
 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ครั้งท่ี 14/2560 

วันอังคารท่ี 18 กรกฎาคม 2560 
ณ  ห้องประชุมนริศรานวุัดตวิงศ์ สํานักงานอธิการบด ี ตลิ่งชนั 

…………….……………….. 

ผู้มาประชุม 

1. ผศ.ดร.วันชัย สุทธะนันท ์ อธิการบดี ประธานกรรมการ 
2. ผศ.ดร.เชาวรีย์ อรรถลังรอง รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการ 
3. รศ.ดร.ดวงเดือน  ไกรลาศ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา กรรมการ 
4. ผศ.ดร.ไธพัตย์  ภูชิสส์ชวกรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและกิจการพิเศษ กรรมการ 
5. รศ.ดร.ประสพชัย  พสุนนท ์ รองอธิการบดี เพชรบุรี กรรมการ 
6. ศ.ดร.พรศักด์ิ  ศรีอมรศักด์ิ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย กรรมการ 

 และผู้รกัษาการแทนผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
7. รศ.ดร.พิทักษ์ ศิริวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กรรมการ 
8. รศ.ดร.ปานใจ   ธารทัศนวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ 
9. รศ.ดร.ชัยสิทธ์ิ  ด่านกิตติกุล คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กรรมการ 

10. ผศ.ชวลิต ขาวเขียว คณบดีคณะโบราณคดี กรรมการ 
11. อ.ดําริห์   บรรณวิทยกิจ คณบดีคณะดุริยางคศาสตร์ กรรมการ 
12. ผศ.สมศักด์ิ ชาตินํ้าเพ็ชร คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ 
13. ผศ.ดร.สมพิศ   ขัตติยพิกุล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ กรรมการ 
14. ผศ.ฉัตรชัย  เผ่าทองจีน ผู้อํานวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ กรรมการ 
15. อ.ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท ์ ผู้อํานวยการหอศิลป์ กรรมการ 
16. อ.ปัญจพล   เหล่าพูนพัฒน์  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กรรมการและเลขานุการ 
17. นางสาวอัปสร กิจเจริญค้า ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้มาประชุมผา่นระบบ VDO-Conference 
1. ผศ.ดร.ปาเจรา    พัฒนถาบุตร รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร ์ กรรมการ 
2. ศ.ญาณวิทย์   กุญแจทอง  คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ กรรมการ 
3. อ.ดร.ธนาทร  เจียรกุล คณบดีคณะมณัฑนศิลป์ กรรมการ 
4. ผศ.ดร.วรางคณา นิพัทธ์สุขกิจ คณบดีคณะอักษรศาสตร ์ กรรมการ 
5. ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธ์ุ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กรรมการ 
6. ผศ.ดร.นรงค์  ฉิมพาล ี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 
7. รศ.ดร.ธนะเศรษฐ ์ ง้าวหิรัญพัฒน์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กรรมการ 
8. ผศ.ดร.นิติพงศ์ โสภณพงศ์พิพัฒน์ ผู้รักษาการแทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ 

  และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
9. อ.ดร.วัชราภรณ์  รวมธรรม รองคณบดีฝ่ายบริหาร รักษาการแทน กรรมการ 

  คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
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10. ผศ.ดร.พีรพัฒน์ ยางกลาง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
11. ผศ.ดร.ศักดิพันธ์ ตันวิมลรัตน์ ผู้อํานวยการสํานักหอสมุดกลาง กรรมการ 
12. อ.ดร.คุณัตว์   พิธพรชัยกุล ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน กรรมการ 
13. อ.ดร.นิรุทธ์  วัฒโนภาส ผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ กรรมการ 
14. นายกฤษดา   ไพรวรรณ์ ผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน กรรมการ 

ผู้เขา้ร่วมประชุม 
1. อ.ดร.ประไพพิมพ์  สุธีวสินนนท ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลัง 
2. อ.ดร.สุภาพ  เกิดแสง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 
3. รศ.ดร.อวยพร อภิรักษ์อร่ามวง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ 
4. นางอัจฉรา   ทองส่งโสม ผู้อํานวยการกองกลาง   
5. นางสุกัญญา   ต่อทรัพย์สิน ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่  
6. นายสหรัฐ   มณีจันทร ์ ผู้อํานวยการกองนิติการ 
7. นางสาวเสาวณีย์  คูพูลทรัพย์  ผู้อํานวยการกองแผนงาน  
8. นางสาวนลินรัตน์  ปัจฉิมพัทธพงษ์ หัวหน้างานการประชุม กองกลาง 
9. นางสาวธณิดา  มหาสวัสด์ิ ผู้รักษาการแทนหัวหน้างานบริหารงานบุคคล  

  กองการเจ้าหน้าที่  
10. นางมุจลินท์  สังข์จุ้ย หัวหน้างานนิติการ 3 กองนิติการ 

ผู้เขา้ร่วมประชุมผ่านระบบ VDO-Conference 
1. ผศ.ดร.ธีระศักด์ิ  หุดากร ผู้ช่วยอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร ์
2. อ.นภดล  วิรุฬห์ชาตะพันธ์ ผู้ช่วยอธิการบดี วังท่าพระ 
3. อ.ดร.โสภณ ผู้มีจรรยา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย 
4. ผศ.ดร.อนิรุทธ์  สติมั่น ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. อ.ดร.ภวพล คงชุม คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  ติดราชการ 

หมายเหตุ 
ผู้ที่มีตําแหน่งและรายช่ือต่อไปนี้ได้รับอนุญาตให้ออกจากห้องประชุมในระเบียบวาระดังน้ี 
1. ระเบียบวาระที่ 4.1.6.6 แก้ไขเพ่ิมเติมประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง บัญชีเงินเดือน

ขั้นตํ่าขั้นสูง เงินประจําตําแหน่ง ค่าตอบแทนและหลักเกณฑ์วิธีการจ่าย ได้แก่ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย คณบดี      
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณบดีคณะโบราณคดี คณบดีคณะอักษรศาสตร์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ คณบดี
คณะเภสัชศาสตร์ คณบดีคณะดุริยางคศาสตร์ ผู้อํานวยการสํานักหอสมุดกลาง และผู้อํานวยการหอศิลป์ ได้รับ
อนุญาตให้ออกจากห้องประชุม 

2. ระเบียบวาระที่ 4.5.3 การปรับปรุงอัตราจ่ายเงินสมนาคุณตําแหน่งประธานสภาคณาจารย์
และพนักงาน ได้แก่ ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน และนายกฤษดา ไพรวรรณ์ ผู้ได้รับการเลือกให้ดํารง
ตําแหน่งรองประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน คนที่สอง ได้รับอนุญาตให้ออกจากห้องประชุม 
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เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 
เมื ่อกรรมการครบเป็นองค์ประชุมแล้ว  ประธานกล่าวเปิดประชุมและขอให้ที ่ประชุม

พิจารณาเรื่องต่างๆ ดังน้ี 
 
ระเบยีบวาระที่  1    เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบยีบวาระที่ 1.1     รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร     

ครั้งที่ 13/2560 เม่ือวันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2560  
  
สรุปเรื่อง 
 ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 13/2560 เมื่อวันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2560     
 
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบยีบวาระที่ 1.2    รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร     

ครั้งที่ 13/2560 เม่ือวันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2560 (วาระลับ)  
  
สรุปเรื่อง 
 ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 13/2560 เมื่อวันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2560 (วาระลับ)     
 
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบยีบวาระที่  2     เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
ระเบยีบวาระที่ 2.1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ 
ระเบยีบวาระที่ 2.1.1 ติดตามผลการกําหนดแนวทางและวิธีการดําเนินกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่

และประชุมเชยีร์ของคณะวิชา 
 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวัน
อังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560 ได้มอบหมายให้คณบดีทั้ง 14 คณะวิชา และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา
กําหนดแนวทางและวิธีการในการดําเนินกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ของแต่ละคณะวิชา ให้เป็นไป
ตามแนวทางตามประกาศของ  สกอ .  เรื่อง  การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ใน
สถาบันอุดมศึกษา แล้วให้เสนอไปยังอธิการบดีภายในวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 เพ่ือเสนอที่ประชุม ก.บ.ม.
พิจารณากําหนดเป็นแนวทางและวิธีการของมหาวิทยาลัยต่อไป น้ัน 

ในการน้ี ประธานได้ติดตามผลการกําหนดแนวทางและวิธีการดําเนินกิจกรรมดังกล่าว     
พร้อมทั้งขอความร่วมมือให้คณะวิชาที่ยังไม่ได้เสนอมายังมหาวิทยาลัยให้เร่งดําเนินการจัดส่ง เพ่ือจะได้รวบรวม
นําเสนอที่ประชุม ก.บ.ม. ในครั้งต่อไป 
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จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี 2.2 ผลสํารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการหอสมุด รอบที่ 2 (มกราคม-

เมษายน 2560) ประจําปีการศึกษา 2559 สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีสํานักหอสมุดกลางได้ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการหอสมุด ประจําปี
การศึกษา 2559 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขพัฒนางานของสํานักหอสมุดกลางให้มี
ประสิทธิภาพย่ิงขึ้น สามารถดําเนินงานได้อย่างบรรลุเป้าหมายสูงสุดและสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
โดยแบ่งระยะเวลาการสํารวจเป็นปีการศึกษาละ 2 รอบ คือ รอบที่ 1 ระหว่างเดือนสิงหาคม-พฤศจิกายน 2559 
และรอบที่ 2 ระหว่างเดือนมกราคม-เมษายน 2560 น้ัน 

ในการนี้ สํานักหอสมุดกลางได้รายงานผลสํารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการหอสมุด รอบที่ 
2 (มกราคม-เมษายน 2560) ประจําปีการศึกษา 2559 โดยเก็บข้อมูลจากผู้เข้าใช้บริการหอสมุดจริง จํานวน 4 
แห่ง ได้แก่ หอสมุดสาขา วังท่าพระ หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี และ
หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งสรุปผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก      
มีค่าเฉล่ีย 4.20 และจําแนกเป็นรายด้านได้ดังน้ี   

1. บุคลากรของห้องสมุด  มีค่าเฉลี่ย 4.41  ระดับความพึงพอใจมาก 
2. ระบบสาธารณูปโภค มีค่าเฉลี่ย 4.26  ระดับความพึงพอใจมาก 
 และรักษาความปลอดภัย 
3. กระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ  มีค่าเฉลี่ย 4.24  ระดับความพึงพอใจมาก 
4. กายภาพที่เหมาะสม  มีค่าเฉลี่ย 4.18  ระดับความพึงพอใจมาก 
5. ทรัพยากรสารสนเทศ  มีค่าเฉลี่ย 4.16  ระดับความพึงพอใจมาก 
6. การประชาสัมพันธ์  มีค่าเฉลี่ย 4.10  ระดับความพึงพอใจมาก 
7. สิ่งอํานวยความสะดวกท่ีจําเป็น  มีค่าเฉลี่ย 4.07  ระดับความพึงพอใจมาก 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี 2.3 สรุปข้อคิดเห็นจากคณะวิชา/หน่วยงานเก่ียวกับประกาศ หลักเกณฑ์ และ

วิธีการในการจัดต้ัง การรวม และการยุบเลิกส่วนงาน หน่วยงานและ
หน่วยงานย่อยภายในส่วนงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. .... 

 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2560  เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 
2560 ได้มอบหมายให้คณะวิชา/หน่วยงานศึกษารายละเอียดเก่ียวกับประกาศ หลักเกณฑ์ และวิธีการในการ
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จัดต้ัง การรวม และการยุบเลิกส่วนงาน หน่วยงาน และหน่วยงานย่อยภายในส่วนงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร 
พ.ศ. .... หากมีข้อเสนอแนะ/ข้อมูลเพ่ิมเติมขอให้ส่งมายังมหาวิทยาลัยเพ่ือรวบรวมและเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากรอีกคร้ัง ก่อนนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณานโยบายและ
การบริหารงานเพ่ือการปรับเปลี่ยนสถานะของมหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ และ             
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป น้ัน 

ในการน้ี กองแผนงานได้สรุปข้อคิดเห็นจากคณะวิชา/หน่วยงานเกี่ยวกับประกาศ หลักเกณฑ์
และวิธีการในการจัดต้ัง การรวม และการยุบเลิกส่วนงาน หน่วยงานและหน่วยงานย่อยภายในส่วนงาน 
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. .... ซึ่งมีประเด็นสําคัญ ดังน้ี  

1. ความชัดเจนของการจัดต้ังภาควิชา โดยการกําหนดให้สามารถยุบเลิกหรือจัดต้ังใหม่ได้  
2. ความเหมาะสมและความชัดเจนของการกําหนดจํานวนหลักสูตรของสาขาวิชา เช่น กรณี

คณะเภสัชศาสตร์มีการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรีร่วมกันทุกภาควิชา มีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาแบบ
ร่วมกันหลายภาควิชาและแยกภาควิชา การกําหนดจํานวนหลักสูตรอาจไม่เหมาะสม   

3. การกําหนดจํานวนผู้ปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน จํานวน 8 คน โดยการจัดต้ัง การรวม  
และการยุบเลิกส่วนงาน ควรคํานึงถึงพันธกิจของหน่วยงาน ความยากง่ายหรือความซับซ้อนของงานเป็นหลัก 
ไม่ควรกําหนดจํานวนคน อย่างไรก็ตาม การจัดต้ังหน่วยงานใหม่จะส่งผลกระทบต่องบประมาณ 

4. (ร่าง) ประกาศดังกล่าวไม่มีการบรรจุช่ือสํานักหอศิลป์ ซึ่งอาจส่งผลต่อการทํางานของ       
หอศิลป์ในอนาคต 

พร้อมทั้งได้แนบ (ร่าง) ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการในการจัดต้ัง การรวม และการ
ยุบเลิกส่วนงาน หน่วยงานและหน่วยงานย่อยภายในส่วนงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. .... 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ และได้มอบหมายให้กองแผนงานตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนในตาราง
สรุปข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจากคณะวิชา/หน่วยงานเก่ียวกับประกาศ หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดต้ัง การรวม  
และการยุบเลิกส่วนงาน หน่วยงานและหน่วยงานย่อยภายในส่วนงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. .... ของ             
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในช่อง “ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจากคณะวิชา/หน่วยงาน” 
ก่อนนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณานโยบายและการบริหารงานเพ่ือการปรับเปลี่ยนสถานะของ
มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 2.4 ขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สําเร็จการศึกษา 
 
สรุปเรื่อง 

ตามมาตรา 29(5) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 ได้กําหนดให้        
สภาวิชาการมีอํานาจหน้าที่ เสนอการให้ปริญญา อนุปริญญา และประกาศนียบัตรช้ันหน่ึงช้ันใดต่อ             
สภามหาวิทยาลัย น้ัน 

ในการน้ี กองบริการการศึกษาจึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบการขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สําเร็จ
การศึกษาตั้งแต่วันที่สําเร็จการศึกษาเป็นต้นไป ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในหลักสูตร
ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย โดยผ่านความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2560 แล้ว ดังน้ี 
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ระดับปริญญาบัณฑิต 
- ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2556 ภาคการศึกษาต้น และภาคการศึกษาปลาย           

ปีการศึกษา 2559 จํานวน 131 ราย 
ระดับบัณฑิตศึกษา 
- ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2559 จํานวน 40 ราย 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี 2.5 พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 และรายงานผล          

การตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
 
สรุปเรื่อง  

ตามที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ได้รับเรื่องร้องเรียนว่ามีการปฏิบัติที่ไม่
เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งเพศ กรณีกล่าวอ้างว่านิสิตนักศึกษาที่มีอัตลักษณ์ทางเพศหรือวิถีทางเพศไม่
ตรงกับเพศกําเนิดถูกบังคับให้ไว้ทรงผมและแต่งกายตามเพศกําเนิดในการเข้าเรียน การเข้าสอบวัดผล การฝึก
ปฏิบัติงาน และการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร น้ัน  

ที่ประชุม กสม. ในคราวประชุมด้านการคุ้มครองและมาตรฐานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน     
ครั้งที่ 44/2559 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559 ได้มีมติว่า การกระทําของ ผู้ถูกร้องทั้งสอง (มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา ผู้ถูกร้องที่ 1 มหาวิทยาลัยพะเยา ผู้ถูกร้องที่ 2) เป็นการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุ      
แห่งเพศ และให้มีแนวทางการแก้ไขการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม ตามมาตรา 28 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2542 เสนอต่อผู้ถูกร้องที่ 1 ผู้ถูกร้องที่ 2 ที่ประชุมอธิการบดี
แห่งประเทศไทย (ทปอ.) ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.มรภ.) สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยให้ดําเนินการตาม
แนวทางการแก้ไขกรณีตามคําร้องเรียนภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ได้รับรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิ
มนุษยชน ซึ่ง กสม. ได้กําหนดแนวทางการแก้ไขการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมในกรณีดังกล่าว ดังน้ี 

1. เห็นควรให้ผู้ถูกร้องที่ 1 ผู้ถูกร้องที่ 2 ทปอ. ทปอ.มรภ. และ สกอ. พิจารณาแก้ไขหรือ
กําหนดนโยบาย กฎ ระเบียบ ประกาศ มาตรการ ข้อบังคับหรือวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการแต่งกายในการเข้าเรียน 
การเข้าสอบวัดผล การฝึกปฏิบัติงาน และการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของนิสิตนักศึกษาที่มีอัตลักษณ์
ทางเพศหรือวิถีทางเพศไม่ตรงกับเพศกําเนิดให้เป็นไปตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติความเท่าเทียม
ระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 และสอดคล้องกับหลักการสิทธิมนุษยชนสากล 

2. เห็นควรให้ พม. โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ในฐานะฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ (สทพ.) และคณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็น
ธรรมระหว่างเพศ (วลพ.) ประสานงานกับ สกอ. ทปอ. ทปอ.มรภ. และสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง เพ่ือกําหนด
แผนปฏิบัติงานเสริมสร้างความเข้าใจ และเร่งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพอันจะนํามา
ซึ่งการปฏิบัติอย่างเสมอภาคต่อนิสิตนักศึกษา คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่อ่ืนๆ ในสถาบันอุดมศึกษา โดยเคารพ
ต่อสิทธิความเป็นส่วนตัวและปราศจากการเลือกปฏิบัติจากสาเหตุวิถีทางเพศและอัตลักษณ์ทางเพศ           
ตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 
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ในการน้ี กองนิติการจึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
พ.ศ. 2558 และรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดย ทปอ. สกอ. และกรมกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัวได้ขอความร่วมมือมายังมหาวิทยาลัยให้พิจารณาทบทวนและปรับแก้ไขการกําหนดนโยบาย 
กฎ ระเบียบ ประกาศ มาตรการ โครงการ หรือวิธีปฏิบัติที่เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะ
เหตุแห่งเพศของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 มาตรา 
17 กําหนดว่า “การกําหนดนโยบาย กฎ ระเบียบ ประกาศ มาตรการ โครงการ หรือวิธีปฏิบัติ ของหน่วยงาน
ของรัฐ องค์กรเอกชน หรือบุคคลใดในลักษณะที่เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศจะกระทํามิได้ 
การดําเนินการตามวรรคหน่ึงเพ่ือขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิและเสรีภาพได้เช่นเดียวกับ
บุคคลอ่ืน หรือเพ่ือคุ้มครองสวัสดิภาพและความปลอดภัย หรือการปฏิบัติตามหลักการทางศาสนา หรือเพ่ือ
ความมั่นคงของประเทศ ย่อมไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ”  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ  
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ และให้ดําเนินการดังน้ี  
1. ให้นําเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือทราบต่อไป 
2. มอบหมายให้กองนิติการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่าง

เพศ พ.ศ. 2558 ไปยังคณะวิชา/หน่วยงานเพ่ือทราบและถือปฏิบัติต่อไป พร้อมทั้งขอให้คณะวิชานํา พ.ร.บ. 
ดังกล่าวหารือในที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณาทบทวนและปรับแก้ไขการกําหนดนโยบาย 
กฎ ระเบียบ ประกาศ มาตรการ โครงการ หรือวิธีปฏิบัติที่เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะ
เหตุแห่งเพศอย่างรอบคอบ 

3. มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาพิจารณาผลกระทบของ พ.ร.บ. ที่อาจมีต่อ
การจัดการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมต่างๆ  

4. มอบหมายให้คณบดีคณะศึกษาศาสตร์หารือกับสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
แห่งประเทศไทย และสถานฝึกประสบการณ์วิชาชีพเก่ียวกับแนวปฏิบัติในกรณีของนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพของคณะศึกษาศาสตร์ 

 
ระเบียบวาระท่ี 2.6 แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีผลบังคับใช้ 
 
สรุปเรื่อง  

ตามที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กวพ.) ได้มีหนังสือ กวพ. ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ.) 
0421.3/ว 320 ลงวันที ่ 27 สิงหาคม 2555 และหนังสือ กวพ. ด่วนที ่สุด ที่ กค (กวพ.) 0421.3/ว 5         
ลงว ันที ่ 8 มกราคม 2557 ซ้อมความเข้าใจเกี ่ยวกับการเตรียมการจัดหาพัสดุตามระเบียบสําน ัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมข้อ 13 วรรคแรก ในหลักการว่า หลังจากได้
ทราบยอดเงินที่จะนํามาใช้ในการจัดหาแล้ว ให้ส่วนราชการรีบดําเนินการให้เป็นไปตามแผนและขั้นตอน
การจัดหาพัสดุตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม แต่จะก่อ
หนี้ผูกพันได้ก็ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีมีผลใช้บังคับ และสํานักงบประมาณได้
จัดสรรงบประมาณให้ส่วนราชการแล้ว ซึ่งกรณีการทราบยอดเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี หมายถึงการ
ทราบยอดเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี หรือ
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พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมของส่วนราชการที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากรัฐสภาแล้ว และ
กวพ. ได้อาศัยอํานาจตามแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : 
e-marketing) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-bidding) แนบท้ายประกาศ
สํานักนายกรัฐมนตรี ฉบับลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 กําหนดพัสดุที่ต้องดําเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาด
อิเล็กทรอนิกส์ และส่วนราชการนําร่องให้ดําเนินการจัดหาพัสดุตามแนวทางปฏิบัติดังกล่าว ข้อ 4 กําหนดว่า 
นอกจากที่กําหนดไว้แล้วตามแนวทางปฏิบัติน้ี ให้ปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 
2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม น้ัน 

ในการนี้ กวพ. พิจารณาแล้วเห็นว่า เน่ืองจากขณะน้ีร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อยู่ระหว่างการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังน้ัน เพ่ือให้ส่วน
ราชการสามารถก่อหน้ีผูกพันและเบิกจ่ายเงินได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และเป็นไปตาม
นโยบายเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินของรัฐบาล กวพ. จึงอาศัยอํานาจตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
พัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 12 (5) ประกอบ ข้อ 13 วรรคแรก และตามแนวทางปฏิบัติในการ
จัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ แนบท้ายประกาศสํานัก
นายกรัฐมนตรี ฉบับลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 ข้อ 4 และข้อ 7 (4) เห็นควรให้ยกเว้นการปฏิบัติตามหนังสือ
กวพ. ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ.) 0421.3/ว 320 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555 และหนังสือ กวพ. ด่วนที่สุด ที่ กค 
(กวพ.) 0421.3/ว 5 ลงวันที่ 8 มกราคม 2557 ในข้อ 1 กรณีการทราบยอดเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
สําหรับงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จึงกําหนดแนวทางปฏิบัติเพ่ือเร่งรัดการจัดหา
พัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีผลบังคับใช้ ดังน้ี   

1. การทราบยอดเงินที่จะนํามาใช้ในการจัดหาพัสดุตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมข้อ 13 วรรคแรก ให้ถือว่าทราบยอดเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
เมื่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แล้วเสร็จก่อนเสนอ       
สภานิติบัญญัติแห่งชาติในวาระที่ 2  

2. หลังจากทราบยอดเงินตามข้อ 1 แล้ว ให้ส่วนราชการดําเนินการเผยแพร่ประกาศจัดซื้อจัด
จ้างจนถึงขั้นตอนได้ตัวผู้ขายหรือผู้รับจ้างก่อนได้ เว้นแต่ขั้นตอนการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ให้ปฏิบัติตามเง่ือนไขที่กําหนดไว้ในข้อ 3  

3. ให้ส่วนราชการที่จะจัดหาพัสดุกําหนดเป็นเง่ือนไขในเอกสารประกาศการจัดซื้อจัดจ้างด้วย
ว่าการจัดซื้อหรือการจัดจ้างครั้งน้ีจะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีผลใช้บังคับ และได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จากสํานักงบประมาณแล้ว สําหรับกรณีไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายเพ่ือการจัดหาในครั้งดังกล่าว ส่วนราชการสามารถยกเลิกการจัดหาได้ 

4. ในการบันทึกข้อมูลในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement : e-GP) ส่วนราชการสามารถดําเนินการบันทึกข้อมูลโครงการจัดซื้อจัดจ้างได้
ทันที โดยไม่ต้องระบุรหัสงบประมาณและรหัสแหล่งของเงิน แต่ทั้งน้ี ส่วนราชการต้องบันทึกรหัสงบประมาณ
และรหัสแหล่งเงินให้แล้วเสร็จก่อนการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 

ทั้งนี้ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 จะมีผลใช้
บังคับในวันที่ 23 สิงหาคม 2560 ส่วนราชการจึงต้องถือปฏิบัติตามนัยพระราชบัญญัติดังกล่าว โดยมาตรา 128 
บัญญัติให้การจัดซื้อจัดจ้างที่ได้ดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535  และ    
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม ก่อนวันที่พระราชบัญญัติมีผลใช้บังคับและจ่ายเงินยังไม่แล้วเสร็จ ให้ดําเนินการตามระเบียบ
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สํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม เว้นแต่กรณีที่การจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว    
ยังไม่ได้ประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง หรือกรณีที่มีการยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง     
และจัดซื้อจัดจ้างคร้ังใหม่ให้ดําเนินการตามพระราชบัญญัติ 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ  
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ และให้กองคลังเวียนแจ้งไปยังคณะวิชา/หน่วยงานเพ่ือทราบและถือปฏิบัติ
ต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 2.7 การโอนจ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของนักศึกษา 
 
สรุปเรื่อง 

ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยได้กําหนดให้รายรับค่าธรรมเนียมการศึกษาเข้าบัญชีธนาคาร
ของมหาวิทยาลัยที่กองคลัง สํานักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน เพียงแห่งเดียว เพ่ือให้เกิดความเรียบร้อยและง่ายต่อ
การบริหารจัดการ ซึ่งกองคลังได้หารือร่วมกับกองบริการการศึกษาและศูนย์คอมพิวเตอร์กรณีที่จะต้องจ่ายเงิน
คืนให้กับนักศึกษา เช่น การถอนรายวิชา รายวิชาที่ปิด นักศึกษาพ้นสภาพ นักศึกษาลาออก และอื่นๆ (ถ้ามี) 
รวมท้ังการจ่ายเงินทุนการศึกษาท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย การจ่ายค่าสินไหมทดแทนกรณีเกิด
อุบัติเหตุ และอ่ืนๆ (ถ้ามี) โดยการโอนจ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทยของนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยใช้
ตัดบัญชีค่าธรรมเนียมการศึกษา ซึ่งกองบริการการศึกษาได้ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษายืนยันการบันทึกข้อมูล
ธนาคารในระบบลงทะเบียนแล้ว และศูนย์คอมพิวเตอร์ได้สร้างรายงานการคืนเงินให้กับนักศึกษาแล้ว น้ัน 

 ในการน้ี กองคลังจึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบการโอนจ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของ
นักศึกษา ต้ังแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป และจะแจ้งให้นักศึกษาทราบต่อไป โดยมีขั้นตอนในการ
ดําเนินการดังน้ี 

1. เรียกรายงานการคืนเงินให้กับนักศึกษาที่ถอนรายวิชา และรายวิชาที่ปิด ตามวันที่แจ้งใน
ปฏิทินการศึกษาของกองบริการการศึกษา ทั้งน้ี หากนักศึกษาประสงค์ถอนรายวิชาเป็นกรณีพิเศษภายหลังพ้น
กําหนดเพ่ิม-ถอนรายวิชา กองบริการการศึกษาจะแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังกองคลัง 

2. ขออนุมัติการจ่ายเงินคืนให้กับนักศึกษา 
3. ดําเนินการโอนจ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของนักศึกษาผ่านระบบ K-Cash 

Connect Plus ของธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) (นักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงิน)  
4. ใช้รายงานการสรุปผลการโอนเงินของธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) เป็นหลักฐานการ

จ่ายเงินและบันทึกบัญชี 
5. ตัดจ่ายรายวิชาที่ถอนหรือรายวิชาที่ปิดเป็นรายบุคคล ให้กับนักศึกษาในระบบการเงิน

นักศึกษา 
6. ประกาศรายช่ือนักศึกษาที่ได้รับเงินคืนผ่านเว็บไซต์ www.reg.su.ac.th 
ทั้งน้ี หากเป็นการจ่ายเงินคืนให้กับนักศึกษากรณีอ่ืนที่ไม่ใช่การถอนรายวิชา หรือรายวิชาที่ปิด           

ขอให้คณะวิชา/หน่วยงานทําบันทึกขออนุมัติจ่ายเงินผ่านระบบ MIS ไปยังกองคลัง เพ่ือให้กองคลังดําเนินการ
ตามข้ันตอนดังกล่าวต่อไป 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
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มติ ที่ประชุมรับทราบ  
ทั้งน้ี  ประธานได้ขอให้กองคลังดําเนินการโอนจ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของนักศึกษา

ตามข้ันตอนในข้อ 1 – ข้อ 6 ควบคู่กับการให้เจ้าหน้าที่เป็นผู้จ่ายเงินคืนให้กับนักศึกษาในระยะแรกของการ
ดําเนินการ เพ่ือให้การดําเนินงานเกิดความคล่องตัวและนักศึกษามีความคุ้นเคย จึงดําเนินการด้วยวิธีการโอน
จ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารเพียงทางเดียวต่อไป 
 
ระเบยีบวาระที่  3    เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน  
   ไม่ม ี
 

ระเบยีบวาระที่  4     เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
ระเบยีบวาระที่  4.1 การบริหารงานบุคคล 
ระเบยีบวาระที่  4.1.1 การสอบแข่งขนั / คัดเลือก 
  ไม่ม ี
 
ระเบยีบวาระที่  4.1.2 การขออนุมัติบรรจุบุคคล / การโอนย้าย  
ระเบียบวาระท่ี  4.1.2.1 หอศิลป์ขออนุมัติจ้าง นางสาวชลดา พันธุภั์กดีดิสกุล  เพื่อบรรจุเป็นพนกังาน

มหาวิทยาลัย ซ่ึงจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตําแหน่งนักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติการ 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่หอศิลป์มีอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน  ตําแหน่ง
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-2-38-1215 น้ัน  

หอศิลป์ได้ดําเนินการตามข้ันตอนแล้ว ผู้ได้รับการคัดเลือกคือ นางสาวชลดา พันธ์ุภักดีดิสกุล             
วุฒิศิลปบัณฑิต(ทัศนศิลป์) เกียรตินิยมอันดับสอง จากมหาวิทยาลัยศิลปากร หอศิลป์จึงประสงค์ขออนุมัติจ้าง 
นางสาวชลดา พันธ์ุภักดีดิสกุล เพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน            
ดํารงตําแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขท่ี 2-2-38-1215 อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท           
สังกัดหอศิลป์ พร้อมทั้งขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังน้ี 

1. ผู้อํานวยการหอศิลป์ ประธานกรรมการ 
2. หัวหน้าฝ่ายนิทรรศการศิลปะ หอศิลป์ กรรมการ 
3. หัวหน้าฝ่ายข้อมูลและเผยแพร่งานศิลปะ หอศิลป์ กรรมการ 
4. นางสาวสมฤดี เพ็ชรทอง เลขานุการ 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จ้าง นางสาวชลดา พันธ์ุภักดีดิสกุล เพ่ือบรรจุเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน ดํารงตําแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ             
ตําแหน่งเลขที่ 2-2-38-1215 อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท สังกัดหอศิลป์ ต้ังแต่วันที่ ก.บ.ม. อนุมัติ           
แต่ไม่ก่อนวันรายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน พร้อมทั้งอนุมัติให้แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลอง
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ปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าวตามรายช่ือที่หน่วยงานเสนอ ทั้งน้ี การจ้างครั้งแรกให้จ้างเป็นพนักงานประจํา
สถานภาพทดลองงาน มีระยะเวลาการจ้าง 1 ปี ต้ังแต่วันที่รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.2.2 คณะอักษรศาสตร์ขออนุมัติจ้าง นางสาวธีรพร  ชื่นพี เพื่อบรรจุเป็นพนักงาน

มหาวิทยาลัย ซ่ึงจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน  ตําแหน่งอาจารย์ 
 
สรุปเรื่อง 

คณะอักษรศาสตร์มีอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน 
ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-06-379 สังกัดภาควิชาภูมิศาสตร์ น้ัน  

คณะฯ ได้ดําเนินการตามขั้นตอนแล้ว ผู้ ได้รับการคัดเลือกคือ นางสาวธีรพร ช่ืนพี              
วุฒิ Doctor of Engineering จาก Akita University ประเทศญี่ปุ่น โดยมีผลการสอบคะแนนภาษาอังกฤษ 
TOEIC 715 คะแนน (เป็นไปตามมติที่ประชุม ก.บ.พ. ครั้งที่ 25/2558 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558 กําหนดให้              
มีผลการสอบคะแนนภาษาอังกฤษ TOEIC ไม่ตํ่ากว่า 625 คะแนน) คณะฯ จึงประสงค์ขออนุมัติจ้าง นางสาวธีรพร  
ช่ืนพี เพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน ดํารงตําแหน่งอาจารย์            
ตําแหน่งเลขที่ 1-2-06-379 อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท สังกัดภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ 
พร้อมทั้งขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังน้ี 

1. คณบดีคณะอักษรศาสตร์ ประธานกรรมการ 
2. หัวหน้าภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ กรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คมสัน คีรีวงศ์วัฒนา กรรมการ 
4. อาจารย์ พ.อ.อ.ดร.สมคิด  ภูมิโคกรักษ์ กรรมการ 
5. นางสาวประภาพร  ถึกกวย เลขานุการ 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จ้าง นางสาวธีรพร  ช่ืนพี เพ่ือบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-06-379                
อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท สังกัดภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ ก.บ.ม. อนุมัติ           
แต่ไม่ก่อนวันรายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน พร้อมทั้งอนุมัติให้แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลอง
ปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าวตามรายช่ือที่คณะฯ เสนอ ทั้งน้ี การจ้างคร้ังแรกให้จ้างเป็นพนักงานประจํา
สถานภาพทดลองงาน มีระยะเวลาการจ้าง 1 ปี ต้ังแต่วันที่รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน 
 
ระเบยีบวาระที่  4.1.3 การประเมินการปฏิบัติงาน   
ระเบียบวาระท่ี  4.1.3.1 รายงานผลการประเมินทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย     

จํานวน 2 ราย 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรได้มีคําสั่งบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยให้ทดลอง

ปฏิบัติงานในตําแหน่งเป็นเวลา 6 เดือน จํานวน 2 ราย คือ 
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1. นางสาวชุติชล เอมดิษฐ วุฒิอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ จาก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-02-290 อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท 
สังกัดภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี ต้ังแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2559 

2. นางพรรณิดา คํานา วุฒิบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
ตําแหน่งนักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-05-806 อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท สังกัด 
งานบริหารและจัดการ สํานักงานเลขานุการ คณะศึกษาศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ 6 กันยายน 2559 

บัดน้ี คณะกรรมการประเมินฯ ได้ดําเนินการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาว ิทยาล ัยดังกล่าวแล้ว เห็นว่าพนักงานมหาว ิทยาล ัย  ทั้ง 2 ราย เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ             
ความรับผิดชอบและความประพฤติเหมาะสม เห็นควรให้ปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าวต่อไป 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบรายงานผลการประเมินทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัย จํานวน 2 ราย และให้ปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าวต่อไป  
 
ระเบยีบวาระที่  4.1.4 การขอเปลี่ยน / เพิ่มเง่ือนไขการบรรจุ 

ไม่ม ี
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.5 การพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ ชํานาญงาน ชํานาญงานพิเศษ ชํานาญการ 

ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษฯ 
ไม่ม ี

 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6 เรื่องอ่ืนๆ  
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.1 การขอเพิ่มวุฒิการศึกษาไว้ในทะเบียนประวัติ  

 
สรุปเรื่อง 

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

และสําหรับข้าราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายบริหารและปฏิบัติงานทั่วไป            
ที่ได้รับคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นน้ันจะต้องเป็นคุณวุฒิที่ตรงกับมาตรฐานกําหนดตําแหน่งซึ่งบุคคลน้ันดํารงตําแหน่งอยู่           
ในขณะนั้น ส่วนการกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ ให้คํานึงถึงความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบ         
ความประพฤติและความเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างย่ิงต้องพิจารณาถึงลักษณะงานที่ปฏิบัติ ผลประโยชน์              
ที่หน่วยงานจะได้รับเป็นสําคัญ   

นอกจากน้ี  ที่ประชุม ก.บ.พ. มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 10/2551 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 
2551 ได้วางแนวปฏิบัติว่า การเสนอขอกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิของผู้ได้รับอนุญาตให้ลาศึกษา หรือผู้
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ที่ได้รับวุฒิก่อนบรรจุแต่งต้ัง จะต้องเสนอเร่ืองให้หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ของคณะหรือมหาวิทยาลัย ภายใน       
60 วัน นับแต่วันรายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการ (กรณีได้รับวุฒิเพ่ิมขึ้นก่อนวันรายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการ) หรือ 
ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่สําเร็จการศึกษา (กรณีรายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการก่อนวันที่มีหลักฐานว่าสําเร็จ
การศึกษา) หากเสนอเร่ืองขอกําหนดภายหลังเวลาดังกล่าวให้กําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิได้ไม่ก่อนวันที่
หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ของคณะหรือมหาวิทยาลัยได้รับเรื่อง 

เน่ืองจาก มหาวิทยาลัยได้มีคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 834/2555 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 
2555 ที่ 529/2557 ลงวันที่ 7 เมษายน 2557 ที่ 1637/2557 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2557 ที่ 704/2558          
ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 และที่ 1872/2558 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2558 สั่งอนุญาตให้ นายพิรวิทย์             
เช้ือวงษ์บุญ  พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-10-101 สังกัดสาขาวิชาสัตวศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ลาศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาสัตวศาสตร์            
ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีกําหนด 5 ปี ต้ังแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2554 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 และที่ 
634/2559 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 สั่งอนุญาตให้ นายพิรวิทย์ เช้ือวงษ์บุญ ซึ่งได้สิ้นสุดระยะเวลา       
ลาศึกษาและรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการ ต้ังแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2559 และนายพิรวิทย์ เช้ือวงษ์บุญ 
ได้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก วุฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สัตวศาสตร์) จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น      
ต้ังแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2560 โดยย่ืนเรื่องเสนอขอเพ่ิมวุฒิการศึกษาไว้ในทะเบียนประวัติ ซึ่งหน่วยงาน              
การเจ้าหน้าที่ของคณะฯ รับเรื่องเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560 

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรประสงค์ขออนุมัติให้เพ่ิมวุฒิการศึกษาไว้ในทะเบียน
ประวัติ ราย นายพิรวิทย์ เช้ือวงษ์บุญ พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-10-101 
อัตราเงินเดือน เดือนละ 37,620 บาท สังกัดสาขาวิชาสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร คณะสัตวศาสตร์
และเทคโนโลยีการเกษตร ได้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก วุฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สัตวศาสตร์) จาก
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพ่ิมขึ้น โดยให้มีผลต้ังแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2560 ซึ่งเป็นวันที่สําเร็จการศึกษา 
(เน่ืองจากอัตราเงินเดือน เดือนละ 37,620 บาท เกินกว่าอัตราการบรรจุคุณวุฒิปริญญาเอก) 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้เพ่ิมวุฒิการศึกษาไว้ในทะเบียนประวัติพนักงาน
มหาวิทยาลัย ราย นายพิรวิทย์ เช้ือวงษ์บุญ พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่            
1-2-10-101 อัตราเงินเดือน เดือนละ 37,620 บาท สังกัดสาขาวิชาสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร         
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ได้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก วุฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต             
(สัตวศาสตร์) จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพ่ิมขึ้น โดยให้มีผลต้ังแต่วันที่  5 มิถุนายน 2560 ซึ่งเป็นวันที่สําเร็จ
การศึกษา (เน่ืองจากอัตราเงินเดือน เดือนละ 37,620 บาท เกินกว่าอัตราการบรรจุคุณวุฒิปริญญาเอก) 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.2 ขออนุมัติย้ายและเปลี่ยนตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินเพ่ือย้ายและเปลี่ยนตําแหน่ง
พนักงานมหาวิทยาลัย ราย นายเผ่าพันธ์  อํานาจธรรม จากตําแหน่งผู้เช่ียวชาญด้านดนตรีปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 
2-6-27-138 อัตราเงินเดือน 27,810 บาท เป็นตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-3-27-373 อัตราเงินเดือน 
27,810 บาท สังกัดคณะดุริยางคศาสตร์ และให้นับระยะเวลาการปฏิบัติงานต่อเน่ืองกัน น้ัน  
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คณะกรรมการประเมินฯ ได้ดําเนินการประเมินเพ่ือย้ายและเปลี่ยนตําแหน่งพนักงาน
มหาวิทยาลัย ราย นายเผ่าพันธ์  อํานาจธรรม แล้ว เห็นว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบและ
ความประพฤติเหมาะสม เห็นควรให้ปฏิบัติงานในตําแหน่งอาจารย์ คุณวุฒิปริญญาโท วุฒิ Master of Art 
(Percussion) จาก Universität Mozarteum Salzburg ประเทศสาธารณรัฐออสเตรีย ตําแหน่งเลขท่ี                 
1-3-27-373 อัตราเงินเดือน 27,810 บาท สังกัดคณะดุริยางคศาสตร์ และให้นับระยะเวลาการปฏิบัติงาน
ต่อเน่ืองกัน 

ประกอบกับมติที่ประชุม ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยศิลปากร ในการประชุมคร้ังที่ 10/2560              
เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 มีมติอนุมัติให้แต่งต้ังคณะอนุกรรมการจัดสอบภาษาอังกฤษ สําหรับอาจารย์
ประจําที่จะรับเข้าใหม่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ราย นายเผ่าพันธ์  อํานาจธรรม เพ่ือให้ได้มาตรฐาน
ความสามารถภาษาอังกฤษสําหรับผู้ที่ไม่มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดไว้  

บัดน้ี คณะอนุกรรมการจัดสอบภาษาอังกฤษ ได้ดําเนินการทดสอบความสามารถทางด้าน
ภาษาอังกฤษ ราย นายเผ่าพันธ์  อํานาจธรรม แล้ว โดยผลคะแนนการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์  
รวมกันได้ ร้อยละ 76.6 (ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง มาตรฐานความสามารถทางด้าน
ภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจําที่รับเข้าใหม่ ฉบับลงวันที่ 1 สิงหาคม 2559 กําหนดให้ผลคะแนนการสอบ
ข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ) 

คณะดุริยางคศาสตร์จึงประสงค์ขออนุมัติย้ายและเปลี่ยนตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย           
ราย นายเผ่าพันธ์ อํานาจธรรม จากตําแหน่งผู้เช่ียวชาญด้านดนตรีปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-6-27-138 
อัตราเงินเดือน 27,810 บาท ไปดํารงตําแหน่งอาจารย์ คุณวุฒิปริญญาโท วุฒิ Master of Art (Percussion) 
จาก Universität Mozarteum Salzburg ประเทศสาธารณรัฐออสเตรีย ตําแหน่งเลขที่ 1-3-27-373 อัตรา
เงินเดือน 27,810 บาท สังกัดคณะดุริยางคศาสตร์ และให้นับระยะเวลาการปฏิบัติงานต่อเน่ืองกัน และขออนุมัติ
แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน  ดังน้ี  

1. คณบดีคณะดุริยางคศาสตร์ ประธานกรรมการ 
2. รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะดุริยางคศาสตร์ กรรมการ 
3. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะดุริยางคศาสตร์ กรรมการ 
4. รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ คณะดุริยางคศาสตร์ กรรมการ 
5. นางสาวลลวรรณ  เปรมประเสริฐ  เลขานุการ  
โดยที ่ประชุม ก .บ .ม .  ครั ้งที ่ 1/2560 เมื ่อวันที ่ 10 มกราคม 2560 มีมติอนุมัติให้

เปลี่ยนเง่ือนไขการบรรจุกรอบอัตราว่างเพ่ือใช้ในการดําเนินการเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-3-27-373 สังกัดคณะดุริยางคศาสตร์ จากเง่ือนไข
การบรรจุวุฒิปริญญาเอก เป็น เง่ือนไขการบรรจุวุฒิปริญญาโท ทางด้านเครื่องดนตรีประเภท Percussion 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้ย้ายและเปลี่ยนตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย ราย  
นายเผ่าพันธ์ อํานาจธรรม จากตําแหน่งผู้เช่ียวชาญด้านดนตรีปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-6-27-138 อัตรา
เงินเดือน 27,810 บาท ไปดํารงตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-3-27-373 อัตราเงินเดือน 27,810 บาท 
สังกัดคณะดุริยางคศาสตร์ และให้นับระยะเวลาการปฏิบัติงานต่อเน่ืองกัน พร้อมทั้งอนุมัติให้แต่งต้ัง
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานตามรายช่ือที่คณะฯ เสนอ 
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ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.3 รายงานผลการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดํารงตําแหน่งหัวหน้างาน 
 

สรุปเรื่อง 
  โดยมติที่ประชุม ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยศิลปากร ในการประชุมครั้งที่ 12/2560 เมื่อวันที่         
20 มิถุนายน 2560 มีมติแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินเพ่ือแต่งต้ัง นางสาวสมบูรณ์ ใจเที่ยง ตําแหน่ง              
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ ตําแหน่งเลขที่ 2-2-26-1056 อัตราเงินเดือน 45,270 บาท สังกัดงานสํานักงาน
โรงเรียนสาธิต สํานักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร์ ให้ดํารงตําแหน่งหัวหน้างานสํานักงานโรงเรียนสาธิต 
สํานักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร์ น้ัน  
  บัดน้ี คณะกรรมการฯ ได้ดําเนินการประเมินเสร็จเรียบร้อยแล้วเห็นว่า นางสาวสมบูรณ์ ใจเที่ยง 
เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งหัวหน้างานสํานักงานโรงเรียนสาธิต สํานักงานคณบดี 
คณะศึกษาศาสตร์ 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้อนุมัติให้แต่งต้ัง นางสาวสมบูรณ์ ใจเท่ียง ดํารงตําแหน่ง
หัวหน้างานสํานักงานโรงเรียนสาธิต สํานักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร์ 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.4 ขออนุมัติจ้างลูกจ้างมหาวิทยาลัย ประเภทลูกจ้างชั่วคราว และจ่าย               

ค่าประสบการณ์การทํางานโดยไม่รวมเข้าในฐานค่าจ้าง ราย นายเสรี               
ฉ.โรจน์ประเสริฐ เป็นกรณีพิเศษ 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที ่คณะวิทยาการจัดการมีอัตราว่างลูกจ้างมหาวิทยาลัย ประเภทลูกจ้างชั ่วคราว             
ซึ่งจ้างด้วยเงินรายได้ ตําแหน่งพนักงานทั่วไป ตําแหน่งเลขที่ 768 สังกัดคณะวิทยาการจัดการ น้ัน    

คณะวิทยาการจัดการ ขออนุมัติดังน้ี  
1. ขออนุมัติให้เปลี่ยนช่ือตําแหน่งกรอบอัตราว่างลูกจ้างมหาวิทยาลัย ประเภทลูกจ้างช่ัวคราว 

ซึ่งจ้างด้วยเงินรายได้ ตําแหน่งเลขที่ 768 จากตําแหน่งพนักงานทั่วไป เป็นตําแหน่งพนักงานประกอบอาหาร 
สังกัดคณะวิทยาการจัดการ  

2. ขออนุมั ติจ้าง นายเสรี ฉ .โรจน์ประเสริฐ คุณวุฒิมัธยมศึกษาปีที่ 3 และเป็นผู้มี
ประสบการณ์ชํานาญงาน เป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ประเภทลูกจ้างช่ัวคราว ตําแหน่งพนักงานประกอบอาหาร 
ตําแหน่งเลขที่ 768 อัตราค่าจ้างเดือนละ 39,050 บาท (ซึ่งเป็นอัตราค่าจ้างขั้นสูง ระดับ 4) ซึ่งจ้างด้วยเงิน
รายได้ ในส่วนของคณะวิทยาการจัดการ ต้ังแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 - 30 กันยายน 2560  

3. ขออนุมัติจ่ายค่าประสบการณ์การทํางานโดยไม่รวมเข้าในฐานค่าจ้าง ในอัตราเดือนละ 
12,050 บาท ซึ่งจ่ายด้วยเงินรายได้ ในส่วนของคณะวิทยาการจัดการ ต้ังแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 - 30 
กันยายน 2560 

ทั้ ง น้ี คณะวิทยาการจัดการ  ไ ด้ ช้ีแจงเหตุผลและความจําเป็นในการจ้าง  นายเสรี                 
ฉ.โรจน์ประเสริฐ ตําแหน่งพนักงานประกอบอาหาร สถานปฏิบัติการด้านโรงแรมและภัตตาคาร (Viridian 
Lodge & Restaurant) คณะวิทยาการจัดการ  ซึ่ง นายเสรี  ฉ.โรจน์ประเสริฐ  เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ
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เฉพาะทาง มีประสบการณ์ทํางานในวิชาชีพหัวหน้าพ่อครัวเวลากว่า 30 ปี และเคยปฏิบัติงานเป็นบุคลากร            
ในสังกัดคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ดังน้ี 

- เคยปฏิบัติงานในตําแหน่งผู้เช่ียวชาญ อัตราค่าจ้าง 40,770 บาท สังกัดคณะวิทยาการจัดการ 
ต้ังแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2549 – 30 กันยายน 2550  

- เคยปฏิบัติงานในตําแหน่งผู้เช่ียวชาญ (หัวหน้าพ่อครัวใหญ่ Executive Chef ) ลูกจ้าง
ช่ัวคราวรายเดือน ตําแหน่งเลขที่ 3-4-23-25 อัตราค่าจ้าง 42,660 บาท สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ต้ังแต่วันที่ 
1 ตุลาคม 2550 - 30 มิถุนายน 2559 และลาออกจากงาน ต้ังแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559  

โดยมีระยะเวลาการปฏิบัติงานเป็นบุคลากรในสังกัดคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร รวมทั้งสิ้น 10 ปี 2 เดือน และมีอัตราค่าจ้างก่อนลาออกจากงาน เดือนละ 51,100 บาท 

ซึ่งตามความในข้อ 7(2) ข้อ 33 ข้อ 34 และข้อ 35 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วย      
การบริหารงานบุคคลลูกจ้างมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 กําหนดให้ การจ้างลูกจ้างมหาวิทยาลัย ประเภทลูกจ้าง
ช่ัวคราว เป็นการจ้างเพ่ือปฏิบัติงานเป็นการช่ัวคราว หรือปฏิบัติงานเฉพาะเรื่องหรือเฉพาะโครงการ              
ตามระยะเวลาของสัญญาจ้างเป็นคราวๆ ไป ซึ่งอาจจ้างเต็มเวลาหรือจ้างเป็นบางส่วนของเวลาก็ได้ ตามกรอบ
อัตราที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ โดยให้จ้างเป็นคราวๆ ไป และมีระยะเวลาการจ้างไม่เกินหน่ึงปี ยกเว้นกรณี 
การจ้างบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์ชํานาญงานเป็นพิเศษ หรือกรณีอ่ืนๆ ตามที่ ก.บ.ม. 
เห็นสมควร อาจให้จ้างเป็นระยะเวลาเกินกว่าหน่ึงปีได้ โดยให้ได้รับค่าจ้างตามบัญชีค่าจ้างที่สภามหาวิทยาลัย
กําหนด ทั้งน้ี อาจจ้างผู้มีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์ชํานาญงานเป็นลูกจ้างช่ัวคราวโดยให้ได้รับค่าจ้าง
สูงกว่าอัตราค่าจ้างแรกบรรจุก็ได้ ทั้งน้ี ต้องปฏิบัติงานตามภาระงานที่ได้รับมอบหมายและอาจถูกประเมิน      
การปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิการบดีกําหนด  

และตามความในข้อ 7 ของประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง บัญชีค่าจ้างขั้นตํ่าขั้นสูง
สําหรับลูกจ้างมหาวิทยาลัย และหลักเกณฑ์วิธีการจ่าย ฉบับลงวันที่ 22 กันยายน 2559 กําหนดให้ผู้ที่ได้รับ 
การจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวได้รับค่าจ้างตามอัตราค่าจ้างขั้นตํ่าตามกลุ่มงาน และไม่เกินขั้นสูงของระดับ 1           
ตามบัญชีค่าจ้างฯ หากผู้ที่ได้รับการจ้างเป็นผู้มีประสบการณ์ ชํานาญงาน อธิการบดีโดยความเห็นชอบของ 
ก.บ.ม. อาจกําหนดอัตราค่าจ้างสูงกว่าขั้นตํ่าของบัญชีค่าจ้างตามประสบการณ์หรือความชํานาญก็ได้ 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังน้ี 
1. อนุมัติให้เปลี่ยนช่ือตําแหน่งกรอบอัตราว่างลูกจ้างมหาวิทยาลัย ประเภทลูกจ้างช่ัวคราว 

ซึ่งจ้างด้วยเงินรายได้ ตําแหน่งเลขที่ 768 จากตําแหน่งพนักงานทั่วไป เป็นตําแหน่งพนักงานประกอบอาหาร 
สังกัดคณะวิทยาการจัดการ  

2. อนุมัติให้จ้าง นายเสรี ฉ.โรจน์ประเสริฐ เป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ประเภทลูกจ้างช่ัวคราว 
ตําแหน่งพนักงานประกอบอาหาร ตําแหน่งเลขที่ 768 อัตราค่าจ้างเดือนละ 39,050 บาท ซึ่งจ้างด้วยเงินรายได้ 
ในส่วนของคณะวิทยาการจัดการ สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ต้ังแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 - 30 กันยายน 2560  

3. อนุมัติให้จ่ายค่าประสบการณ์การทํางานโดยไม่รวมเข้าในฐานค่าจ้าง ในอัตราเดือนละ  
12,050 บาท ซึ่งจ่ายด้วยเงินรายได้ในส่วนของคณะวิทยาการจัดการ ต้ังแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 - 30 
กันยายน 2560 
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ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.5 คณะวิทยาการจัดการขออนุมัติจ่ายค่าประสบการณ์โดยไม่รวมเข้าใน            
ฐานเงินเดือนแก่พนักงานมหาวิทยาลัย ราย นายธาดาธิเบศร์ ภูทอง 

  คณบดีคณะวิทยาการจัดการขอถอนเร่ือง 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.6 แก้ไขเพิ่มเติมประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง บัญชีเงินเดือนขั้นตํ่าขั้นสูง 

เงินประจําตําแหน่ง ค่าตอบแทนและหลักเกณฑ์วิธีการจ่าย 
 
สรุปเรื่อง 
 
  ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง บัญชีเงินเดือนขั้นตํ่าขั้นสูง เงินประจําตําแหน่ง           
ค่าตอนแทนและหลักเกณฑ์วิธีการจ่าย ฉบับลงวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2559 ข้อ 8 (2) ได้กําหนดให้ผู้ดํารง
ตําแหน่งคณบดี ผู้อํานวยการหรือหัวหน้าส่วนงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ และหัวหน้า          
ส่วนงานภายในที่มีฐานะเทียบเท่าคณะตามท่ีสภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติและจัดต้ังขึ้นในมหาวิทยาลัย               
อยู่ในวันก่อน วันที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 ใช้บังคับ ซึ่งได้รับแต่งต้ัง                 
ตามพระราชบัญญั ติมหาวิทยาลัยศิลปากร  พ .ศ .  2530 และยังคงดํ ารง ตําแหน่งดังกล่ าวต่อไป                 
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 ได้รับเงินเดือน เงินประจําตําแหน่งและค่าตอบแทน            
ที่เก่ียวเน่ืองกับตําแหน่งซึ่งเคยได้รับอยู่เดิมจนกว่าจะครบวาระหรือพ้นจากตําแหน่ง น้ัน 
  เน่ืองจากสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ในการประชุมครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2560 ได้มีมติเห็นชอบร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการติดตามและประเมินผล
การดําเนินงานของส่วนงานและการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและหัวหน้าส่วนงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ พ.ศ. .... และเห็นชอบร่างคํารับรองการปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งคณบดีและหัวหน้าส่วนงาน              
ที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ โดยบังคับใช้กับผู้ดํารงตําแหน่งคณบดีและหัวหน้าส่วนงานท่ีเรียกช่ือ
อย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ไม่ว่าจะได้รับแต่งต้ังตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 
หรือตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2530 ซึ่งยังคงดํารงตําแหน่งอยู่ในปัจจุบัน ดังน้ัน               
เมื่อการปฏิบัติหน้าที่และการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารดังกล่าวเป็นไปในแนวทางเดียวกัน                 
จึงสมควรปรับแก้ให้ผู้บริหารซึ่งได้รับแต่งต้ังตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2530 และยังคง
ดํารงตําแหน่งดังกล่าวต่อไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 สมควรได้รับเงินเดือน          
เงินประจําตําแหน่งตามบัญชีหมายเลข 1 เช่นเดียวกับผู้บริหารที่ได้รับแต่งต้ังตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ศิลปากร พ.ศ. 2559 เช่นเดียวกัน โดยสมควรให้มีผลต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป พร้อมน้ี            
ได้จัดทํา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง บัญชีเงินเดือนขั้นตํ่าขั้นสูง เงินประจําตําแหน่งค่าตอบแทน
และหลักเกณฑ์วิธีการจ่าย (ฉบับที่ 2) มาด้วยแล้ว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห ็นชอบ  (ร่าง)  ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง              
บัญชีเงินเดือนขั้นตํ่าขั้นสูง เงินประจําตําแหน่ง ค่าตอบแทนและหลักเกณฑ์วิธีการจ่าย (ฉบับที่ 2) และให้
นําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยและที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.7 ปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลท่ี
ส่งเสริมการผลิตผลงานทางวิชาการ 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรมีคําสั่งที่ 1107/2560 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 สั่งแต่งต้ัง
คณะกรรมการวางหลักเกณฑ์และแนวทางเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลท่ีส่งเสริมการผลิตผลงานทางวิชาการ 
เพ่ือทําหน้าที่วางหลักเกณฑ์และแนวทางต่างๆ เก่ียวกับการพัฒนาบุคลากรเพ่ือส่งเสริมความก้าวหน้าของบุคลากร 
รวมทั้งกําหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับการลาต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ดังรายละเอียดทราบแล้วน้ัน 

ในการน้ี ที่ประชุมคณะกรรมการวางหลักเกณฑ์และแนวทางเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล   
ที่ส่งเสริมการผลิตผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560 ได้พิจารณาจัดทํา 
(ร่าง) ระเบียบเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลฯ แล้วเสร็จ จํานวน 2 ฉบับ ดังน้ี 

1. (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ    
ไปปฏิบัติงานเพ่ือเขียนตําราทางวิชาการ พ.ศ. ....  

2. (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยหลักเกณฑ์การให้พนักงานมหาวิทยาลัยไป
ศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน พ.ศ. .... 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังน้ี 
 1. เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการให้พนักงานมหาวิทยาลัย         
สายวิชาการไปปฏิบัติงานเพ่ือเขียนตําราทางวิชาการ พ.ศ. .... โดยให้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม ดังน้ี 
  - ให้ดําเนินการจัดทําแบบฟอร์มสําหรับการขอไปปฏิบัติงานเพ่ือเขียนตําราทางวิชาการ 
  - เกณฑ์การประเมินผลในการไปปฏิบัติงานเพ่ือเขียนตําราทางวิชาการจะต้องอยู่ใน 
ระดับดีขึ้นไป 
  - ตัดข้อความข้อ 6.2 ออก 
  - ข้อ 8.4.1 แก้ไขเป็น คณะกรรมการประเมินตําราทางวิชาการต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกมหาวิทยาลัยในสาขาวิชาเดียวกันหรือสาขาวิชาที่มีความสัมพันธ์กัน 

- ข้อ 8.4.2 แก้ไขเป็น คณะกรรมการประเมินตําราทางวิชาการต้องมีตําแหน่งไม่ตํ่ากว่า
ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ในกรณีที่ไม่มีผู้ประเมินที่อยู่ในตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ให้นําเข้าที่ประชุม ก.บ.ม. 
เพ่ือขอพิจารณายกเว้นเป็นกรณีเฉพาะราย 

- ข้อ 9 ให้เพ่ิมเติมข้อความ ในส่วนของการให้รีบรายงานต่อผู้บังคับบัญชาเพ่ือขอกลับมา
ปฏิบัติงานทันทีภายใน 2 สัปดาห์ 

- เพ่ิมบทเฉพาะกาล กรณีผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ไปปฏิบัติงานเพ่ือเขียนตําราทางวิชาการ         
ไปแล้ว ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบฉบับเดิมต่อไปจนเสร็จสิ้นการไปปฏิบัติงานดังกล่าว 
 2. เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยหลักเกณฑ์การให้พนักงาน
มหาวิทยาลัยไปศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน พ.ศ. .... โดยให้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม ดังน้ี 
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- ข้อ 22 แก้ไขเป็น กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยลาฝึกอบรม หรือดูงานไม่เกิน 45 วัน         
ไม่ต้องทําสัญญาค้ําประกัน 
 
ระเบยีบวาระที่  4.2 แผนและการติดตามผลการดําเนินงานตามแผน 
ระเบยีบวาระที่  4.2.1 หลักเกณฑ์และวงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 
 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2560 เมื่อวันอังคารที่ 20 
มิถุนายน  2560 ได้ให้ความเห็นชอบนโยบายและปฏิทินการจัดทํางบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561  น้ัน 

ในการนี้ เพ่ือให้การดําเนินงานดังกล่าวเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด กองแผนงานได้เสนอ    
ที่ประชุมพิจารณา ดังน้ี 

1. หลักเกณฑ์การจัดทํางบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
1.1 งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ หมายรวมถึง เงินรายได้โครงการปกติ และเงิน

รายได้โครงการพิเศษ ซึ่งเงินรายได้ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เริ่มต้นต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 และ
สิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน 2561 

1.2 การจัดทําคําขอต้ังงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของคณะวิชา/หน่วยงาน       
ให้จัดทํางบประมาณในปีนั้นๆ สอดคล้องตามนโยบายการจัดทํางบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 และแผนพัฒนามหาวิทยาลัยประจําปีงบประมาณ 2561-2564  ในพันธกิจ แผนงาน/
งาน/โครงการที่เก่ียวข้อง พร้อมกับประมาณการล่วงหน้า 3 ปี โดยประเภทรายจ่ายตามผลผลิตและแผนงานใน
รูปของงาน/โครงการต่างๆ ทั้งน้ี ต้องระบุจํานวนเงินและรายละเอียดคําขอให้ชัดเจนตามประเภทของงบ
รายจ่าย เพ่ือเป็นข้อมูลในการติดตามและประเมินผลภายหลัง 

1.3 หน่วยงานท่ีมีหน้าที่จัดทําคําของบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ แบ่งเป็น 4 ประเภท 
คือ 

1.3.1 หน่วยงานท่ีมีรายได้และรับผิดชอบการเบิกจ่ายเองทั้งหมด ได้แก่ คณะวิชา
วิทยาลัยนานาชาติ บัณฑิตวิทยาลัย ที่เปิดสอนหลักสูตรซึ่งสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ทั้งหลักสูตรโครงการปกติ
และหลักสูตรโครงการพิเศษ และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร  

1.3.2 หน่วยงานท่ีมีรายได้ซึ่งรับผิดชอบการเบิกจ่ายเอง และมหาวิทยาลัยจัดสรรเงิน
รายได้เพ่ิมเติมให้แต่ละปีตามความจําเป็น ได้แก่ สํานักหอสมุดกลาง ศูนย์คอมพิวเตอร์ หอศิลป์ และสถาบัน 
วิจัยและพัฒนา 

1.3.3 หน่วยงานที่ไม่มีรายได้ และให้สํานักงานอธิการบดีรับผิดชอบการเบิกจ่าย 
มหาวิทยาลัยจะจัดสรรเงินรายได้ให้แต่ละปี ได้แก่ กอง/หน่วยงานในสํานักงานอธิการบดี และสํานักงาน           
สภามหาวิทยาลัย 

1.3.4 สําหรบัรายรับจากหน่วยงาน/รายการต่อไปน้ี 
- สํานักบริการวิชาการ 
- ศูนย์หนังสือ 
- สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน “เภสัชศาลา” คณะเภสัชศาสตร์ 
- หน่วยภูมิปัญญาทางเภสัชศาสตร์ “ประโชติ เปล่งวิทยา” คณะเภสัชศาสตร์ 
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- หน่วยเครือข่ายเภสัชสนเทศ “ประชานาถ” คณะเภสัชศาสตร์ 
- เงินค่าบํารุงกิจการนักศึกษาและนักเรียนโรงเรียนสาธิต 
- เงินค่าอาหารและภาชนะของนักเรียนโรงเรียนสาธิต 
- เงินชดใช้กรณีผิดสัญญาการเป็นนักศึกษาเพ่ือศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์ในส่วน

ที่เป็นของคณะเภสัชศาสตร์ 
- เงินค่าสมัครสอบคัดเลือก 
ให้ประมาณการรายรับและจัดทําคําของบประมาณประจําปีจากเงินรายได้ผ่าน

ระบบ เพ่ือจัดทําเป็นภาพรวมนําเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
1.4 การประมาณการวงเงินรายรับเพ่ือการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ให้ใช้ตัวเลข

ประมาณการรายรับเฉลี่ยระหว่างปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สําหรับ
ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้จัดเก็บจากนักศึกษา โดยประมาณการจากจํานวนนักศึกษา      
ในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2559 และเฉพาะภาคการศึกษาต้นของปีการศึกษาปกติ ในปีการศึกษา 
2560 

1.5 การพิจารณาจัดสรรเงินรายได้ประจําปีสําหรับแต่ละหน่วยงานให้ใช้เกณฑ์ดังต่อไปน้ี 
1.5.1 คณะวิชาทุกคณะและวิทยาลัยนานาชาติ ให้ได้รับจากค่าลงทะเบียนเรียนของ

นักศึกษาในระดับปริญญาบัณฑิตโครงการปกติรายวิชาที่มิใช่วิชาศึกษาทั่วไป และคณะวิชาน้ันเป็นผู้รับผิดชอบ
การสอน โดยให้ได้รับเต็มจํานวนตามท่ีได้รับมาจริงในแต่ละรายวิชา ค่าธรรมเนียมพิเศษของนักศึกษาในระดับ
ปริญญาบัณฑิต และค่าธรรมเนียมการข้ึนทะเบียนสอบซ้ําของนักศึกษาในระดับปริญญาบัณฑิต ไม่เกินจํานวนที่
แต่ละคณะวิชาได้รับจริง 

สําหรับรายวิชาศึกษาทั่วไปให้จัดสรรค่าลงทะเบียนเรียนและค่าธรรมเนียมการ
ขึ้นทะเบียนสอบซ้ําของนักศึกษาในระดับปริญญาบัณฑิตแก่คณะวิชาและ/หรือหน่วยงานท่ีรับผิดชอบการสอน
ในแต่ละรายวิชา โดยให้ได้รับจริงเต็มจํานวนตามท่ีได้รับมาในแต่ละรายวิชา  

รวมท้ังให้ได้รับร้อยละ 96 จากค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมพิเศษของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาโครงการปกติ ร้อยละ 94 จากค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมพิเศษของนักศึกษาใน
ระดับปริญญาบัณฑิตโครงการพิเศษ  และร้อยละ 90 จากค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมพิเศษของนักศึกษาใน
ระดับบัณฑิตศึกษาโครงการพิเศษ 

สําหรับคณะวิทยาการจัดการให้ได้รับร้อยละ 80 จากค่าลงทะเบียนเรียนแบบ
เหมาจ่ายและค่าธรรมเนียมพิเศษของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตโครงการพิเศษ และคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารให้ได้รับร้อยละ 80 จากค่าลงทะเบียนเรียนแบบเหมาจ่ายและค่าธรรมเนียมพิเศษ
ของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตโครงการพิเศษ (เฉพาะสาขาวิชาและชั้นปีที่จัดการเรียนการสอนที่สํานักงาน
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี) 

1.5.2 บัณฑิตวิทยาลัย ให้ได้รับเต็มจํานวนของค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมพิเศษ
โครงการปกติที่บัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้รับผิดชอบการสอน และร้อยละ 4 จากค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมพิเศษ
ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งโครงการปกติและโครงการพิเศษ รวมถึงค่าธรรมเนียมการศึกษาอ่ืนที่บัณฑิต
วิทยาลัยขอทําความตกลงกับมหาวิทยาลัย 

1.5.3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ให้ได้รับเต็มจํานวนของรายรับโรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากรทั้งหมด 

1.5.4 หน่วยงานตามข้อ 1.3.2 ให้ได้รับเต็มจํานวนของรายได้หน่วยงานน้ันๆ รวมกับ
งบประมาณส่วนที่มหาวิทยาลัยพิจารณาจัดสรรให้เพ่ิมเติมตามความจําเป็น 
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1.5.5 หน่วยงานตามข้อ 1.3.3 ให้ได้รับรายรับที่เหลือจากการจัดสรรทั้งหมด รวมทั้ง
เงินผลประโยชน์จากการลงทุน/เงินฝากกับสถาบันการเงินซึ่งอธิการบดีเป็นผู้รับผิดชอบพิจารณาจัดสรร 

1.6 หน่วยงานในข้อ 1.3.1 ให้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายของคณะวิชา/หน่วยงาน รวมทั้ง
ค่าใช้จ่ายดังต่อไปน้ี 

1.6.1 สมทบจ่ายเงินเดือนพนักงานสถาบันอุดมศึกษาสําหรับช่วงเวลาที่ไม่มีเงิน
งบประมาณแผ่นดินรองรับและเงินเพ่ิมอ่ืนๆ ที่มีการปรับตามกฎหมายกําหนด 

1.6.2 สมทบจ่ายค่าจ้างช่ัวคราวที่จ้างจากงบประมาณแผ่นดิน 
1.6.3 ค่าเดินทางไปต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายในต่างประเทศ กรณีผู้ได้รับทุนของ

คณะวิชา 
1.6.4 สมทบจ่ายค่าสาธารณูปโภคเข้ากองทุนค่ากระแสไฟฟ้า โดยประมาณการ      

ค่าสาธารณูปโภค (ค่ากระแสไฟฟ้า) ที่จะต้องสมทบจ่ายจากงบประมาณแผ่นดิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 ไม่น้อยกว่าที่หน่วยงานได้ใช้งบประมาณเงินรายได้ในปีที่ผ่านมา รวมกับค่ากระแสไฟฟ้าที่หน่วยงาน      
ค้างจ่าย พร้อมทั้งประมาณการสมทบจ่ายค่ากระแสไฟฟ้าสําหรับอาคารใหม่ 

1.6.5 ให้ประมาณการต้ังงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับค่านํ้าประปาของวิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร์   

1.6.6 ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับงบดําเนินงานอ่ืนๆ และงบลงทุนที่ไม่ได้รับจัดสรร หรือได้รับ
จัดสรรจากงบประมาณแผ่นดินไม่เพียงพอ เช่น ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ค่าซ่อมแซม ค่าเบ้ียประชุม 
ค่าใช้สอยอ่ืนๆ ค่าจ้างเขียนแบบ/ออกแบบ ค่าควบคุมงานก่อสร้าง เงินสมทบค่าก่อสร้าง เพ่ิมเติมจากที่ได้รับ
จัดสรรหรือได้รับจัดสรรไม่เพียงพอตามผลการประกวดราคาที่สูงกว่าเงินงบประมาณแผ่นดินที่ได้รับจัดสรร     
เงินชดเชยค่าก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) 

1.6.7 ทุนการศึกษา การอบรม การสัมมนาของคณะ/หน่วยงาน (ควรสอดคล้องกับ
นโยบายการจัดทํางบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) 

1.6.8 ให้ประมาณการต้ังงบประมาณสมทบเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับการปรับปรุงอาคาร
ให้เป็นอาคารอนุรักษ์พลังงาน อาคารควบคุมตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  พ.ศ. 2535 
สําหรับอาคารควบคุมและโรงงานควบคุม 

1.6.9 ให้จัดต้ังงบประมาณสําหรับจัดทําโครงการตามนโยบาย แผนงาน โครงการ
และกิจกรรมตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 ในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20  
(รวมงบประมาณที่ต้ังสมทบกองทุนวิจัย/สร้างสรรค์ ร้อยละ  5)  จากเงินรายรับค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียม
การศึกษาของคณะวิชา/วิทยาลัยนานาชาติ/บัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งไม่รวมดอกเบ้ียรับ รายรับค่าสมัครสอบคัดเลือก  

1.7 คณะวิชา/หน่วยงานท่ีมีเงินสะสมและประสงค์จะนํามาใช้จ่าย ให้จัดทําเป็นโครงการ
เสนอขอต้ังงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ประจําปี  โดยจํานวนเงินที่นํามาต้ังงบประมาณจะเป็นวงเงินที่   
ไม่เกินเงินสะสมคงเหลือเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559   

ทั้งน้ี โครงการที่เสนอต้องสอดคล้องตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560-2564  และแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ใน
สัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของเงินสะสมที่นํามาใช้ 

1.8 หน่วยงานในข้อ 1.3.2 เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ให้
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงินสําหรับเงิน
รายได้มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 รวมทั้งค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องด้วย 

1.9 สําหรับโครงการจดหมายเหตุให้ต้ังงบประมาณไว้ที่สํานักหอสมุดกลาง 
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1.10 คณะวิชา/หน่วยงานต้องใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีไม่เกินรายรับที่เข้ามา
ในแ ต่ละ ปีงบประมาณ  และไม่ เ กินยอดรวมของวง เ งินงบประมาณราย จ่ายที่ ไ ด้ รั บอ นุมั ติ จาก 
สภามหาวิทยาลัย 

1.11 ให้สํานักบริการวิชาการและศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยศิลปากรประมาณการรายได้ที่
จะนําส่งให้มหาวิทยาลัยด้วย 

1.12 คณะวิชา/หน่วยงานท่ีมีภาระหน้ีค้างชําระค่าสาธารณูปโภค ภาระหน้ีสินอ่ืนๆ และ
โครงการอนุรักษ์พลังงานกับมหาวิทยาลัย ให้ดําเนินการจัดทําแผนการชําระหน้ีคืนให้กับมหาวิทยาลัยในการ
จัดทําคําของบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ประจําปี 

1.13 คณะวิชา/หน่วยงานท่ีมีภาระหนี้สินผูกพันกับมหาวิทยาลัยซึ่งกู้ยืมเงินจากเงินคงคลัง
ของมหาวิทยาลัย ให้ต้ังงบประมาณเพ่ือชําระหน้ีคืนเงินคงคลังตามแผนที่กําหนด 

2. วงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
2.1 งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ (โครงการปกติ) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

มีวงเงินจัดสรร จํานวนทั้งสิ้น 488,350,200 บาท (สี่ร้อยแปดสิบแปดล้านสามแสนห้าหมื่นสองร้อยบาทถ้วน) 
2.2 งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของหน่วยงานส่วนกลาง ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 มีวงเงินจัดสรร จํานวนทั้งสิ้น 353,516,500 บาท (สามร้อยห้าสิบสามล้านห้าแสนหน่ึงหมื่นหกพัน
ห้าร้อยบาทถ้วน) 

พร้อมทั้งรับทราบโครงสร้างแผนงาน งาน/โครงการ เพ่ือการจัดทํางบประมาณรายจ่ายจาก
เงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผ่านระบบ MIS 
             ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์และวงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
จากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามท่ีกองแผนงานเสนอ 

ทั้งน้ี ที่ประชุมได้ขอให้คณะวิชากําหนดสัดส่วนงบประมาณเพ่ือการดําเนินงานของคณะวิชา
ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของงบประมาณรายรับ 
พร้อมทั้งให้กองแผนงานตรวจสอบการกําหนดสัดส่วนดังกล่าวของคณะวิชา 
 
ระเบยีบวาระที่  4.3 ข้อบังคับ / ระเบียบ / ประกาศ  
  ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.4 โครงสร้างส่วนงานและหน่วยงานภายใน 
  ไม่มี 
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ระเบียบวาระที่  4.5 การบริหารการเงินและทรพัย์สิน 
ระเบียบวาระท่ี  4.5.1 คณะอักษรศาสตร์ขอแก้ไขการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาให้แก่นักศึกษา

  ชาวต่างชาติตามข้อตกลงความร่วมมือโครงการแลกเปล่ียนนักศึกษาระหว่าง
  มหาวิทยาลัยศิลปากรกับคณะภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยโอซากา  
              ประเทศญี่ปุ่น      

  
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันอังคารที่ 
23 พฤษภาคม 2560 ได้ให้ความเห็นชอบการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ในหมวด 2 
และหมวด 3 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต 
พ.ศ. 2558 ให้แก่นักศึกษาชาวต่างชาติตามข้อตกลงความร่วมมือโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่าง
มหาวิทยาลัยศิลปากรกับคณะภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยโอซากา ประเทศญี่ปุ่น จํานวน 3 ราย ตามท่ี
คณะอักษรศาสตร์เสนอ น้ัน 

เน่ืองจากเกิดความคลาดเคลื่อนของคณะอักษรศาสตร์ในการขอยกเว้นค่าธรรมเนียม
การศึกษา ซึ่งได้เคยขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ในหมวด 2 และหมวด 3         
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2558           
จึงประสงค์ขอแก้ไขจากการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ในหมวด 2 และหมวด 3 
เป็น ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาทั้งหมดและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ให้แก่นักศึกษาชาวต่างชาติตามข้อตกลง
ความร่วมมือโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรกับคณะภาษาต่างประเทศ 
มหาวิทยาลัยโอซากา ประเทศญี่ปุ่น ตามความในหมวด 3 และหมวด 4 ของข้อบังคับดังกล่าว  
             ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาทั้งหมดและ
ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ให้แก่นักศึกษาชาวต่างชาติตามข้อตกลงความร่วมมือโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่าง
มหาวิทยาลัยศิลปากรกับคณะภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยโอซากา ประเทศญี่ปุ่น จํานวน 3 ราย ตามความ
ในหมวด 3 และหมวด 4 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญา
บัณฑิต พ.ศ. 2558 ตามท่ีคณะอักษรศาสตร์เสนอ และให้กองบริการการศึกษาดําเนินการต่อไป 
 
ระเบยีบวาระที่  4.5.2 รายงานผลการคํานวณต้นทนุต่อหน่วยต่อหลักสูตร ประจําปีการศึกษา 2559 
 
สรุปเรื่อง 

ด้วยกองคลังได้จัดทํารายงานผลการคํานวณต้นทุนต่อหน่วยต่อหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2559 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษา โดยใน
ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยมีค่าใช้จ่ายรวมประมาณทั้งสิ้น 2,769,893,002.67 บาท (สองพันเจ็ดร้อยหก
สิบเก้าล้านแปดแสนเก้าหมื่นสามพันสองบาทหกสิบเจ็ดสตางค์) โดยจําแนกเป็นประเภทค่าใช้จ่าย  ดังน้ี  

1. การ ดํา เ นินการ เ ก่ี ยว กับ ด้านการ เ รี ยนการสอน ท่ี เ ปิดสอนหลั กสู ตร  จํ านวน 
2,499,179,195.24 บาท  (สองพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้าล้านหน่ึงแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันหน่ึงร้อยเก้าสิบห้าบาทย่ีสิบสี่
สตางค์)  
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2. ค่าใช้จ่ายด้านอ่ืนๆ (ด้านวิจัย ด้านบริการวิชาการ ด้านทํานุศิลปวัฒนธรรม ระดับปฐมวัย 
ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา) จํานวน 236,557,601.41 บาท (สองร้อยสามสิบหกล้านห้าแสนห้า
หมื่นเจ็ดพันหกร้อยเอ็ดบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์)  

ทั้งน้ี กองคลังได้ดําเนินการนําข้อมูลค่าใช้จ่ายต่างๆ ไปจัดทําการคํานวณต้นทุนต่อหน่วยต่อ
หลักสูตร โดยจําแนกตามคณะวิชา/หน่วยงาน   

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบรายงานผลการคํานวณต้นทุนต่อหน่วยต่อ
หลักสูตร ประจําปีการศึกษา 2559 ตามท่ีกองคลังเสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.5.3 การปรับปรุงอัตราจ่ายเงินสมนาคุณตําแหน่งประธานสภาคณาจารย์และ

พนักงาน 
 

สรุปเรื่อง 
ตามมติที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 18/2556 เมื่อวันอังคารที่ 10 กันยายน 2556 ได้ให้ความ

เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยอัตราจ่ายและการจ่ายเงินสมนาคุณตําแหน่งประธาน   
สภาคณาจารย์ พ.ศ. .... และอธิการบดีได้ลงนามประกาศใช้แล้ว เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2556 โดยได้
กําหนดอัตราจ่ายเงินสมนาคุณตําแหน่งประธานสภาคณาจารย์ ในอัตราเดือนละ 6,000 บาท น้ัน 

เน่ืองจากพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2530 ได้กําหนดให้มีสภาคณาจารย์
มหาวิทยาลัย โดยมีประธานสภาคณาจารย์เท่าน้ัน ซึ่งปัจจุบันพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 
ได้กําหนดให้มีสภาคณาจารย์และพนักงาน ประกอบด้วย  

1. ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน ซึ่งเป็นคณาจารย์ประจํา 
2. รองประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน คนที่หน่ึง ซึ่งเป็นคณาจารย์ประจํา 
3. รองประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน คนที่สอง ซึ่งเป็นข้าราชการหรือพนักงาน

มหาวิทยาลัยที่ไม่ใช่คณาจารย์ประจํา 
และเพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการบริหารงบประมาณและ

การเงินสําหรับเงินรายได้มหาวิทยาลยั พ.ศ. 2556 ข้อ 30 กําหนดว่า หลักเกณฑ์ อัตราจ่าย เง่ือนไขและวิธีการ
ในการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบที่อธิการบดีโดยมติที่ประชุมคณบดีกําหนด ประกอบกับ 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 มาตรา 88 วรรคสอง ได้กําหนดว่า ในระหว่างที่ยังมิได้ออก
ข้อบังคับ ระเบียบหรือประกาศเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ ให้นําพระราชกฤษฎีกา กฎทบวง ประกาศ
ทบวงมหาวิทยาลัย ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2530 
ที่ใช้อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ มาใช้บังคับโดยอนุโลมเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติน้ี 
และมาตรา 25 ได้กําหนดให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากรมีอํานาจหน้าที่เก่ียวกับการเสนอ
แผนพัฒนามหาวิทยาลัย พิจารณากลั่นกรองข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัย พิจารณา
เก่ียวกับการจัดต้ัง การรวม การเปลี่ยนแปลง การยุบเลิกส่วนงาน การแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงาน 
ดําเนินการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล การเงิน และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ให้คําปรึกษาและข้อแนะนํา
แก่อธิการบดี  
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ในการน้ี มหาวิทยาลัยจึงเสนอให้มีการปรับปรุงอัตราจ่ายเงินสมนาคุณตําแหน่งประธาน       
สภาคณาจารย์และพนักงาน ดังน้ี 

(1) ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน ซึ่งเป็นคณาจารย์ประจํา เดือนละ 10,000 บาท 
(2) รองประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน คนที่หน่ึง ซึ่งเป็นคณาจารย์ประจํา เดือนละ 

5,000 บาท 
(3) รองประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน คนที่สอง ซึ่งเป็นข้าราชการหรือพนักงาน

มหาวิทยาลัยที่ไม่ใช่คณาจารย์ประจํา เดือนละ 5,000 บาท 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้ปรับปรุงอัตราจ่ายเงินสมนาคุณตําแหน่งประธาน      
สภาคณาจารย์และพนักงาน และกําหนดอัตราจ่ายเงินสมนาคุณตําแหน่งรองประธานสภาคณาจารย์และ
พนักงาน ตามท่ีเสนอในข้อ (1) - ข้อ (3) โดยมอบหมายให้กองนิติการจัดทําระเบียบเก่ียวกับอัตราจ่ายและการ
จ่ายเงินสมนาคุณตําแหน่งประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน รองประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน      
คนที่หน่ึง และคนที่สอง ทั้งน้ี ให้มีผลใช้บังคับต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป  
 
ระเบยีบวาระที่  4.6 เรื่องอ่ืนๆ ตามท่ีอธิการบดีปรึกษา 
ระเบียบวาระท่ี  4.6.1 รายงานผลความก้าวหน้าของการเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ ครั้งที่ 3 ของ                

รองศาสตราจารย์อาชาไนย  บัวศรี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยอนุมัติให้รองศาสตราจารย์อาชาไนย  บัวศรี คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการเพ่ือเขียนเอกสารคําสอนประกอบการเรียน
การสอนในรายวิชา 611 302 การถ่ายเทความร้อน โดยมีกําหนดระยะเวลา 1 ปี ต้ังแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 
ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 น้ัน  

ในการน้ี รองศาสตราจารย์อาชาไนย  บัวศรี ได้ส่งรายงานผลความก้าวหน้าของการไป
ปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ ครั้งที่ 3 ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบรายงานผลความก้าวหน้าของการเพ่ิมพูนความรู้
ทางวิชาการ ครั้งที่ 3 ของรองศาสตราจารย์อาชาไนย บัวศรี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
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ระเบียบวาระท่ี  4.6.2 โครงการรับตรงเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี) โดยความร่วมมือระหว่างคณะศึกษาศาสตร์
และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2560 

 
สรุปเรื่อง 
 ด้วยคณะศึกษาศาสตร์ประสงค์ดําเนินโครงการรับตรงเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรศึกษาศาสตร-
บัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี )  โดยความร่วมมือระหว่างคณะศึกษาศาสตร์และ                 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2560 เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ 
และความเช่ียวชาญในการสอนคณิตศาสตร์ พัฒนาคุณภาพครูผู้สอนคณิตศาสตร์ให้มีความเป็นมืออาชีพในการ
จัดการเรียนรู้ ตอบสนองความต้องการของประเทศในด้านการพัฒนาและต่อยอดนวัตกรรมการศึกษาให้
ทัดเทียมนานาประเทศ และสามารถถ่ายทอดพัฒนาองค์ความรู้ให้กับเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ที่จะเติบโต
และเป็นกําลังสําคัญของประเทศ กําหนดรับนักศึกษา จํานวน 40 คน โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะ 
ดังน้ี 

1. ผู้สมัครต้องมีคะแนนการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 5 วิชา คือ
ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (โดยต้องมีคะแนนเฉล่ียรวมทั้ง 5 วิชา          
ไม่ตํ่ากว่า 25%) คิดค่านํ้าหนัก 30% จึงจะมีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์ 

2. ผู้สมัครต้องมีคะแนนสอบ GAT, PAT1, PAT2, และ PAT5 มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวัน
สอบ (โดยต้องมีคะแนนเฉล่ียรวมทั้ง 4 ส่วน ไม่ตํ่ากว่า 25%) คิดค่านํ้าหนัก 70% แบ่งเป็น GAT (20%) PAT1 
(20%) PAT2 (10%) และ PAT5 (20%) (โดยใช้คะแนนคร้ังที่ 1 หรือ ครั้งที่ 2 คละกันได้โดยใช้คะแนนคร้ังที่ดี
ที่สุด) จึงจะมีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์ 

นอกจากน้ี นักเรียนที่ย่ืนโครงงานทางด้านคณิตศาสตร์ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 
(แต่ไม่นํามาคิดคะแนน) 

ทั้งน้ี กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรที่เปิดรับและแผนการรับนักศึกษาแล้ว 
อน่ึง คณะศึกษาศาสตร์ได้กําหนดรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาไว้ใน

โครงการแล้ว ซึ่งกองนิติการได้ตรวจสอบค่าใช้จ่ายในส่วนของอัตราค่าตอบแทนแล้วมีความเห็นว่า อัตรา
ค่าตอบแทนต่างๆ ของโครงการไม่เกินอัตราที่กําหนดไว้ตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
รายได้ของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2557 ข้อ 23 ซึ่งโครงการดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดีโดยความ
เห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบโครงการรับตรงเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร      
ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี) โดยความร่วมมือระหว่างคณะศึกษาศาสตร์และ        
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2560 ตามท่ีคณะศึกษาศาสตร์เสนอ และให้
นําเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติโครงการต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี  4.6.3 รายงานผลความก้าวหน้าของการเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ ครั้งที่ 3 ของ         
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันดี ญาณไพศาล คณะเภสัชศาสตร์ 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่มหาวิทยาลัยอนุมัติให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันดี ญาณไพศาล คณะเภสัชศาสตร์           
ไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ โดยมีกําหนดระยะเวลา 1 ปี ต้ังแต่วันที่  
1 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 น้ัน  

ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันดี ญาณไพศาล ได้ส่งรายงานผลความก้าวหน้าของการไป
ปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 30 เมษายน 2560 ซึ่งผ่าน
ความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 
2560  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบรายงานผลความก้าวหน้าของการเพ่ิมพูนความรู้
ทางวิชาการ ครั้งที่ 3 ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันดี ญาณไพศาล คณะเภสัชศาสตร์ 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.6.4 รายงานผลความก้าวหน้าของการเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ ครั้งที่ 3 ของ                

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิดา อัศวพิชยนต์ คณะเภสัชศาสตร์ 
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่มหาวิทยาลัยอนุมัติให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิดา อัศวพิชยนต์ คณะเภสัชศาสตร์           
ไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ เพ่ือเขียนหนังสือเรื่อง วิทยาศาสตร์การไหล 
การประยุกต์ใช้ในทางเภสัชศาสตร์และเคร่ืองสําอาง โดยมีกําหนดระยะเวลา 1 ปี ต้ังแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 
ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 น้ัน  

ในการน้ี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิดา อัศวพิชยนต์ ได้ส่งรายงานผลความก้าวหน้าของการ
ไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 30 เมษายน 2560 ซึ่งผ่าน
ความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 
2560  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบรายงานผลความก้าวหน้าของการเพ่ิมพูนความรู้
ทางวิชาการ ครั้งที่ 3 ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิดา อัศวพิชยนต์ คณะเภสัชศาสตร์ 
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ระเบียบวาระท่ี  4.6.5 การแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารการเปลี่ยนแปลงระบบบริหารทรัพยากร
องค์กร (SU-ERP) 

 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2560 
ได้อนุมัติให้ใช้เงินคงคลังของมหาวิทยาลัยเพ่ือจัดซื้อระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP) ของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร จํานวน 70 ล้านบาท ตามโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะที่ 1 : การจัดหาระบบ
บริหารทรัพยากรองค์กรและการพัฒนาระบบ กลไกและวิธีทํางาน ด้านการงบประมาณ การพัสดุ การเงิน     
การบัญชี และระบบควบคุมภายใน น้ัน 

ในการนี้ มหาวิทยาลัยประสงค์แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารการเปลี่ยนแปลงระบบบริหาร
ทรัพยากรองค์กร (SU-ERP) เพ่ือวางแผนและดําเนินการเตรียมความพร้อมการใช้งานระบบดังกล่าว  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารการเปลี่ยนแปลงระบบ
บริหารทรัพยากรองค์กร (SU-ERP) โดยประกอบด้วยผู้ดํารงตําแหน่ง ดังน้ี 

1. อธิการบดี ประธานกรรมการ 
2. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  รองประธานกรรมการ 
3. รองอธิการบดี เพชรบุรี  กรรมการ 
4. รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์   กรรมการ 
5. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  กรรมการ 
6. คณบดีคณะมัณฑนศิลป์  กรรมการ 
7. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์  กรรมการ 
8. ผู้อํานวยการศูนย์คอมพิวเตอร์  กรรมการ 
9. ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน หรือผู้แทน  กรรมการ 

10. ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี  กรรมการ 
11. ผู้อํานวยการกองงานวิทยาเขต  กรรมการ 
12. ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน  กรรมการ 
13. ผู้อํานวยการสํานักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  กรรมการ 
14. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลัง  กรรมการและเลขานุการ 
15. ผู้อํานวยการกองคลัง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
และให้นําเสนออธิการบดีลงนามในคําสั่งแต่งต้ังต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี  4.6.6 โครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร 

(ปฐมวัยและประถมศึกษา) ปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม) 
 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันอังคารที่ 
15 พฤศจิกายน 2559 ได้ให้ความเห็นชอบโครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนช้ันอนุบาลปีที่ 1 และ            
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ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)       
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งกําหนดรับเข้าศึกษาระดับช้ันอนุบาลปีที่ 1 จํานวน 50 คน และ
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 จํานวน 76 คน น้ัน 
 เน่ืองจากนักเรียนที่สอบได้สละสิทธ์ิไปจํานวนหน่ึง ประกอบกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 
2-6 จํานวนหนึ่งได้ลาออก ทําให้มีจํานวนนักเรียนไม่ครบตามจํานวนที่ต้องการรับ ดังน้ัน คณะศึกษาศาสตร์จึง
ประสงค์ดําเนินโครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและ
ประถมศึกษา) ปีการศึกษา 2560 (เพ่ิมเติม) ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจํา     
คณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 12/2560 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 โดยกําหนดจํานวนรับเข้าศึกษารวมทั้งสิ้น   
24 คน ดังน้ี 

1. ระดับช้ันอนุบาลปีที่ 1  จํานวน 1 คน 
2. ระดับช้ันอนุบาลปีที่ 2  จํานวน 2 คน 
3. ระดับช้ันอนุบาลปีที่ 3  จํานวน 1 คน 
4. ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1   จํานวน 10 คน  
5. ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 2   จํานวน 3 คน  
6. ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 3   จํานวน 0 คน  
7. ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 4   จํานวน 0 คน  
8. ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 5   จํานวน 7 คน  
9. ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6   จํานวน 0 คน  
ทั้งน้ี คณะศึกษาศาสตร์ได้กําหนดรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกเข้าศึกษาไว้ในโครงการ

แล้ว ซึ่งกองนิติการได้ตรวจสอบค่าใช้จ่ายในส่วนของอัตราค่าตอบแทนแล้วมีความเห็นว่า อัตราค่าตอบแทน
ต่างๆ ของโครงการไม่เกินอัตราที่กําหนดไว้ตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2557 ข้อ 23 ซึ่งโครงการดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดีโดยความเห็นชอบ
ของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบโครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ปีการศึกษา 2560 (เพ่ิมเติม) โดยให้คณะศึกษาศาสตร์แก้ไข
ข้อมูลระดับช้ันอนุบาลท่ีรับเข้าศึกษาในโครงการดังกล่าว หน้า 2 เป็นดังน้ี 

4.2 ระดับช้ันอนุบาลปีที่ 2 จํานวน 2 คน   
4.3 ระดับช้ันอนุบาลปีที่ 3 จํานวน 1 คน   
ก่อนนําเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติโครงการต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี  4.6.7 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง แนวปฏิบัติเ ก่ียวกับการ

ดําเนินการโครงการบริการทางวิชาการ 
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง แนวปฏิบัติเก่ียวกับการ
ดําเนินการโครงการบริการทางวิชาการ ฉบับลงวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2560 น้ัน  
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เพ่ือให้การดําเนินโครงการบริการทางวิชาการมีความสะดวกและคล่องตัวย่ิงขึ้น กองนิติการได้
เสนอพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง แนวปฏิบัติเก่ียวกับการดําเนินการโครงการบริการ
ทางวิชาการ (ฉบับใหม่) โดยยกเลิกประกาศฉบับเดิมและเปลี่ยนแปลงข้อความในข้อ 3 เป็นดังน้ี “ข้อ 4       
ให้หัวหน้าโครงการที่ประสงค์จะจัดทําโครงการทําเรื่องเสนอขออนุมัติโครงการต่ออธิการบดีผ่านส่วนงานที่ตน
สังกัด ในกรณีที่โครงการได้รับทุนจากแหล่งเงินทุนซึ่งมีการกําหนดอัตราจ่ายไว้เป็นการเฉพาะสําหรับโครงการ   
สามารถใช้อัตราดังกล่าวในการเบิกจ่ายได้ ให้เสนอขออนุมัติโครงการโดยในโครงการต้องระบุขอใช้อัตราตามที่
แหล่งเงินทุนดังกล่าวกําหนดพร้อมแนบเอกสารที่เก่ียวข้อง” 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง     
แนวปฏิบัติเก่ียวกับการดําเนินการโครงการบริการทางวิชาการ โดยให้ใช้บังคับต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
เป็นต้นไป และให้นําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใช้ต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.6.8 การแต่งต้ังคณะอนุกรรมการจัดทําข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศด้าน

การเงินและทรัพย์สิน 
 
สรุปเรื่อง 

ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 1170/2560 ลงวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ได้แต่งต้ัง
คณะอนุกรรมการจัดทําข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศด้านการบริหาร และคณะอนุกรรมการจัดทําข้อบังคับ 
ระเบียบ และประกาศด้านวิชาการ เพ่ือพิจารณาจัดทําร่างข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศเพ่ือการเป็น
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ และคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 1235/2560 ลงวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
ได้แต่งต้ังคณะทํางานปรับปรุงข้อบังคับและระเบียบเกี่ยวกับการเงินและพัสดุ เพ่ือทําหน้าที่พิจารณาเสนอ
ปรับปรุงระบบการเงินและพัสดุของมหาวิทยาลัย และจัดทําข้อบังคับและระเบียบเก่ียวกับการเงินและพัสดุของ
มหาวิทยาลัยให้มีความเหมาะสม คล่องตัว สอดคล้องกับระบบการบริหารงานการเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับ
ของรัฐ น้ัน 

เพ่ือให้การปรับปรุงข้อบังคับและระเบียบที่เก่ียวกับการเงินและพัสดุเป็นไปด้วยความรอบคอบ 
กองนิติการจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งต้ังคณะอนุกรรมการจัดทําข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศด้านการเงิน
และทรัพย์สิน เพ่ือทําหน้าที่พิจารณากลั่นกรองข้อบังคับและระเบียบเกี่ยวกับการเงินและพัสดุที่ผ่านการพิจารณา
จากคณะทํางานปรับปรุงข้อบังคับและระเบียบเก่ียวกับการเงินและพัสดุแล้ว เพ่ือนําเสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยศิลปากรพิจารณาต่อไป  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้แต่งต้ังคณะอนุกรรมการจัดทําข้อบังคับ ระเบียบ และ
ประกาศด้านการเงินและทรัพย์สิน โดยประกอบด้วยผู้ดํารงตําแหน่งและมีรายช่ือดังต่อไปน้ี 

1. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  ประธานอนุกรรมการ 
2. รองอธิการบดี เพชรบุรี  อนุกรรมการ 
3. รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์   อนุกรรมการ 
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4. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลัง  อนุกรรมการ 
5. คณบดีคณะมัณฑนศิลป์  อนุกรรมการ 
6. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์  อนุกรรมการ 
7. ผู้อํานวยการศูนย์คอมพิวเตอร์  อนุกรรมการ 
8. ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี  อนุกรรมการ 
9. ผู้อํานวยการกองคลัง  อนุกรรมการ 

10. ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน  อนุกรรมการ 
11. ผู้อํานวยการกองนิติการ  อนุกรรมการและเลขานุการ 
12. หัวหน้างานนิติการ 2 กองนิติการ  ผู้ช่วยเลขานุการ 
13. นายชวลิต  สีหลิ่ง  ผู้ช่วยเลขานุการ 
14. นางสาวเกวลี  เกตุษา ผู้ช่วยเลขานุการ 
และให้นําเสนออธิการบดีลงนามในคําสั่งแต่งต้ังต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี  4.6.9 โครงการรับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพิ่มพิเศษ 

(รับตรง) หลังการสอบ (Admissions) ครั้งที่ 2 เพื่อเข้าศึกษาต่อใน      
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยศิลปากร        
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ประจําปีการศึกษา 2560 

 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันอังคารที่ 10 
มกราคม 2560 ได้ให้ความเห็นชอบโครงการรับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ิมพิเศษ     
(รับตรง) หลังการสอบ (Admissions) เพ่ือเข้าศึกษาต่อในคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ประจําปีการศึกษา 2560 น้ัน 

เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีคะแนน (Admissions) ตามเกณฑ์ที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารกําหนดได้มีโอกาสเข้ารับการศึกษาเพ่ิมเติม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจึงประสงค์
ดําเนินโครงการรับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ิมพิเศษ (รับตรง) หลังการสอบ 
(Admissions) ครั้งที่ 2 เพ่ือเข้าศึกษาต่อในคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ประจําปีการศึกษา 2560 กําหนดรับนักศึกษา 2 หลักสูตร จํานวน 60 คน ดังน้ี 

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ  จํานวน  30 คน 
2. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์  จํานวน  30 คน 
หมายเหตุ จํานวนรับเข้าศึกษาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม  
ทั้งน้ี กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบหลักสูตรที่เปิดรับและแผนการรับนักศึกษาแล้ว 

 อน่ึง กองนิติการได้รับแจ้งจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารว่า การดําเนินการ
ตามโครงการดังกล่าวไม่มีการเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการชุดต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการสอบคัดเลือก 
จึงไม่มีการกําหนดอัตราค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าตอบแทน ซึ่งโครงการดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดี
โดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ตามความในข้อ 23 ของระเบียบ
มหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2557 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบโครงการรับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพ่ิมพิเศษ (รับตรง) หลังการสอบ (Admissions) ครั้งที่ 2 เพ่ือเข้าศึกษาต่อในคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ประจําปีการศึกษา 2560 
ตามที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ และให้นําเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติโครงการต่อไป 
 
ระเบยีบวาระที่  5 เรื่องอ่ืนๆ 
ระเบียบวาระที่  5.1   การแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนามาตรฐานมหาวิทยาลัยศิลปากรสู่สากล 
 
สรุปเรื่อง 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า อธิการบดีได้หารือร่วมกับ    
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์เพ่ือแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนามาตรฐานมหาวิทยาลัยศิลปากรสู่สากล ซึ่งคณะกรรมการ   
ดังกล่าวประกอบด้วย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยเป็นประธานกรรมการ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา และผู้แทนคณะวิชาต่างๆ เป็น
กรรมการ โดยมหาวิทยาลัยขอความร่วมมือให้คณะวิชาแจ้งรายช่ือรองคณบดีที่ดูแลรับผิดชอบด้านวิเทศสัมพันธ์ 
หรือผู้แทนที่ดูแลรับผิดชอบด้านต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับหลักสูตรนานาชาติ การแลกเปลี่ยนนักศึกษาต่างประเทศ 
การประชาสัมพันธ์หลักสูตร ทั้งน้ี กองบริการการศึกษาจะได้มีบันทึกไปยังคณะวิชาเพ่ือขอรายช่ือผู้แทน
ดังกล่าวต่อไป 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 
เลิกประชุมเวลา 11.50 น. 
                                                                              

(นางสาวกันย์พินันท์  สิริปัญญาธร) 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 

                                                                   
(นางสาวสิริวัลลิ์  พฤกษาอุดมชัย) 

ผู้จดรายงานการประชุม 
 

                                                           
(นางสาวเอมอร  ชีราวุฒธิพันธ์) 

ผู้จดรายงานการประชุม 
 
 

รายงานการประชุมฉบับน้ี 
ได้รับรองโดยไม่มีการแก้ไข 


