโท
วุฒิศึก ษาศาสตรมหาบัณ ฑิต สาขาวิช าการสอนสัง คมศึกษา จากมหาวิทยาลัยศิลปากร เพิ่มขึ้น ตั้งแตวันที่
11 สิ งหาคม 2558 และได ยื่ น เรื่ องเพื่ อขอเพิ่ มวุ ฒิ การศึ กษาไว ในทะเบี ย นประวั ติ โดยงานการเจ าหน า ที่
ของคณะฯ รับเรื่องเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2558
เนื่ อ งจาก นางสาวนั น ทพร รอดผล ไม ไ ด ข ออนุ ญ าตลาศึ ก ษา ตามที่ ร ะเบี ย บ
มหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑและวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิและการเพิ่มวุฒิการศึกษา
ในทะเบียนประวัติ พ.ศ.2553 ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน 2553 ขอ 4 กําหนดไว โดยคณะศึกษาศาสตร
ชี้แจงวา นางสาวนันทพร รอดผล กอนไดรับการบรรจุแตงตั้งใหดํารงตําแหนงอาจารย สังกัดโรงเรียนสาธิต
ระดับมัธยมศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 ไดอยูระหวางศึกษา
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ในระดับปริญญาโท สาขาวิช าการสอนสังคมศึกษา ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแตปการศึกษา 1/2555 และ
ประกอบกับตามประกาศคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเปนพนักงาน
ในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนงอาจารย สังกัดโรงเรียนสาธิต ระดับมัธยมศึกษา คณะศึกษาศาสตร ฉบับลงวันที่
5 กันยายน 2555 กําหนดคุณสมบัติของผูสมัครตองมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาวิชา
สั ง คมศึ ก ษา การสอนสั ง คมศึ ก ษา ในการนี้ คณะศึ ก ษาศาสตร พิ จ ารณาแล ว เห็ น ว า คุ ณ วุ ฒิ ป ริ ญ ญาโท
วุฒิศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ของ นางสาวนันทพร
รอดผล เปนวุฒิการศึกษาที่ตรงตามสายงาน ซึ่งเปนประโยชนตอการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิต ระดับ
มัธยมศึกษา จึงเห็นสมควรใหเพิ่มวุฒิการศึกษาไวในทะเบียนประวัติ นางสาวนันทพร รอดผล เปนตําแหนง
อาจารย วุฒิปริญญาโท อัตราเงินเดือน เดือนละ 27,340 บาท ระดับอาจารยคุณวุฒิระดับปริญญาโทขึ้นไป
ชวงเงินเดือน 25,380 - 44,300 ฐานในการคํานวณ 34,840 (เนื่องจากอัตราเงินเดือน เดือนละ 27,340 บาท
เกิ น กว า อั ต ราการบรรจุ คุ ณ วุ ฒิ ป ริ ญ ญาโท) โดยให มี ผ ลตั้ งแต วั น ที่ 13 ตุ ล าคม 2558 ซึ่ งเป น วั น ที่ งาน
การเจ าหนาที่ของคณะฯ รับเรื่ อง (เนื่องจากยื่นเรื่องเกินกว า 60 วัน นั บแตวันที่สํ าเร็จการศึกษา) ดังตาราง
เอกสารแนบทายหมายเลข 2
(2) นางสาวชลธิ ชา หอมฟุ ง พนั กงานมหาวิ ทยาลั ย ตํ าแหน งอาจารย ตํ าแหน งเลขที่
1-2-05-571 สั งกั ดสาขาวิ ชาการสอนภาษาไทย ภาควิชาหลั กสู ตรและวิธี สอน คณะศึ กษาศาสตร ไดสํ า เร็จ
การศึก ษาระดับ ปริญ ญาเอก วุฒิป รัช ญาดุษ ฎีบัณ ฑิต สาขาวิช าหลัก สูต รและการสอน จากมหาวิทยาลัย
ศิลปากร เพิ่มขึ้น ตั้งแตวันที่ 10 สิงหาคม 2558 และไดยื่นเรื่องเพื่อขอปรับเพิ่มเงินเดือนตามวุฒิการศึกษา
ที่ไดรับสูงขึ้นเฉพาะกรณีวุฒิการศึกษาที่ตรงตามสายงาน โดยงานการเจาหนาที่ของคณะฯ รับเรื่องเมื่อวันที่
10 กันยายน 2558
เนื่ อ งจาก นางสาวชลธิ ช า หอมฟุ ง ไม ไ ด ข ออนุ ญ าตลาศึ ก ษา ตามที่ ร ะเบี ย บ
มหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑและวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิและการเพิ่มวุฒิการศึกษา
ในทะเบียนประวัติ พ.ศ. 2553 ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน 2553 ขอ 4 กําหนดไว โดยคณะศึกษาศาสตร
ชี้แจงวา นางสาวชลธิชา หอมฟุง กอนที่ไดรับการบรรจุแตงตั้งใหดํารงตําแหนงอาจารย สังกัดสาขาวิชาการสอน
ภาษาไทย ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ในวันที่ 11 ตุลาคม 2555 ได
อยูระหวางศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาวิช าหลัก สูต รและการสอน ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแตป
การศึกษา 2/2555 และประกอบกับตามประกาศคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง รับสมัครคัดเลือก
บุคคล เขา ปฏิบัติง านเปน พนัก งานในสถาบัน อุด มศึก ษา ตํา แหนง อาจารย สัง กัด สาขาวิช าการสอน
ภาษาไทย ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร ฉบับลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2555 กําหนดคุณสมบัติ
ของผูสมัครตองมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือกําลังศึกษาตอระดับปริญญาเอก สาขาวิช าหลักสูต รและ
การสอน โดยมีวุฒิปริญญาโทและปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย การสอนภาษาไทย ในการนี้ คณะศึกษาศาสตร
พิ จารณาแล วเห็ นว าคุ ณวุ ฒิ ปริ ญญาเอก วุฒ ิป รัช ญาดุษ ฎีบ ัณ ฑิต สาขาวิช าหลัก สูต รและการสอน จาก
มหาวิทยาลัยศิลปากร ของนางสาวชลธิชา หอมฟุง เปนวุฒิการศึกษาที่ตรงตามสายงาน ซึ่งเปนประโยชนตอการ
เรียนการสอนของภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน และการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย จึงเห็นสมควรใหเพิ่ม
วุฒิการศึกษาไวในทะเบียนประวัติ นางสาวชลธิชา หอมฟุง จากตําแหนงอาจารย วุฒิปริญญาโท อัตราเงินเดือน
เดือนละ 31,410 บาท เปนตําแหนงอาจารย วุฒิปริญญาเอก อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,410 บาท (เนื่องจาก
อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,410 บาทเกินกวาอัตราการบรรจุคุณวุฒิปริญญาเอก) ไดตั้งแตวันที่ 10 สิงหาคม
2558 ซึ่งเปนวันที่สําเร็จการศึกษา ดังตารางเอกสารแนบทายหมายเลข 2
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ ป ระชุ มพิ จ ารณา
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มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหเพิ่มเงินเดือนตามวุฒิการศึกษาที่ไดรับสูงขึ้น เฉพาะกรณี
วุฒิการศึกษาที่ตรงตามสายงาน จํานวน 1 ราย และอนุมัติใหเพิ่มวุฒิการศึกษาไวในทะเบียนประวัติพนักงาน
มหาวิทยาลัย จํานวน 2 ราย ตามเอกสารแนบทายรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 4.1.6.8

(ราง) ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑการสรรหา
บุคคลเพื่อบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย และ (ราง) ประกาศ ก.บ.ม.
มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุเปน
ลูกจางมหาวิทยาลัย

สรุปเรื่อง

ตามข อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากรว า ด ว ยการบริ ห ารงานบุ ค คลพนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย
พ.ศ. 2559 ขอ 19 และขอ 65 กําหนดให การสรรหา การคัดเลือก ผลการคัดเลือก และการบรรจุแตงตั้ง
พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา และการจางพนักงานชั่วคราว ใหคณะและสวนงานดําเนินการ
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.บ.ม. กําหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย และขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร
วาดวยการบริหารงานบุคคลลูกจางมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ขอ 11 และขอ 33 กําหนดให การสรรหา
การคัดเลือก ผลการคัดเลือก และการบรรจุแตงตั้งลูกจางประจํา และการจางลูกจางชั่วคราว ใหคณะและ
สวนงานดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.บ.ม. กําหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย นั้น
ดั ง นั้ น เพื่ อ ให ก ารดํ า เนิ น การเป น ไปตามข อ บั ง คั บ ดั ง กล า วข า งต น กองการเจ า หน า ที่
จึ งได ดํ า เนิ น การจั ด ทํ า (ร าง) ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิ ทยาลั ย ศิ ล ปากร เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ ก ารสรรหาบุ คคล
เพื่ อบรรจุ เป น พนั กงานมหาวิ ทยาลัย และ (ร าง) ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลั ย ศิล ปากร เรื่ อง หลั กเกณฑ
การสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุเปนลูกจางมหาวิทยาลัย
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ ป ระชุ มพิ จ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มี มติ เ ห็น ชอบ (ร าง) ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัย ศิ ลปากร เรื่ อง
หลักเกณฑการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย และ (ราง) ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัย
ศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุเปนลูกจางมหาวิทยาลัย และใหนําเสนออธิการบดีลงนาม
ประกาศใชตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.6.9
สรุปเรื่อง

การตอสัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัย

ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559
ข อ 21 กํ าหนดเกี่ ยวกั บการจ างพนั กงานประจํ าสายวิ ชาการและสายสนั บสนุ นให มี การประเมิ นและให ทํ า
สัญญาจาง ดังนี้
(1) การจางครั้งแรก ใหจางเปนพนั กงานประจําสถานภาพทดลองงาน มี ระยะเวลาการจาง
หนึ่งป โดยใหมีการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานเปนระยะเวลาไมนอยกวาหกเดือน
(2) การจางพนักงานประจําซึ่งผานการประเมินผลทดลองปฏิบัติงานดวยคะแนนต่ํากวาระดับ
ดีมาก ใหทําสัญญาจางเปนระยะเวลาหนึ่งป ในกรณีที่วันสิ้นสุดสัญญาจางไมตรงกับวันสิ้นปงบประมาณใหทํา
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สัญญาจ างจนถึ งวั นสิ้นป งบประมาณของปนั้ น จนกว าจะผานการประเมิ นการปฏิบั ติ งานดวยคะแนนระดั บ
ดีมากขึ้นไป จึงใหทําสัญญาจางจนถึงสิ้นปงบประมาณที่มีอายุครบหกสิบปบริบูรณ
(3) การจางพนักงานประจําซึ่งผานการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานด วยคะแนนระดั บ
ดีมากขึ้นไป ใหทําสัญญาจางจนถึงสิ้นปงบประมาณที่มีอายุครบหกสิบปบริบูรณ
สัญญาจางเปนพนักงานประจําตาม (2) และ (3) ใหสิ้นสุดสัญญาจางในวันสิ้นปงบประมาณ
ประกอบกั บ ตามบทเฉพาะกาล ข อ 71 กํ า หนดให พ นั ก งานในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาตาม
พระราชบั ญญัติ มหาวิ ทยาลั ยศิ ลปากร พ.ศ. 2530 ที่โอนมาเป นพนั กงานมหาวิ ทยาลั ยตามพระราชบั ญญั ติ
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 ผูซึ่งผานการประเมินทดลองปฏิบัติงานแลว เปลี่ยนสัญญาจางโดยมีระยะเวลา
การจางตามสัญญาการเปนพนักงานมหาวิทยาลัยตามขอบังคับนี้ และใหนับอายุงานตอเนื่องกันไป
กองการเจาหนาที่ไดสํารวจขอมูลแลว พบวามีพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีการจางในลักษณะตางๆ ดังนี้
1. พนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งมีระยะเวลาตามสัญญาจาง 3 ป ขึ้นไป และนักเรียนทุนฯ ซึ่งไมได
กําหนดระยะเวลาการจาง
2. พนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งมีระยะเวลาตามสัญญาจางไมถึง 3 ป
3. พนั กงานมหาวิ ทยาลั ย ซึ่ งได รั บการบรรจุ ใหม ในป งบประมาณ พ.ศ. 2559 ซึ่ งผ านการ
ทดลองปฏิบัติงานแลว และที่อยูระหวางการทดลองปฏิบัติงานซึ่งยังไมไดประเมินผลการปฏิบัติงาน
ในการนี้ จึ งเห็ น ควรดํ าเนิ น การเพื่ อให เ ป น ไปตามข อบั งคั บ มหาวิ ทยาลั ย ศิ ล ปากรว าด ว ย
การบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ดังนี้
1. พนั กงานมหาวิ ทยาลัย ซึ่ งมีสั ญญาจาง 3 ป ขึ้ นไป และนั กเรียนทุนฯ ซึ่ งไมได กําหนด
ระยะเวลาการจาง
เห็นสมควรใหเปลี่ยนสัญญาจางเปนสัญญาจางจนถึงสิ้นปงบประมาณที่มีอายุครบ 60 ป
บริ บู ร ณ โดยกองการเจ าหน าที่ จะได สํ ารวจรายชื่ อพนั กงานมหาวิ ทยาลั ยซึ่ งมี สั ญญาจ าง 3 ป ขึ้ น ไป และ
นั ก เรี ย นทุ น ฯ ซึ่ ง ไม ไ ด กํ า หนดระยะเวลาการจ า ง เพื่ อ จะได จั ด ทํ า คํ า สั่ ง เปลี่ ย นระยะเวลาการจ า งต อ ไป
ตามเอกสารหมายเลข 1
2. พนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งมีระยะเวลาตามสัญญาจางไมถึง 3 ป
เห็นสมควรใหมีการประเมินฯ ทุกราย หากผลการประเมินมีคะแนนตั้งแต 80 คะแนนขึ้นไป
ใหเสนอ ก.บ.ม. เพื่ออนุมัติใหเปลี่ยนสัญญาจางเปนสัญญาจางจนถึงสิ้นปงบประมาณที่มีอายุครบ 60 ปบริบูรณ
แตหากผลการประเมินฯ มีคะแนนตั้งแต 60 คะแนน แตไมถึง 80 คะแนน ใหตอการจางเปนระยะเวลาหนึ่งป
ทั้งนี้ มี พนั กงานมหาวิ ทยาลั ยที่จะสิ้ นสุ ดระยะเวลาตามสัญญาจ างในวั นที่ 30 กั นยายน
2559 ซึ่งไดมีการประเมินมาแลว และที่ประชุม ก.บ.พ. ครั้งที่ 10/2559 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 ได
เห็นชอบการประเมินไวแลว สมควรใหใชคะแนนประเมินดังกลาวในการตอการจางตามหลักเกณฑของขอบังคับใหม
ดังนี้
(1) พนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งมีผลการประเมินที่มีคะแนนตั้งแต 80 คะแนนขึ้นไป จํานวน
100 ราย ตามเอกสารหมายเลข 2 ใหทําสัญญาจางจนถึงสิ้นปงบประมาณที่มีอายุครบ 60 ป
(2) พนักงานมหาวิทยาลัย มีผลการประเมินที่มีคะแนนไมถึง 80 คะแนน จํานวน 44 ราย
ตามเอกสารหมายเลข 3 ใหทําสัญญาจางเปนระยะเวลา 1 ป
3. พนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งไดรับการบรรจุใหมในปงบประมาณ พ.ศ. 2559
(1) ผูซึ่งผานการประเมินทดลองการปฏิบัติงานแลว และ ก.บ.พ. ไดเห็นชอบการประเมินฯ
ไว แล ว หากเปนผู ที่มีคะแนนประเมิ น 80 คะแนนขึ้ นไป เห็นควรให เปลี่ ยนสั ญญาจ างเป นสั ญญาจ างจนถึ ง
สิ้นปงบประมาณที่มีอายุครบ 60 ปบริบูรณ จํานวน 27 ราย ตามเอกสารหมายเลข 4
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(2) ผู ซึ่ งผ านการประเมิ นทดลองปฏิ บั ติ งานดวยคะแนนไม ถึง 80 คะแนน และ ก.บ.พ.
ไดเห็นชอบการประเมินไวแลว ใหตอการจางเปนระยะเวลา 1 ป จํานวน 10 ราย ตามเอกสารหมายเลข 5
(3) ผูซึ่งอยูระหวางทดลองการปฏิบัติงาน ซึ่งจะครบระยะเวลาการจางในวันที่ 30 กันยายน
2559 แตยังไมครบระยะเวลาที่จะประเมินฯ ใหตอการจางเปนระยะเวลา 1 ป เพื่อใหครอบคลุมระยะเวลา
การประเมินฯ จํานวน 34 ราย ตามเอกสารหมายเลข 6
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ ป ระชุ มพิ จ ารณา
มติ
ที่ ประชุ มพิ จารณาแล ว มี มติ เ ห็ น ชอบให ดํ า เนิ น การต อ สั ญ ญาจ า งพนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย
ตามข อบั งคั บมหาวิ ทยาลั ยศิ ลปากรว าด วยการบริ หารงานบุ คคลพนั กงานมหาวิ ทยาลั ย พ.ศ. 2559 ข อ 21
ตามที่ เ สนอ ส ว นพนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย ซึ่ ง สั ญ ญาจ า งจะสิ้ น สุ ด ในวั น ที่ 30 กั น ยายน 2559 และได ผ า น
การประเมิ น เพื่ อ ต อ สั ญ ญาจ า ง โดยที่ ป ระชุ ม ก.บ.พ. ครั้ ง ที่ 10/2559 เมื่ อ วั น ที่ 17 พฤษภาคม 2559
ไดเห็นชอบแลวนั้น ใหกองการเจาหนาที่ดําเนินการออกคําสั่งตอการจางพนักงานมหาวิทยาลัยดังกลาวไปกอน
และใหจัดทําสัญญาจางตอไป ทั้งนี้ ใหกองนิติการเรงรัดการรางสัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัยใหสอดคลอง
กับ ขอบังคับ มหาวิ ทยาลั ยศิ ลปากรว าด วยการบริห ารงานบุ คคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 เพื่อให
พนักงานมหาวิทยาลัยไดใชในการจัดทําสัญญาจางดังกลาวตอไปโดยเร็ว
ระเบียบวาระที่ 4.2

แผนและการติดตามผลการดําเนินงานตามแผน
ไมมี

ระเบียบวาระที่ 4.3
ระเบียบวาระที่ 4.3.1

ขอบังคับ / ระเบียบ / ประกาศ
(ร า ง) ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย ศิ ลปากร เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารได ม า
ซึ่งกรรมการสภาวิชาการประเภทคณบดี คณาจารยประจําซึ่งดํารงตําแหนง
รองศาสตราจารยหรือศาสตราจารย และผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย

สรุปเรื่อง

ตามที่มหาวิทยาลัย ไดประกาศใชขอบังคับ มหาวิทยาลัย ศิลปากรวาดวยสภาวิช าการ พ.ศ.
2559 โดยใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2559 และในขอบังคับฯ ดังกลาว กําหนดใหการไดมาซึ่ง
กรรมการสภาวิชาการประเภทคณบดี คณาจารยประจําซึ่งดํารงตําแหนงรองศาสตราจารยหรือศาสตราจารย
และผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย ตองเปนไปตามประกาศที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยกําหนด
นั้น
ในการนี้ กองนิติการไดเสนอที่ประชุมพิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง
หลั ก เกณฑ และวิ ธี ก ารได ม าซึ่ งกรรมการสภาวิ ช าการประเภทคณบดี คณาจารย ป ระจํ าซึ่ งดํ ารงตํ าแหน ง
รองศาสตราจารยหรือศาสตราจารย และผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึ งเสนอที่ ป ระชุ มพิ จ ารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติมอบหมายใหกองนิติการปรับแกไข (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัย
ศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการไดมาซึ่งกรรมการสภาวิชาการประเภทคณบดี คณาจารยประจําซึ่งดํารง
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ตําแหนงรองศาสตราจารยหรือศาสตราจารย และผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย ตามความเห็นของ
ที่ประชุมในประเด็นตางๆ ดังนี้
1. ในการใหไดมาซึ่งกรรมการสภาวิชาการประเภทคณบดี นั้น คณะวิชาที่จัดอยูใน 2 กลุม
สาขาตามขอบังคับฯ ใหคณบดีแจงกลุมสาขาที่ประสงคจะใชสิทธิ์ในการเลือกและการไดรับเลือกเปนกรรมการ
สภาวิชาการเพียง 1 กลุม สาขาเทานั้น
2. คณะวิชาที่จัดอยูใน 2 กลุมสาขาตามขอบังคับฯ คณาจารยจากทั้ง 2 กลุมสาขามีสิทธิ์ไดรับ
การเสนอชื่อเพื่อรับการสรรหาเปนกรรมการสภาวิชาการประเภทคณาจารยประจําได
3. สําหรับผูที่ไดรับเลือกเปนกรรมการสภาวิชาการประเภทคณาจารยประจําใหมาจากคณะ
เดียวกันได แตตองตางกลุมสาขา ในกรณีอยูในวาระการดํารงตําแหนงเดียวกัน
และให นํ า เสนอที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากรพิ จ ารณาอี ก ครั้ ง
เพื่อแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการสรรหาเพื่อใหไดมาซึ่ง กรรมการสภาวิชาการประเภทคณบดีและประเภท
คณาจารยประจําตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.4
ระเบียบวาระที่ 4.4.1
สรุปเรื่อง

โครงสรางสวนงานและหนวยงานภายใน
แนวทางการปรับโครงสรางสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ

ตามที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ได มี ก ารปรั บ เปลี่ ย นสถานภาพเป น มหาวิ ท ยาลั ย ในกํ า กั บ ของรั ฐ
โดยคณะกรรมการนโยบายและการบริหารเพื่อการปรับเปลี่ยนสถานภาพของมหาวิทยาลัยเปนมหาวิทยาลัยใน
กํ ากั บของรั ฐ ได เ ห็ น ชอบให มหาวิ ทยาลั ยดํ าเนิ นการปรั บปรุ งโครงสร างองค กรให มี ความยื ดหยุ น คล องตั ว
และสอดคลองกับการเปนมหาวิทยาลัยในกํ ากั บของรัฐ เพื่ อเปนการเพิ่ มประสิทธิ ภาพในการบริหารองคกร
ประกอบกับที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันอังคารที่ 9 สิงหาคม
2559 ไดพิจารณาแนวทางการปรับโครงสรางคณะวิชา ไปแลวนั้น
โดยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 มาตรา 9 กําหนดวา การดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัยเพื่อการบรรลุวัตถุประสงคตามพันธกิจที่กําหนดไวในมาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ศิลปากร พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยอาจแบงสวนงาน ดังนี้
1. สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มีภาระหนาที่สนับสนุนการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย
และคณะกรรมการตางๆ ของสภามหาวิทยาลัย และภาระหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
2. สํานักงานอธิการบดี มีภาระหนาที่ในการสนับสนุนการบริ หารของมหาวิ ทยาลัย เพื่อให
บรรลุวัตถุประสงคและพันธกิจของมหาวิทยาลัย และภาระหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
3. คณะวิ ช า มี ภ าระหน า ที่ ผ ลิ ต บั ณ ฑิ ต วิ จั ย บริ ก ารวิ ช าการ และทะนุ บํ า รุ ง ศิ ล ปะและ
วัฒนธรรม และภาระหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
4. สวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ หรือใหการบริการสนับสนุนการบริหาร
จัดการดานใดดานหนึ่ง หรือพันธกิจเฉพาะและภาระหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย โดยมีภาระหนาที่ในการ
ดําเนินการเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตามมาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติ
สวนงานที่มีฐานะเทียบเทาคณะวิชาในปจจุบัน ไดแก ศูนยคอมพิวเตอร สํานักหอสมุดกลาง
สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา และหอศิ ล ป เป น ส ว นงานที่ มี ห น า ที่ ใ ห บ ริ ก าร เพื่ อ สนั บ สนุ น ภารกิ จ สํ า คั ญ ของ
มหาวิทยาลัย ทั้งยังมีบทบาทและภาระหนาที่สําคัญในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยใหไดรับการยอมรับตาม
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คุณภาพมาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ โดยใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อน ดังนั้น จึงตองมี
การปรับตัวใหสอดคลองตอการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
ในการนี้ กองแผนงานจึง ไดนําหลักการ วัตถุประสงค และแนวทางการปรับปรุงโครงสราง
องคกรตามที่คณะกรรมการการปรับปรุงโครงสรางองคกรไดใหขอเสนอแนะในการปรับโครงสรางและการ
บริหารงานสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ โดยมีการกําหนดชื่อเรียกสวนงานใหเปนรูปแบบ
เดียวกัน คือ สวนงานที่มีหนาที่ใหบริการเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การวิจัย หรือพันธกิจเฉพาะ
ดานของมหาวิทยาลัย เรียกวา สถาบันหรือสํานัก เพื่อใหเกิดความคลองตัวในการบริหารจัดการ สามารถแบง
หนวยงานภายในตามโครงสรางและการบริหารงานได ดังนี้
โครงสรางเดิม
สวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มี
ฐานะเทียบเทาคณะ
- ศูนยคอมพิวเตอร มีหนวยงาน
เรียกวา ฝาย
- สํานักหอสมุดกลาง มีหนวยงาน
เรียกวา ฝาย
- สถาบันวิจัยและพัฒนา
มีหนวยงานเรียกวา ฝาย
- หอศิลป มีหนวยงานเรียกวา ฝาย

โครงสรางปรับใหม
สวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มี
ฐานะเทียบเทาคณะ
- สํานักคอมพิวเตอร มีหนวยงาน
เรียกวา ฝาย
- สํานักหอสมุดกลาง มีหนวยงาน
เรียกวา ฝาย
- สํานักบริหารงานวิจัยและ
พัฒนา*
- สถาบันศิลปะและการออกแบบ
(รวมหอศิลปที่มีบทบาทและ
ภารกิจใหม สถาบัน
สถาปตยกรรมไทย สถาบัน
วัฒนธรรมภูมิภาคตะวันตก)

การกํากับดูแลและบริหารงาน
สํานักคอมพิวเตอรและสํานัก
หอสมุดกลาง
- ผูอํานวยการสํานัก
- คณะกรรมการประจําสวนงาน
สํานัก
*สํานักบริหารงานวิจัยและพัฒนา
หรือสถาบันศิลปะและการ
ออกแบบ อาจพิจารณา 2
รูปแบบ คือ
1. มีผูอํานวยการสํานัก/สถาบัน
และคณะกรรมการประจําสวน
งาน กํากับดูแลโดยมี
คณะกรรมการอํานวยการ ซึ่งมี
อธิการบดีเปนประธาน
คณะกรรมการ
มีหัวหนาสวนงานเปน
เลขานุการคณะกรรมการ
2. ขึ้นตรงตออธิการบดีโดย
มอบหมายใหรองอธิการบดี
กํากับดูแล

ทั้งนี้ กองแผนงานไดศึกษาเปรียบเทียบสวนงาน/หนวยงานดังกลาวกับมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยน
สถานภาพเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐแลว และมีรูปแบบการพัฒนาสวนงาน/หนวยงานดังกลาวอยาง
ชัดเจน จํานวน 3 มหาวิทยาลัย คือ มหาวิทยาลัยขอนแกน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมหิดล
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

24
มติ
ที่ประชุ มพิจารณาแล ว มีมติ มอบหมายให รองอธิการบดี ฝายวางแผนและพั ฒนาจัดใหมีการ
ประชุมระหวางหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของเพื่อประชุมหารือรวมกันเกี่ยวกับแนวทางการปรับโครงสรางสวนงานที่
เรี ย กชื่ อ อย า งอื่ น ที่ มี ฐ านะเที ย บเท า คณะ และรวบรวมข อ มู ล ความคิ ด เห็ น ประกอบการพิ จ ารณาของ
สภามหาวิทยาลัย
ทั้งนี้ ประธานขอใหคํานึงถึงการปรับเปลี่ยนชื่อสวนงานที่ควรสะทอนถึงภารกิจของสวนงาน
อยางเดนชัด
ระเบียบวาระที่ 4.4.2

การปรับโครงสรางสถาบันวิจัยและพัฒนา

สรุปเรื่อง

ดวยสถาบันวิจัยและพัฒนาประสงคเสนอที่ประชุมพิจารณาการปรับโครงสรางการบริหารของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา (ใหม) โดยแบงเปน 4 สวนงาน ดังนี้
1. สํานักงานเลขานุการ โดยมีรองผูอํานวยการฝายบริหารเปนผูดูแล
2. ฝายบริหารการวิจัย โดยมีรองผูอํานวยการฝายวิจัยเปนผูดูแล
3. ฝายวิชาการและกิจกรรมพิเศษ โดยมีรองผูอํานวยการฝายวิจัยเปนผูดูแล
4. ฝายประสานงานโครงการวิจัยและสรางสรรค โดยมีรองผูอํานวยการฝายกิจการพิเศษเปน
ผูดูแล
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติ มอบหมายใหสถาบันวิจัยและพัฒนานําเรื่องการปรับโครงสราง
สถาบันวิจัยและพัฒนาเขาประชุมหารือในการประชุมเกี่ยวกับแนวทางการปรับโครงสรางสวนงานที่เรียกชื่อ
อยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะรวมกับรองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนาและหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ
ระเบียบวาระที่ 4.5
ระเบียบวาระที่ 4.5.1
สรุปเรื่อง

การบริหารการเงินและทรัพยสิน
การแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานและติดตามเรงรัดการใชจายเงิน
งบประมาณของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ 1341/2558 ลงวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2558 ไดแตงตั้ง
คณะกรรมการดําเนินงานและติดตามเรงรัดการใชจายเงินงบประมาณของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2559 ซึ่งจะครบวาระการปฏิบัติหนาที่ในวันที่ 30 กันยายน 2559 นั้น
เพื่อใหการดําเนินงานและติดตามเรงรัดการใชจายเงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยเปนไป
ดวยความเรียบรอยและตอเนื่อง จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานและติดตามเรงรัด
การใชจายเงินงบประมาณของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

25
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานและติดตามเรงรัด
การใชจายเงินงบประมาณของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยประกอบดวยผูดํารงตําแหนง
และมีรายชื่อตอไปนี้
1. รองอธิการบดีฝายบริหาร
ประธานกรรมการ
2. อาจารย ดร.ประไพพิมพ สุธีวสินนนท
กรรมการ
ผูชวยอธิการบดีฝายคลัง
3. อาจารย ดร.ธนะ จีระพิวัฒน
กรรมการ
รองคณบดีฝายบริหาร คณะสถาปตยกรรมศาสตร
4. อาจารย ดร.วัชราภรณ รวมธรรม
กรรมการ
รองคณบดีฝายบริหาร คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร
5. อาจารย ดร.ศศิภา พจนวาที
กรรมการ
รองคณบดีฝายแผนงานและประกันคุณภาพ คณะวิทยาการจัดการ
6. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เฉลิมชัย กิตติศักดิ์นาวิน
กรรมการ
รองผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติฝายบริหาร
7. ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
กรรมการ
8. เลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย
กรรมการ
9. เลขานุการคณะมัณฑนศิลป
กรรมการ
10. เลขานุการคณะอักษรศาสตร
กรรมการ
11. เลขานุการคณะศึกษาศาสตร
กรรมการ
12. เลขานุการคณะเภสัชศาสตร
กรรมการ
13. เลขานุการคณะวิทยาการจัดการ
กรรมการ
14. ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
กรรมการ
15. เลขานุการสํานักหอสมุดกลาง
กรรมการ
16. เลขานุการศูนยคอมพิวเตอร
กรรมการ
17. เลขานุการหอศิลป
กรรมการ
18. ผูอํานวยการกองกลาง
กรรมการ
19. ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่
กรรมการ
20. ผูอํานวยการกองกิจการนักศึกษา
กรรมการ
21. ผูอํานวยการกองงานวิทยาเขต
กรรมการ
22. ผูอํานวยการกองนิติการ
กรรมการ
23. ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา
กรรมการ
24. ผูอํานวยการกองบริการอาคารสถานที่และยานพาหนะ
กรรมการ
พระราชวังสนามจันทร
25. ผูอํานวยการกองแผนงาน
กรรมการ
26. ผูอํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน
กรรมการ
27. ผูอํานวยการสํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา
กรรมการ
28. ผูอํานวยการสํานักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
กรรมการ
29. นางกฤษณา สุภชัยพานิชพงศ บัณฑิตวิทยาลัย
กรรมการ
30. นางพนมพร ยูถะสุนทร
บัณฑิตวิทยาลัย
กรรมการ
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31. นายอนันท ใจทัน

คณะจิตรกรรม ประติมากรรม
และภาพพิมพ
32. นางสาวอัจฉรา ยมะคุปต
คณะจิตรกรรม ประติมากรรม
และภาพพิมพ
33. นางจันทรเพ็ญ ศรชวย
คณะจิตรกรรม ประติมากรรม
และภาพพิมพ
34. นายพลวรุตม งามบุญแถม
คณะสถาปตยกรรมศาสตร
35. นางสาววิภาพร คอมนันท
คณะสถาปตยกรรมศาสตร
36. นางสาวชาลิสา สุวรรณกิจ
คณะโบราณคดี
37. นางสาวฐิติกาล ลิ้มรุงเรืองรัตน คณะโบราณคดี
38. นางสาวนภาพร ทองทวี
คณะมัณฑนศิลป
39. นางสาวสุรีพร แปนพิบูลลาภ คณะมัณฑนศิลป
40. นายนันทิช แกวมุณี
คณะอักษรศาสตร
41. นางมัณฑนา นอยพิทักษ
คณะอักษรศาสตร
42. นางสุนีย มิ่งโชชัย
คณะศึกษาศาสตร
43. นายนิฐิณัฐ วโรดมรุจิรานนท คณะศึกษาศาสตร
44. นางรุงอรุณ นิมิตรนิวัฒน
คณะวิทยาศาสตร
45. นางสาวจิตรรดี ตันติคชาภรณ คณะวิทยาศาสตร
46. นางสาวนาตยา ทับทิมทอง
คณะเภสัชศาสตร
47. นางสาวเสาวนีย พูลเขตรวิทย คณะเภสัชศาสตร
48. นางสายใจ ศรีวิบูลย
คณะวิศวกรรมศาสตร
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
49. นางพูนสุข ยมบานกวย
คณะวิศวกรรมศาสตร
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
50. นางสาวลลวรรณ เปรมประเสริฐ คณะดุริยางคศาสตร
51. นางพิจิตรา บัวบาล
คณะดุริยางคศาสตร
52. นางพรทิพา เชยอักษร
คณะดุริยางคศาสตร
53. นางสาวทัศนวรรณ พลวิรัตน คณะสัตวศาสตร
และเทคโนโลยีการเกษตร
54. นางสาวชลทิชา ทองศิริ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
55. นางสาววรรณภาพร สีแดง
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
56. นางสาวสุนันทา คําจริง
วิทยาลัยนานาชาติ
57. นางสาวมนทิรา สาเมือง
วิทยาลัยนานาชาติ
58. นายสุพรชัย มั่งมีสิทธิ์
สถาบันวิจัยและพัฒนา
59. นางสาวน้ําผึ้ง เมืองสมบัติ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
60. นางสุกัญญา โภคา
สํานักหอสมุดกลาง
61. นายสมภพ สุขดี
สํานักหอสมุดกลาง

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.

นางสาววรารัตน วีรเดชกําพล
นายณรงควิทย ทัศนานุตริยกุล
นางสาวภัทรศยา ปยะมาพาณิช
นางสุภาพ กลอมจิตต
นางสาวสุนิสา ศรีเผือก
นายสําราญ กิจโมกข
นายเอกพงษ สกุลพันธุ
นางพนิดา วิริยะอารี
นางสาวศุภรา คูคูสมุทร
นางพิมพใจ สัจจาพิทักษ
นางสาวนภารัตน ดานกลาง
นางนิลวรรณ ไทยมะณี

74. นางสาวประภาศรี ยินดี

สํานักหอสมุดกลาง
ศูนยคอมพิวเตอร
ศูนยคอมพิวเตอร
ศูนยคอมพิวเตอร
ศูนยคอมพิวเตอร
หอศิลป
หอศิลป
กองกิจการนักศึกษา
กองงานวิทยาเขต
กองงานวิทยาเขต
กองงานวิทยาเขต
สํานักงานวิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี
สํานักงานวิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี

75. ผูอํานวยการกองคลัง
76. นางดุษณี คลายปาน
77. นางสาวอรอารีย สุขหงส
78. นางสาวชนมนิภา โกยสกุล
79. นางสาวเกศรินทร แกวชวย
80. นางสาวเบญจวรรณ แซไหล
81. นางสาวภัทรพร ใครเครือ
และใหนําเสนออธิการบดีลงนามในคําสั่งแตงตั้งตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.5.2

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

วงเงินยืมทดรองจายหมุนเวียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

สรุปเรื่อง

ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการทดรองจายและการยืมเงินของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 ฉบับลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556 ในขอ 4 ระบุวา การกําหนดวงเงินเพื่อให
หนวยงานที่ประสงคยืมเงินจากมหาวิทยาลัยเพื่อใชหมุนเวียนเปนเงินทดรองจายภายในหนวยงาน ใหอธิการบดี
โดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณบดีกําหนดเปนปๆ ไป นั้น
ในการนี้ กองคลังไดสรุปวงเงินยืมทดรองจายหมุนเวียน ประจํา ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
ตามที่คณะวิชา/หนวยงานเสนอมา รวมเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 67,573,000.00 บาท (หกสิบเจ็ดลานหาแสน
เจ็ดหมื่นสามพันบาทถวน) ดังนี้
กรุงเทพมหานคร
สํานักงานสภามหาวิทยาลัย
กองกลาง
กองคลัง

จํานวน
จํานวน
จํานวน

3,000.00
600,000.00
400,000.00

บาท
บาท
บาท
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กองบริการการศึกษา
สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ
คณะสถาปตยกรรมศาสตร
คณะโบราณคดี
คณะมัณฑนศิลป
คณะดุริยางคศาสตร
วิทยาลัยนานาชาติ
หอศิลป
รวม

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

150,000.00
20,000.00
700,000.00
1,000,000.00
1,300,000.00
3,000,000.00
8,000,000.00
7,000,000.00
5,000,000.00
300,000.00
27,473,000.00

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

นครปฐม
กองกิจการนักศึกษา
กองงานวิทยาเขต
กองบริการอาคารสถานที่และยานพาหนะฯ
คณะอักษรศาสตร
คณะศึกษาศาสตร
คณะวิทยาศาสตร
คณะเภสัชศาสตร
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สํานักหอสมุดกลาง
ศูนยคอมพิวเตอร
รวม

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

2,500,000.00
100,000.00
700,000.00
5,000,000.00
6,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
7,000,000.00
300,000.00
750,000.00
150,000.00
32,500,000.00

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

เพชรบุรี
สํานักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร
คณะวิทยาการจัดการ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รวม

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

500,000.00
600,000.00
3,000,000.00
3,500,000.00
7,600,000.00

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ทั้ งนี้ คณะวิ ช า/หน ว ยงานที่ ยั ง ไม ได แจ งกํ าหนดวงเงิ น ยื มทดรองจ ายหมุ น เวี ย น ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2560 กองคลังไดกําหนดวงเงินยืมทดรองจายหมุนเวียนเดิมตามที่คณะวิชา/หนวยงานได
กําหนดไวในปงบประมาณ พ.ศ. 2559
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
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มติ
ที่ ประชุ มพิ จารณาแล ว มี มติ ใ ห ค วามเห็ น ชอบวงเงิ น ยื ม ทดรองจ า ยหมุ น เวี ย น ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ของคณะวิชา/หนวยงาน ตามที่กองคลังเสนอ
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยขอความรวมมือใหคณะวิชา/หนวยงานติดตามทวงถามผูที่คางการสงคืนเงิน
ยืมทดรองจาย และเรงดําเนินการสงคืนเงินยืมทดรองจายใหทันตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด รวมทั้งขอความ
รวมมือคณบดีคณะวิชากํากับดูแลเรื่องการยืมเงินแทนกัน โดยเฉพาะเจาหนาที่ที่ตองรับผิดชอบยืมเงินทดรอง
จายแทนคณาจารย
ระเบียบวาระที่ 4.6
ระเบียบวาระที่ 4.6.1

เรื่องอื่นๆ ตามที่อธิการบดีปรึกษา
มาตรฐานภาระงานของผูดํารงตําแหนงบริหารหรือผูทํางานบริหาร

สรุปเรื่อง

ตามที่สภาคณาจารยไดเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาขอเสนอเกี่ยวกับมาตรฐานภาระงานของ
ผูดํารงตําแหนงบริหารหรือผูทํางานบริหาร และที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันอังคารที่ 5 เมษายน
2559 ไดมี มติมอบหมายใหป ระธานสภาคณาจารย ศึกษาข อมู ลเพิ่ มเติมและจั ด ทําตัว อย างแนวทางในการ
ดําเนินการตามมาตรฐานภาระงานของผูดํารงตําแหนงบริหารหรือผูทํางานบริหาร โดยภาระงานที่ปรากฏเปน
ผลงานทางบริหาร ตามที่สภาคณาจารยเสนอ แลวสงมายังมหาวิทยาลัยภายในวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 เพื่อ
จะไดรวบรวมแลวนําเสนอที่ประชุมคณบดีพิจารณาอีกครั้ง นั้น
เนื่องจากสภาคณาจารยไดมีบันทึกแจงแนวทางการดําเนินการตามขอเสนอมาตรฐานภาระ
งานของผูดํารงตําแหนงบริหารหรือผูทํางานบริหาร และมหาวิทยาลัยไดพิจารณาเห็นวา แนวทางดังกลาวมิได
กํ าหนดรายละเอี ย ดของวิ ธี การเพื่ อให แนวทางได เ กิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ โ ดยชั ด เจน จึ งขอให ส ภาคณาจารย เ สนอ
รายละเอียดวิธีการทํางานเพื่อใหไดผลผลิตที่เปนตัวชี้วัดในการบริหารตามที่ไดตั้งไว เพื่อประกอบการพิจารณา
ของมหาวิทยาลัย
บัดนี้ สภาคณาจารยไดเสนอเอกสารเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิ จารณาเกี่ยวกับ มาตรฐาน
ภาระงานของผูดํารงตําแหนงบริหารหรือผูทํางานบริหาร ดังนี้
1. รายงานการประชุมสภาคณาจารย สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันจันทรที่ 14 มีนาคม 2559
2. รายงานการประชุมสภาคณาจารย สมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2559
3. ข อเสนอมาตรฐานภาระงานของผู ดํ ารงตํ าแหน งบริ ห ารหรื อผู ทํ างานบริ ห าร (โดยมติ
ที่ประชุมสภาคณาจารย สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันจันทรที่ 14 มีนาคม 2559 และมติที่ประชุมสภา
คณาจารย สมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2559)
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีขอเสนอแนะในประเด็นตางๆ เกี่ยวกับมาตรฐานภาระงานของผูดํารง
ตําแหนงบริหารหรือผูทํางานบริหาร ตามที่สภาคณาจารยเสนอ โดยเห็นวาภาระงานของผูดํารงตําแหนงบริหาร
หรื อผูทํางานบริ หาร ปจจุ บั นมี ภาระงานที่ ดํ าเนิ นการเปนไปตามที่ ประธานสภาคณาจารย เสนออยู แล ว แต มี
ประเด็นสําคัญที่ควรคํานึงถึงดวย ดังนี้
1. ความเป น ธรรมในการจั ด หาเงิ น อุ ด หนุ น งานวิ จั ย สํ าหรั บ อาจารย ซึ่ งต องไม น อยกว าที่
กําหนดไวในแตละสาขา
2. ความเปนจริงเกี่ยวกับการหารายไดจากแหลงอื่นนอกเหนือจากคาเลาเรียน
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3. การกําหนดกลไกใหประธานหลั กสู ตรมีส วนร วมรั บผิ ดชอบในการจัดให มีนั กศึกษาระดั บ
บัณฑิตศึกษาตามเปาหมายที่กําหนด รวมทั้งผลการประเมินหลักสูตรแตละคณะวิชา
4. ปญหาอุปสรรคเกี่ยวกับการจัดใหมีจํานวนอาจารยที่มีผลงานทางวิชาการตามที่กําหนดและ
การจัดใหมีทุนสนับสนุนการตีพิมพผลงานตางๆ
5. ภาระงานบางอยางที่เปนภาระงานที่ผูบริหารตองดําเนินการอยูแลว เชน การดําเนินการ
เกี่ยวกับจํานวนผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและทุนสนับสนุนการวิจัย
6. การกํ าหนดมาตรฐานภาระงานควรกํ าหนดเกณฑ ทั้ งขั้ นต่ํ าและขั้ นสู งในการปฏิ บั ติ งาน
เนื่ องจากต องปฏิ บั ติงานให ได ผลดี ที่สุ ด และควรพิจารณาถึ งองค ประกอบอื่ นๆ ที่ สงผลให การทํางานประสบ
ความสําเร็จ เชน แรงบันดาลใจ นโยบายของคณะวิชา เปนตน
7. การใหความสําคัญกับภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคในดานการเรียน
การสอนและการพัฒนานักศึกษามากกวาการหารายได
8. มาตรฐานภาระงานของผูดํารงตําแหนงบริหารหรือผูทํางานบริหารตามที่สภาคณาจารยเสนอ
มีความซ้ํ าซ อนกั บภาระงานหรือเกณฑ ที่มหาวิ ทยาลั ยไดกําหนดไวแลว ได แก การประเมิ นคณบดี จากสภา
มหาวิทยาลัย/บุคลากรในคณะ/กรรมการประจําคณะ การประเมินคุณภาพการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.)/สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.) การ
ประกันคุณภาพหลักสูตร การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานดานตัวชี้วัดผลงานหลัก (Key Performance Indicators
: KPIs) การประเมินตนเอง และการประเมินธรรมาภิบาล
9. การมอบหมายหนวยงานหลักเพื่อกําหนดมาตรฐานภาระงานของผูดํารงตําแหนงบริหารหรือ
ผูทํางานบริหาร โดยคํานึงถึงความสัมพันธกับเกณฑอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย
ทั้งนี้ หากคณะวิชา/หนวยงานประสงคเสนอขอคิดเห็นเพิ่มเติม ขอใหสงมายังมหาวิทยาลัย
ภายในวันที่ 13 กันยายน 2559 แลวจะไดรวบรวมขอคิดเห็นดังกลาวพรอมขอเสนอแนะจากที่ประชุม และความ
คิดเห็นของคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมซึ่งผานการพิจารณาจากคณะกรรมการประจําคณะ
ตามขอหารือ เพื่อเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.6.2
สรุปเรื่อง

รายงานผลความกาวหนาของการเพิ่มพูนความรู ทางวิชาการฉบับสมบูรณ
ของผูชวยศาสตราจารยโชติวัฒน ปุณโณปถัมภ คณะมัณฑนศิลป

ตามที่ มหาวิ ทยาลั ยอนุ มั ติ ให ผู ช วยศาสตราจารย โชติ วั ฒน ปุ ณโณปถั มภ คณะมั ณฑนศิ ลป
ไปปฏิ บั ติ ง านเพื่ อเพิ่ มพู น ความรู ทางวิ ช าการเพื่ อ เขี ย นเอกสารคํ าสอน เรื่ อ ง อั ต ลั ก ษณ ใ นงานออกแบบ
(ประกอบการสอนรายวิชาการออกแบบนิเทศศิลป 3 และการออกแบบนิเทศศิลป 4) โดยมีกําหนดระยะเวลา
1 ป ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2555 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 นั้น
ในการนี้ ผูชวยศาสตราจารยโชติวัฒน ปุณโณปถัมภ ไดสงรายงานผลความกาวหนาของการไป
ปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการฉบับสมบูรณ ซึ่งผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะมัณฑนศิลป ครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
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มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบรายงานผลความกาวหนาของการเพิ่มพูนความรู
ทางวิชาการฉบับสมบูรณของผูชวยศาสตราจารยโชติวัฒน ปุณโณปถัมภ คณะมัณฑนศิลป
ระเบียบวาระที่ 4.6.3

การขอชื่อบัญชี (Username) และรหัสลับ (Password) สําหรับนักเรียน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร

สรุปเรื่อง

ดวยในปการศึกษา 2559 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากรมีนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปที่ 1
และมัธยมศึกษาชั้นปที่ 4 ยังมิไดลงทะเบียนในระบบยืนยันตัวบุคคลของสมาชิก SUNet ทําใหนักเรียนไม
สามารถเขาใชระบบ Internet ของมหาวิทยาลัยได หรืออาจใชระบบ Internet ของมหาวิทยาลัยผานชื่อบัญชี
ของบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
ในการนี้ เพื่อใหนักเรียนสามารถเขาใชระบบ Internet ของมหาวิทยาลัย และเพื่อเปนการฝก
ลักษณะนิสั ยที่ ถูกตองใหกับนั กเรีย นในการยื นยั นตั วบุ คคลเมื่อเข าใชระบบ Internet ของมหาวิ ทยาลั ย
ประกอบกั บเพื่อให การปฏิ บัติ เ ปน ไปตามพระราชบั ญญั ติว าดว ยการกระทําความผิ ดเกี่ ยวกับ คอมพิว เตอร
พ.ศ. 2550 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากรจึงประสงค ขอชื่อบัญชี (Username) และรหัสลับ (Password)
สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปที่ 1 และมัธยมศึกษาชั้นปที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร รหัส
ประจําตัว 59001-59201 โดยศูนยคอมพิวเตอรเห็นควรใหที่ประชุม ก.บ.ม. พิจารณาตามความประสงคของ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากรดังกลาว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ
ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแล ว มี ม ติ เ ห็ น ชอบให ศู น ย ค อมพิ ว เตอร ดํ า เนิ น การจั ด ทํ า ชื่ อ บั ญ ชี
(Username) และรหัสลับ (Password) สําหรับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อใหนักเรียน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากรสามารถเขาใชระบบ Internet ของมหาวิทยาลัยได ตามแนวทางเดียวกับ
นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร
ทั้งนี้ ขอใหโรงเรียนสาธิตมหาวิ ทยาลัย ศิลปากรและคณะศึกษาศาสตร พิจารณาการจัดทํ า
ฐานขอมูลใหเปนรูปแบบเดียวกันกับมหาวิทยาลัย รวมทั้งกํากับดูแลเกี่ยวกับการรักษาบัญชีผูใชของนักเรียน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากรใหเปนไปตามขอกําหนดที่มหาวิทยาลัยกําหนด เพื่อใหการใชงานดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศมีความปลอดภัย และปองกันมิใหเกิดการรั่วไหลของขอมูล
ระเบียบวาระที่ 4.6.4
สรุปเรื่อง

(ราง) ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ
Taylor’s University สหพันธรัฐมาเลเซีย

ดวยมหาวิทยาลัยประสงคจะทําขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับ Taylor’s University
สหพันธรัฐมาเลเซีย เพื่อสงเสริมความสัมพันธระหวางสองสถาบัน และพัฒนาการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและ
วัฒนธรรม โดยมหาวิทยาลัยได เยี่ยมชม Taylor’s University สหพันธรัฐมาเลเซีย ระหวางวันที่ 20-22
มิถุนายน 2559 เพื่อเจรจาหารือถึงความเปนไปไดในการทําขอตกลงความรวมมือกันระหวางสองสถาบันในดาน
ตางๆ ดังนี้
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1) การแลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่องการถายโอนหนวยกิตการศึกษาในระบบ American Degree
Transfer Program (ADP) จาก Taylor’s University
2) การแลกเปลี่ยนอาจารย นักวิชาการ และนักศึกษา
3) การทําวิจัยในสาขาที่มีความสนใจรวมกัน
4) การพัฒนาหลักสูตรสองปริญญา (double degree program)
5) การพัฒนาหลักสูตรรวมกัน ทั้งหลักสูตร non-degree program และหลักสูตร dual
degree program
งานวิ เทศสั มพั นธ มีความเห็ นว า มหาวิทยาลัย ควรเขาร วมโครงการ Taylor American
Degree Transfer Program (ADP) ซึ่งเปนโครงการที่ Taylor’s University ไดทําความรวมมือกับ
มหาวิทยาลัยตางๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกามานานกวา 20 ป จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรแบบอเมริกัน
ระดับปริญญาตรี ระยะเวลาการศึกษา 4 ป โดยใน 2 ปแรก นักศึกษาจะเรียนอยูที่ Taylor’s University และใน
2 ปสุดทาย นักศึกษาจะไปเรียนที่มหาวิทยาลัยตางๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกา งานวิเทศสัมพันธไดเจรจาความ
รวมมือกับ Taylor’s University โดยในปที่ 1 ใหนักศึกษาเรียนที่มหาวิทยาลัยศิลปากร ปที่ 2 เรียนที่ Taylor’s
University และปที่ 3-4 เรียนที่มหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยการทําความรวมมือในขั้นตนจะทําให
นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรไดประโยชนในการไปศึกษาตอที่มหาวิทยาลัยต างๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกา
โดยตรง และ ADP Program สามารถดึงดูดนักศึกษาตางชาติได ซึ่งขอตกลงดังกลาวเปนขอตกลงระดับ
มหาวิทยาลัย ระดับของผูลงนามของทั้งสองฝาย คือ อธิการบดี ขอตกลงมีระยะเวลา 1 ป นับตั้งแตวันลงนาม
นอกจากนี้ ไดมีการหารือเกี่ยวกับแผนการดําเนินโครงการดังกลาว โดยมีรายละเอียด ดังนี้
“โครงการ Taylor American Degree Transfer Program (ADP)”
เดือน
ตุลาคม 2559
พฤศจิกายน 2559
ธันวาคม 2559
พฤษภาคม 2560

โครงการ/กิจกรรมความรวมมือ
ลงนามความรวมมือกับ Taylor’s University
การเตรียมความพรอมทางวิชาการ
เงื่อนไขการลงทะเบียน
ประชาสัมพันธหลักสูตร ADP Program
เปดภาคการศึกษาแรก

ทั้งนี้ เนื่องจากขอตกลงดังกลาวเปนขอตกลงความรวมมือกับสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศ
ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางความตกลงรวมมือทาง
วิชาการระหวางสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศ พ.ศ. 2550 โดยมีสาระสําคัญขอ 6
ขอบเขตความรวมมือ และขอ 6.1 การเรียน การสอน ซึ่งจะครอบคลุมถึงการแลกเปลี่ยนคณาจารย นักศึกษา
และการจัดการเรียนการสอนรวมกันเพื่อใหปริญญาการจัดหลักสูตรรวม จึงเห็นควรเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณากอนทีจ่ ะดําเนินการตอไป
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติให ความเห็น ชอบ (ราง) ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ
ระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ Taylor’s University สหพันธรัฐมาเลเซีย และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาตอไป
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ระเบียบวาระที่ 4.6.5

(รา ง) ปฏิทินและ (ร าง) แผนปฏิ ทิน ปฏิ บัติก ารการประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําป พ.ศ. 2560

สรุปเรื่อง

เพื่อใหการดําเนินงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําป พ.ศ.
2560 เปนไปดวยความเรียบรอยและตอเนื่อง งานการประชุมไดจัดทํา (ราง) ปฏิทินและ (ราง) แผนปฏิทิน
ปฏิ บั ติ การการประชุ มคณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ทยาลั ย ศิ ล ปากร ประจํ าป พ.ศ. 2560 เสนอที่ ป ระชุ ม
พิจารณา
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ปฏิทินและ (ราง) แผนปฏิทินปฏิบัติการ
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําป พ.ศ. 2560 ตามที่งานการประชุมเสนอ
ระเบียบวาระที่ 4.6.6
สรุปเรื่อง

(ราง) ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ
มหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐประชาชนจีน

ด ว ยมหาวิ ท ยาลั ย ประสงค จ ะทํ า ข อ ตกลงความร ว มมื อ ทางวิ ช าการกั บ มหาวิ ท ยาลั ย ใน
สาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใตชื่อโครงการ “Thailand and China Education Cooperation and
Development Project” ซึ่งขอตกลงดังกลาวมีระยะเวลา 5 ป นับตั้งแตวันลงนาม โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. การทําขอตกลงความรวมมือกับมหาวิทยาลัยที่เปนสมาชิกของ Asia-Pacific Education
Cooperation and Development Organization (APECD) จํานวน 4 สถาบัน คือ
1) มหาวิทยาลัยชิงหัว (Tsinghua University)
2) มหาวิทยาลัยเหลียวหนิง (Liaoning University)
3) มหาวิทยาลัยหนานจิง (Nanjing University)
4) มหาวิ ท ยาลั ย นครหลวงการพลศึ ก ษาและกี ฬ า หรื อ มหาวิ ท ยาลั ย CUPES
(Capital University of Physical Education and Sports)
2. วัตถุประสงคของการทําความรวมมือกับมหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐประชาชนจีน ดังนี้
1) เพื่อสงเสริมความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับมหาวิทยาลัยใน
สาธารณรัฐประชาชนจีนทั้ง 4 สถาบัน
2) เพื่ อส งเสริ ม การแลกเปลี่ ย นคณาจารย ในด านการเรี ย นการสอนและโครงการวิ จั ย
รวมกัน
3) เพื่อสงเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระดับปริญญาที่มีคุณภาพ
4) เพื่อมีสวนรวมในการแลกเปลี่ยนวัสดุหรือสิ่งพิมพทางวิชาการ และการทําวิจัยในสาขา
ที่มีความสนใจรวมกัน โดยมีสิทธิ์ตีพิมพเพื่อแสดงความเปนเจาของผลงานรวมกัน
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเหลียวหนิงจะมอบทุนการศึกษา จํานวน 20 ทุน ใหแกนักเรียนไทยที่
สนใจจะไปศึกษาหลักสูตรระยะสั้น 2 สัปดาห ในสาธารณรัฐประชาชนจีน
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3. แผนการดําเนินโครงการความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับมหาวิทยาลัยใน
สาธารณรัฐประชาชนจีน ดังนี้
“Thailand and China Education Cooperation and Development Project”
เดือน/ป
สิงหาคม 2559
กันยายน 2559
พฤศจิกายน 2559
ธันวาคม 2559
มกราคม 2560
กุมภาพันธ 2560
มีนาคม-มิถุนายน 2560
สิงหาคม 2560

โครงการ/กิจกรรมความรวมมือ
เจรจาความรวมมือกับวิทยาลัยนานาชาติใหเปนศูนยกลางความรวมมือ
ขออนุมัติสภามหาวิทยาลัยเพื่อลงนามขอตกลงความรวมมือกับ
มหาวิทยาลัยในจีนทั้ง 4 สถาบัน
การเตรียมความพรอมทางวิชาการ
การจัดประชุมประจําปของ APECD
การวางแผนการรับนักศึกษาในป 2560
คายฤดูหนาว
โครงการทุนการศึกษา
ประชาสัมพันธหลักสูตรการศึกษา
เปดภาคการศึกษาแรก

งานวิ เทศสั มพันธ พิจารณาแล วเห็ นวา การทํ า ความรวมมือกั บมหาวิทยาลัยในสาธารณรั ฐ
ประชาชนจีนจะเปนประโยชนแกมหาวิทยาลัยศิลปากรในดานตางๆ ดังนี้
1) การเพิ่มจํานวนนักศึกษาชาวตางชาติ โดยเฉพาะนักศึกษาชาวจีน
2) การแลกเปลี่ยนอาจารยและนักศึกษา
3) การไดรับทุนสนับสนุนการศึกษาจากรัฐบาลจีน
4) การทําวิจัยหรือการจัดทําหลักสูตรรวมกัน
5) การพัฒนาหลักสูตรสองปริญญา (double degree program)
6) การสรางบรรยากาศความเปนนานาชาติในมหาวิทยาลัยศิลปากร
7) การสรางความเขาใจในภาษาและวัฒนธรรมของจีนใหนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร
8) ความเปนไปไดในการจัดตั้งศูนยจีนศึกษาในอนาคต
ทั้งนี้ เนื่องจากขอตกลงดังกลาวเปนขอตกลงความรวมมือกับสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศ
ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางความตกลงรวมมือทาง
วิชาการระหวางสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศ พ.ศ. 2550 โดยมีสาระสําคัญขอ 6
ขอบเขตความรวมมือ และขอ 6.1 การเรียน การสอน ซึ่งจะครอบคลุมถึงการแลกเปลี่ยนคณาจารย นักศึกษา
และการจัดการเรียนการสอนรวมกันเพื่อใหปริญญาการจัดหลักสูตรรวม จึงเห็นควรเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณากอนทีจ่ ะดําเนินการตอไป
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติให ความเห็น ชอบ (ราง) ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ
ระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับมหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐประชาชนจีน จํานวน 4 สถาบัน คือ
1. มหาวิทยาลัยชิงหัว (Tsinghua University)
2. มหาวิทยาลัยเหลียวหนิง (Liaoning University)
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3. มหาวิทยาลัยหนานจิง (Nanjing University)
4. มหาวิ ท ยาลั ย นครหล ว งการพล ศึ ก ษาและกี ฬ า หรื อ มหาวิ ท ยาลั ย CUPES
(Capital University of Physical Education and Sports)
แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.6.7

รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ประจําปการศึกษา 2558

สรุปเรื่อง

ตามที่มหาวิทยาลัยไดกําหนดใหมีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา
2558 ระดับหลักสูตร ระหวางวันที่ 25 กรกฎาคม - 15 สิงหาคม 2559 นั้น
ในการนี้ สํ านั กงานประกัน คุณภาพการศึกษาไดร ายงานผลการประกัน คุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 2557-2558 โดยจําแนกตามรายหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 2558 ตามที่สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา
เสนอ และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.6.8

สรุปเรื่อง

โครงการสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา โดยวิธีการรับตรง หลักสูตรปริญญา
บั ณ ฑิ ต คณะดุ ริ ย างคศาสตร มหาวิ ท ยาลั ยศิ ล ปากร ประจํ า ป ก ารศึ ก ษา
2560

ตามที่มหาวิทยาลัยไดอนุมัติใหคณะดุริยางคศาสตรดําเนินโครงการสอบคัดเลือกบุคคลเขา
ศึกษาในคณะดุริยางคศาสตร โดยวิธีรับตรง ตั้งแตปการศึกษา 2542 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรูความสามารถ
ทางดานดนตรีและสามารถสรางสรรคงานทางดนตรีไดอยางมีคุณภาพ อีกทั้งสามารถยกระดับคุณภาพและ
สรางมาตรฐานการศึกษาดนตรีในประเทศไทย นั้น
ในการนี้ คณะดุริยางคศาสตรประสงคดําเนินโครงการสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา โดยวิธี
การรับตรง หลักสูตรปริญญาบัณฑิต คณะดุริยางคศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 2560
โดยดําเนินการจัดสอบ จํานวน 3 รอบ กําหนดรับนักศึกษาทั้งสิ้น จํานวน 145 คน จํานวน 4 หลักสูตร ดังนี้
1. หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการแสดงดนตรี
จํานวน 30 คน
(หลักสูตรสองภาษา)
2. หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีแจส
จํานวน 30 คน
(หลักสูตรสองภาษา)
3. หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีเชิงพาณิชย
จํานวน 35 คน
4. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและธุรกิจบันเทิง
จํานวน 50 คน
ทั้งนี้ กองบริการการศึกษาไดตรวจสอบหลักสูตรที่เปดรับและแผนการรับนักศึกษาแลว
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อนึ่ง กองนิติการไดตรวจสอบคาใชจายในสวนของอัตราคาตอบแทนแลวมีความเห็นวา อัตรา
คาตอบแทนตางๆ ของโครงการไมเกินอั ตราที่กําหนดไว ตามระเบียบมหาวิทยาลั ยศิลปากรวาดวยการเบิ ก
จายเงินรายไดของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2557 ขอ 23 ซึ่งโครงการดังกลาวตองไดรับอนุมัติจากอธิการบดี
โดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณบดี
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ
ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแล ว มี ม ติ ใ ห ค วามเห็ น ชอบโครงการสอบคั ด เลื อ กบุ ค คลเข า ศึ ก ษา
โดยวิธีการรับตรง หลักสูตรปริญญาบัณฑิต คณะดุริยางคศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา
2560 ตามทีค่ ณะดุริยางคศาสตรเสนอ และใหนําเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติโครงการตอไป
ทั้งนี้ คณะดุริยางคศาสตร จะดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ดนตรีเชิงพาณิชย ซึ่งใกลครบรอบกําหนดการปรับปรุงในปการศึกษา 2560 ใหเรียบรอยกอนการสอบคัดเลือก
ดังกลาว
ระเบียบวาระที่ 4.6.9

รายงานผลความก า วหน า ของการเพิ่ ม พู น ความรู ท างวิ ช าการ ครั้ ง ที่ 2
ของผูชวยศาสตราจารย ดร.วรดา หลอยืนยง คณะวิศวกรรมศาสตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

สรุปเรื่อง

ตามที่มหาวิทยาลัยอนุมัติใหผูชวยศาสตราจารย ดร.วรดา หลอยืนยง คณะวิศวกรรมศาสตร
และเทคโนโลยี อุตสาหกรรม ไปปฏิ บั ติ งานเพื่ อเพิ่ มพู นความรู ทางวิ ชาการเพื่ อเขี ยนเอกสารคํ าสอนประกอบ
การเรียนการสอนในรายวิชา 620 333 วัสดุและอุปกรณกึ่งตัวนํา โดยมีกําหนดระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแตวันที่ 14
ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 13 มิถุนายน 2559 นั้น
ในการนี้ ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรดา หลอยืนยง ไดสงรายงานผลความกาวหนาของการไป
ปฏิ บั ติ งานเพื่ อเพิ่ มพู นความรู ทางวิ ชาการ ครั้ งที่ 2 ซึ่ งผ านความเห็ นชอบจากที่ ประชุ มคณะกรรมการประจํ า
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจําคณะวิศวกรรมศาสตร
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ
ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติ ใหความเห็นชอบรายงานผลความกาวหนาของการเพิ่มพู น
ความรู ทางวิ ช าการ ครั้ งที่ 2 ของ ผู ช ว ยศาสตราจารย ดร.วรดา หล อยื น ยง คณะวิ ศวกรรมศาสตร และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ระเบียบวาระที่ 4.6.10
สรุปเรื่อง

การจัดตั้งกองทุน Start Up

ดวยกระทรวงวิ ทยาศาสตร ได มีนโยบายที่ จะจั ดสรรทุ นให กับมหาวิ ทยาลั ย จํ านวน 30 แห ง
เพื่อสงเสริมใหมีบรรยากาศของการทํากิจกรรม Start Up ในมหาวิทยาลัย โดยมีเงื่อนไข 3 ประเด็นหลัก ดังนี้
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1. มหาวิทยาลัยตองมีพื้นที่สําหรับการดําเนินการที่เรียกวา Co-Working Space สําหรับทํา
กิ จ กรรมบ มเพาะ ฝ กอบรม ทดลอง ทดสอบการทํ า ชิ้ น งานต น แบบ (Prototype) ต า งๆ ให กับ คณาจารย
นักศึกษา ศิษยเกา หรือผูสนใจทั่วไป
2. ตองจางคนเพื่อมาทํางานเต็มเวลา
3. ตองจัดตั้งกองทุน Start Up เพื่อนําเงินมาขับเคลื่อนกิจกรรมในลักษณะของ Matching
Fund
ทั้งนี้ กําหนดสงขอเสนอโครงการดังกลาวภายในเดือนกันยายน 2559
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ
ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหดําเนินการเพื่อการจัดตั้งกองทุน Start Up โดย
มอบหมายใหสถาบันวิจัยและพัฒนาเปนหนวยงานหลักในการดําเนินการดังกลาว หากคณะวิชา/หนวยงาน
ประสงคเขารวมขอใหสงขอเสนอโครงการดังกลาวไปยังสถาบันวิจัยและพัฒนาภายในเดือนกันยายน 2559
ระเบียบวาระที่ 4.7
ระเบียบวาระที่ 4.7.1
ระเบียบวาระที่ 4.7.1.1
สรุปเรื่อง

เรื่องที่ทําหนาที่แทนสภาวิชาการ
เรื่องแจงเพื่อทราบ
ขอแกไขคาระดับคะแนนผลการศึกษา

ดวยมีคณะวิชาตางๆ ประสงคขอแกไขคาระดับผลการศึกษาดังนี้
1. บัณฑิตวิทยาลัยประสงคขอแกไขคาระดับผลการศึกษาภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา
2558 จํานวน 1 รายวิชา คือ รายวิชา 461 411 การวิเคราะหระบบการศึกษาในระดับการศึกษาปริญญาโท
ของนักศึกษาจํานวน 2 ราย เนื่องจากเกิดความผิดพลาดในการกรอกคะแนนสลับรายชื่อนักศึกษา ซึ่งไดผาน
ความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559
รองอธิการบดีฝายวิชาการไดอนุมัติการขอแกไขคาระดับผลการศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัยแลว
2. คณะเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารประสงค ข อแก ไ ขค า ระดั บ ผลการศึ ก ษา
ภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2558 จํานวน 1 รายวิชา คือ รายวิชา 800 205 Marketing Principles for
Information Technology Business กลุม 1301 และ 1302 ของนักศึกษาจํานวน 4 ราย เนื่องจากเกิดความ
ผิด พลาดในการให คะแนนนักศึ กษาในส ว นของรายงานประจํ าวิช า ซึ่ งไดผ านความเห็ น ชอบจากที่ ประชุ ม
คณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559
3. คณะอักษรศาสตรประสงคขอแกไขคาระดับผลการศึกษาภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา
2558 จํานวน 1 รายวิชา คือ รายวิชา 082 102 Man and Creativity ของนักศึกษาจํานวน 1 ราย เนื่องจาก
เกิ ด ความผิ ด พลาดในการบั น ทึ กผลการศึ ก ษาของอาจารย ผู ส อน ซึ่ ง ได ผ า นความเห็ น ชอบจากที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร ครั้งที่ 15/2559 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2559
ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการไดอนุมัติการขอแกไขคาระดับผลการศึกษาของคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร และคณะอักษรศาสตรแลว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
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มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.7.2
ระเบียบวาระที่ 4.7.2.1

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
การปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการละคร ฉบับป พ.ศ.
2554 ที่ไมมีผลกระทบตอโครงสรางหลักสูตร

สรุปเรื่อง

ดวยคณะอักษรศาสตรประสงคขอปรับปรุงหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการละคร
ฉบับป พ.ศ. 2554 โดยมีสาระในการปรับปรุงแกไขคือ ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารยประจําหลักสูตรและ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้
อาจารยประจําหลักสูตร (เดิม)
อาจารยประจําหลักสูตร (ใหม)
1. อาจารยปณณทัต โพธิเวชกุล
1. อาจารยปณณทัต โพธิเวชกุล
2. อาจารย ดร.ชลลดา ทองทวี*
2. อาจารย ดร.ชลลดา ทองทวี*
3. อาจารยสุคนธจิต วงษเผือก*
3. ผูชวยศาสตราจารยสราวุท ตันณีกุล
4. ผูชวยศาสตราจารยภัธทรา โตะบุรินทร
4. ผูชวยศาสตราจารยภัธทรา โตะบุรินทร
5. ผูชวยศาสตราจารยมุจรินทร อิทธิพงษ
5. ผูชวยศาสตราจารยมุจรินทร อิทธิพงษ*
หมายเหตุ : สัญลักษณ * หมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
โดยเริ่มใชตั้งแตเดือนสิงหาคม 2559 เปนตนไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่
16/2559 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559 ไดพิจารณาใหความเห็นชอบแลว และการปรับปรุงครั้งนี้ไมกระทบตอ
โครงสรางหลักสูตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ
ที่ ประชุ มพิ จารณาแล ว มี มติ ให ความเห็ นชอบการปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รอั ก ษรศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิ ช าการละคร ฉบั บ ป พ.ศ. 2554 ที่ ไ ม มี ผ ลกระทบต อ โครงสร า งหลั ก สู ต ร และให นํ า เสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.7.2.2
สรุปเรื่อง

การปรับขั้นตอนการเสนอหลักสูตร

ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559 ไดใหความ
เห็นชอบรางขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยสภาวิชาการ พ.ศ. .... และนายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร
ได ล งนามในข อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากรว า ด ว ยสภาวิ ช าการ พ.ศ. 2559 แล ว โดยที่ ป ระชุ ม
สภามหาวิทยาลัยไดมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้
1. ควรใหสภาวิชาการมีหนาที่กํากับ ติดตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ดวย และรายงานให
สภามหาวิทยาลัยทราบเปนระยะๆ ทั้งนี้ เพื่อใหมีกลไกการกํากับ ติดตามการดําเนินการเกี่ยวกับหลักสูตรให
เปนไปตามแผนที่กําหนดไว
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โดยใหทําหนาที่ตามขอเสนอแนะนี้ ระบุไวในขอ 10 (11) ที่กําหนดวา ปฏิบัติหนาที่อื่น
ตามที่สภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีมอบหมาย
2. หนาที่ของสภาวิชาการตามขอ 10 (4) (5) และ (6) ของขอบังคับฯ คือ สภาวิชาการทํา
หนาที่ใหความคิดเห็น ขอเสนอแนะเชิงหลักการ มิใชการพิจารณาเปนการเฉพาะราย ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ
ในการนี้ กองบริการการศึกษาจึงไดปรับขั้นตอนการเสนอหลักสูตรสําหรับหลักสูตรใหม/
หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง มาก และหลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง แก ไ ขเล็ ก น อ ย (สมอ.08) ให ส อดคล อ งกั บ ข อ สั ง เกต
และขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ
ที่ป ระชุมพิ จ ารณาแล ว มีมติ ให ความเห็ น ชอบการปรั บ ขั้น ตอนการเสนอหลักสู ต รสํ าหรั บ
หลั กสู ต รใหม / หลั กสู ต รปรั บ ปรุ งมาก และหลั กสู ต รปรั บ ปรุ งแก ไขเล็ กน อ ย (สมอ.08) โดยมอบหมายให
กองบริการการศึกษาปรับเพิ่มขั้นตอนการเสนอ “สภาวิชาการพิจารณา” ดวย
ระเบียบวาระที่ 4.7.2.3
สรุปเรื่อง

การเสนอขั้นตอนการดําเนินการเพื่อขออนุมัติปริญญา อนุปริญญา

ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559 ไดใหความ
เห็นชอบรางขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยสภาวิชาการ พ.ศ. .... และนายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร
ไดลงนามในขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยสภาวิชาการ พ.ศ. 2559 แลว ซึ่งกําหนดอํานาจหนาที่ของ
สภาวิชาการตามขอ 10 (4) (5) และ (6) ดังนี้
(4) พิจารณาใหความเห็นเกี่ยวกับการอนุมัติหลักสูตรการศึกษา และการเปดสอนรวมทั้ง
การปรับปรุง การยุบรวม และการยกเลิกหลักสูตรศึกษาตอสภามหาวิทยาลัย
(5) เสนอใหปริญญา อนุปริญญา และประกาศนียบัตรชั้นหนึ่งชั้นใดตอสภามหาวิทยาลัย
(6) พิจารณาใหความเห็นเกี่ย วกับการแตงตั้งและถอดถอน ศาสตราจารย ศาสตราจารย
เกี ย รติ คุ ณ ศาสตราจารย พิ เ ศษ รองศาสตราจารย รองศาสตราจารย พิ เ ศษ ผู ช ว ยศาสตราจารย และ
ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ ตอสภามหาวิทยาลัย
ทั้งนี้ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยไดมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังนี้
1. ควรใหสภาวิชาการมีหนาที่กํากับ ติดตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ดวย และรายงานให
สภามหาวิทยาลัยทราบเปนระยะๆ ทั้งนี้ เพื่อใหมีกลไกการกํากับ ติดตามการดําเนินการเกี่ยวกับหลักสูตรให
เปนไปตามแผนที่กําหนดไว
โดยใหทําหนาที่ตามขอเสนอแนะนี้ ระบุไวในขอ 10 (11) ที่กําหนดวา ปฏิบัติหนาที่อื่น
ตามที่สภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีมอบหมาย
2. หนาที่ของสภาวิชาการตามขอ 10 (4) (5) และ (6) ของขอบังคับฯ คือ สภาวิชาการทํา
หนาที่ใหความคิดเห็น ขอเสนอแนะเชิงหลักการ มิใชการพิจารณาเปนการเฉพาะราย ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ
ในการนี้ กองบริ ก ารการศึ กษาจึ งได เ สนอขั้ น ตอนการดํ าเนิ น การเพื่ อขออนุ มัติ ป ริ ญญา
อนุปริญญาใหสอดคลองกับขอสังเกต และขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
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จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติ ใหความเห็นชอบขั้นตอนการดําเนินการเพื่อขออนุมัติปริญญา
อนุปริญญา โดยมอบหมายใหกองบริการการศึกษาปรับเพิ่มขั้นตอนการเสนอ “สภาวิชาการพิจารณา” ดวย
ทั้งนี้ การขออนุ มัติป ริ ญญา อนุป ริ ญญา ใหดํ าเนิน การตามขั้น ตอนเดิ มจนกว าการแต งตั้ ง
สภาวิชาการจะแลวเสร็จ
อนึ่ ง ขอให ม หาวิ ท ยาลั ย คํ า นึ ง ถึ ง ระยะเวลาการสํ า เร็ จ การศึ ก ษาของนั ก ศึ ก ษา
คณะศึกษาศาสตรดวย
ระเบียบวาระที่ 4.7.2.4

การเสนอขั้นตอนการเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการของขาราชการ
และพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

สรุปเรื่อง

ตามที่คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) มีประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง
หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชว ยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ
ศาสตราจารย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 กําหนดใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทาง
วิช าการ เพื่อทํา หนาที ่พิจ ารณาใหความเห็น ของคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒ ิในการแตง ตั้งบุค คลใหดํารง
ตําแหนงทางวิชาการกอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ นั้น
เนื่องจากมหาวิทยาลัยศิลปากรไดเขาสูการเปลี่ยนสถานภาพจากมหาวิทยาลัยของรัฐเปน
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ โดยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 มาตรา 29 (6) และขอบังคับ
มหาวิ ทยาลั ย ศิ ล ปากรว าดว ยสภาวิช าการ พ.ศ. 2559 ขอ 10 (6) กํ าหนดให สภาวิ ช าการมี อํานาจหน าที่
พิจารณาใหความเห็นเกี่ยวกับการแตงตั้งและถอดถอนศาสตราจารย ศาสตราจารยเกียรติคุณ ศาสตราจารย
พิ เ ศษ รองศาสตราจารย รองศาสตราจารย พิ เ ศษ ผู ช ว ยศาสตราจารย และผู ช ว ยศาสตราจารย พิ เ ศษ
ตอสภามหาวิทยาลัย และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559 ไดมีมติ ให
ความเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวา ดวยสภาวิชาการ พ.ศ. .... พรอมทั้งมีขอสังเกตและ
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับอํานาจหนาทีข่ องสภาวิชาการวา หนาที่ของสภาวิชาการ ตามขอ 10 (4) (5) และ (6) ของ
ขอบังคับฯ คือ สภาวิชาการทําหนาที่ใหความคิดเห็น ขอเสนอแนะเชิงหลักการ มิใชพิจารณาเปนการเฉพาะราย
ทั้งนี้ ใหมหาวิทยาลัยนําขอสังเกตและขอเสนอแนะของที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาดําเนินการดวย
ในการนี้ เพื่ อ ให ก ารดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ การพิ จ ารณาแต ง ตั้ งบุ ค คลให ดํ ารงตํ า แหน งทาง
วิช าการเปน ไปตามประกาศ ก.พ.อ. และมติ ของสภามหาวิ ทยาลั ย ดั งกล าว กองการเจ าหน าที่จึ งได เ สนอ
ที่ประชุมพิจารณาขั้นตอนการเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการของขาราชการและพนัก งานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ
ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแล ว มี มติ ใ ห ค วามเห็ น ชอบขั้ น ตอนการเสนอขอกํ า หนดตํ า แหน ง ทาง
วิชาการของขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ โดยมอบหมายใหกองการเจาหนาที่ปรับเพิ่ม
ขั้นตอนการเสนอ “สภาวิชาการพิจารณา” ดวย
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ระเบียบวาระที่ 4.7.2.5

รายงานแผนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาในสวนของคณะวิชา
และ (ราง) แผนการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร

สรุปเรื่อง

ตามที่ ค ณะกรรมการการอุ ด มศึ กษาได มี ป ระกาศ เรื่ อ ง นโยบายการยกระดั บ มาตรฐาน
ภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา โดยใหสถาบันอุดมศึกษากําหนดนโยบายและเปาหมาย พรอมทั้งจัดทําแผน
เพื่อยกระดับมาตรฐานภาษาอั งกฤษในสถาบันอุดมศึกษา และที่ประชุ มคณบดี ครั้งที่ 4/2559 เมื่ อวันที่ 23
กุมภาพันธ 2559 ไดขอใหทุกคณะวิชาจัดทําแผนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา ซึ่งคณะวิชาได
จัดทําแผนดังกลาวแลว นั้น
ในการนี้ กองบริ ก ารการศึ ก ษาจึ ง ได เ สนอที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณารายงานแผนพั ฒ นาทั ก ษะ
ภาษาอั งกฤษสํ าหรั บ นั กศึ กษาในส ว นของคณะวิ ช า และ (ร าง) แผนการยกระดั บ มาตรฐานภาษาอั งกฤษ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบรายงานแผนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสําหรับ
นักศึกษาในสวนของคณะวิชา และ (ราง) แผนการยกระดับ มาตรฐานภาษาอังกฤษ มหาวิ ทยาลัยศิลปากร
ตามที่กองบริ การการศึกษาเสนอ ทั้ งนี้ หากคณะวิช า/หน ว ยงานมี ขอเสนอแนะ ขอให ส งไปยั งกองบริ การ
การศึกษาภายในวันที่ 13 กันยายน 2559 แลวจะไดนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป
ระเบียบวาระที่ 5
ระเบียบวาระที่ 5.1

เรื่องอื่นๆ
ระบบการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

สรุปเรื่อง

รองอธิการบดีฝายวิชาการแจงใหที่ประชุมทราบวา มหาวิทยาลัยไดเขารวมการประชุมใหญ
วิ ส ามั ญ ที่ ป ระชุ ม อธิ ก ารบดี แ ห ง ประเทศไทยและสมาคมอธิ ก ารบดี แ ห ง ประเทศไทย ครั้ ง ที่ 2/2559
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2559 เพื่อเปนการเตรียมแนวทางการดําเนินงานระบบการคัดเลือกบุคคลเขา
ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปการศึกษา 2561 โดยที่ประชุมไดพิจารณาเกี่ยวกับปญหาคาใชจายในการสอบ
ระยะเวลาที่นักเรียนใชเรี ยนในหองเรียน ชวงเวลาที่เปดสอบคัดเลือกบุคคลเข าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
การพั ฒ นาข อสอบ Clearing House การรั บ ตรง การใช portfolio เพื่ อคั ด เลื อกบุ คคลเข าศึ กษาใน
สถาบันอุดมศึกษา การสอบวิชาเฉพาะ เปนตน
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ
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ปดประชุมเวลา 14.30 น.
(นางสาวกันยพินันท สิริปญญาธร)
ผูจดรายงานการประชุม

(นางสาวสิริวัลลิ์ พฤกษาอุดมชัย)
ผูจดรายงานการประชุม

(นางสาวเอมอร ชีราวุฒธิพันธ)
ผูจดรายงานการประชุม
รายงานการประชุมฉบับนี้
ไดรับรองโดยไมมีการแกไข

