
รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ครั้งท่ี 17/2560 

วันอังคารท่ี 29 สิงหาคม 2560 
ณ  ห้องประชุมสํานักงานอธิการบดี  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 

…………….……………….. 

ผู้มาประชุม 

1. ผศ.ดร.วันชัย สุทธะนันท ์ อธิการบดี ประธานกรรมการ 
2. ผศ.ดร.เชาวรีย์ อรรถลังรอง รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการ 
3. ผศ.ดร.ไธพัตย์  ภูชิสส์ชวกรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและกิจการพิเศษ กรรมการ 
4. ผศ.ดร.ปาเจรา    พัฒนถาบุตร รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร ์ กรรมการ 
5. ศ.ดร.พรศักด์ิ  ศรีอมรศักด์ิ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย กรรมการ 

 และผู้รกัษาการแทนผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
6. รศ.ดร.พิทักษ์ ศิริวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กรรมการ 
7. ศ.ญาณวิทย์   กุญแจทอง  คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ กรรมการ 
8. รศ.ดร.ชัยสิทธ์ิ  ด่านกิตติกุล คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กรรมการ 
9. ผศ.ชวลิต ขาวเขียว คณบดีคณะโบราณคดี กรรมการ 

10. อ.ดร.ธนาทร  เจียรกุล คณบดีคณะมณัฑนศิลป์ กรรมการ 
11. ผศ.ดร.วรางคณา นิพัทธ์สุขกิจ คณบดีคณะอักษรศาสตร ์ กรรมการ 
12. ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธ์ุ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กรรมการ 
13. ผศ.ดร.นรงค์  ฉิมพาล ี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 
14. รศ.ดร.ธนะเศรษฐ ์ ง้าวหิรัญพัฒน์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กรรมการ 
15. ผศ.ดร.นิติพงศ์ โสภณพงศ์พิพัฒน์ ผู้รักษาการแทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ 

  และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
16. อ.ดําริห์   บรรณวิทยกิจ คณบดีคณะดุริยางคศาสตร์ กรรมการ 
17. ผศ.สมศักด์ิ ชาตินํ้าเพ็ชร คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ 
18. ผศ.ดร.ศักดิพันธ์ ตันวิมลรัตน์ ผู้อํานวยการสํานักหอสมุดกลาง กรรมการ 
19. ผศ.ฉัตรชัย  เผ่าทองจีน ผู้อํานวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ กรรมการ 
20. อ.ดร.คุณัตว์   พิธพรชัยกุล ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน กรรมการ 
21. อ.ดร.นิรุทธ์  วัฒโนภาส ผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ กรรมการ 
22. นายกฤษดา   ไพรวรรณ์ ผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน กรรมการ 
23. อ.ปัญจพล   เหล่าพูนพัฒน์  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กรรมการและเลขานุการ 
24. นางสาวอัปสร กิจเจริญค้า ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี ผู้ช่วยเลขานุการ 
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ผู้มาประชุมผา่นระบบ VDO-Conference 

1. รศ.ดร.ประสพชัย  พสุนนท ์ รองอธิการบดี เพชรบุรี กรรมการ 
2. ผศ.ดร.อมรินทร์ เทวตา รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย (เพชรบุรี)  กรรมการ 

  รักษาการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  
3. อ.ดร.ภวพล คงชุม คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการ 
4. ผศ.ดร.พีรพัฒน์ ยางกลาง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 

ผู้เขา้ร่วมประชุม 

1. ผศ.ดร.กําไลทิพย์  ปัตตะพงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 
2. ผศ.ดร.ธีระศักด์ิ  หุดากร ผู้ช่วยอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร ์
3. อ.นภดล  วิรุฬห์ชาตะพันธ์ ผู้ช่วยอธิการบดี วังท่าพระ 
4. อ.ปวริส มินา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
5. อ.ดร.สุภาพ  เกิดแสง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 
6. อ.ดร.โสภณ ผู้มีจรรยา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย 
7. ผศ.ดร.อนิรุทธ์  สติมั่น ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
8. นางสุกัญญา   ต่อทรัพย์สิน ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่  
9. นายสหรัฐ   มณีจันทร ์ ผู้อํานวยการกองนิติการ 

10. นางสาวนลินรัตน์  ปัจฉิมพัทธพงษ์ หัวหน้างานการประชุม กองกลาง 
11. นางสาวธณิดา  มหาสวัสด์ิ ผู้รักษาการแทนหัวหน้างานบริหารงานบุคคล  

  กองการเจ้าหน้าที่  
12. นางนิรบล  ต้นวงศ์ หัวหน้างานนิติการ 2 กองนิติการ 

ผู้ไม่มาประชุม 

1. รศ.ดร.ดวงเดือน  ไกรลาศ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ไปราชการต่างประเทศ 
2. รศ.ดร.ปานใจ   ธารทัศนวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ไปราชการต่างประเทศ 
3. ผศ.ดร.สมพิศ   ขัตติยพิกุล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ติดราชการ 
4. อ.ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท ์ ผู้อํานวยการหอศิลป์ ไปราชการต่างประเทศ 

หมายเหตุ 
วาระที่ 2.4 การจด ต่อ และเพ่ิมเติมทะเบียนที่ปรึกษาไทย มหาวิทยาลัยได้เรียนเชิญ          

อาจารย์ ดร.ศรายุทธ แสนมี ผู้รักษาการแทนผู้อํานวยการสํานักบริการวิชาการ เข้าร่วมช้ีแจง  

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 

เมื่อกรรมการครบเป็นองค์ประชุมแล้ว ประธานกล่าวเปิดประชุมและขอให้ที่ประชุมพิจารณา
เรื่องต่างๆ ดังน้ี 
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ระเบยีบวาระที่  1    เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี 1.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร           

ครั้งที่ 16/2560 เม่ือวันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560 
 

สรุปเรื่อง 
 ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ครั้งที่ 16/2560 เมื่อวันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560   
 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระที่ 1.2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร           

ครั้งที่ 16/2560 เม่ือวันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560 (วาระลับ) 
 

สรุปเรื่อง 
 ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ครั้งที่ 16/2560 เมื่อวันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560 (วาระลับ) 
 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบยีบวาระที่  2     เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
ระเบยีบวาระที่ 2.1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ 
ระเบยีบวาระที่ 2.1.1 การดําเนนิการเก่ียวกับการร้องเรียนกรณพีฤติกรรมไม่เหมาะสมของอาจารย์ 
 
สรุปเรื่อง 

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่มีกลุ่มนักศึกษาเก่าคณะมัณฑนศิลป์ได้เข้าพบ
อธิการบดีกรณีมีการร้องเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เก่ียวกับพฤติกรรมไม่เหมาะสมของอาจารย์มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ซึ่งเรื่องดังกล่าวมหาวิทยาลัยได้แต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริงเพ่ือให้ได้ข้อมูลความจริง
และเป็นการให้ความยุติธรรมแก่ทั้งสองฝ่าย ขณะน้ีอยู่ระหว่างการสอบสวนของคณะกรรมการฯ จากกรณี
ดังกล่าวจึงขอให้ผู้บริหารของทุกคณะวิชาได้ควบคุมดูแลการจัดการเรียนการสอน รวมถึงพฤติกรรมของ
อาจารย์ผู้สอน พึงระวังกิริยากรณีอยู่โดยลําพังกับนักศึกษา พร้อมทั้งขอให้คณบดีคณะวิชากํากับดูแลอย่าง
ใกล้ชิด เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะดังกล่าวขึ้นอีก และควรสร้างระบบกลไกการให้คําปรึกษาของ
อาจารย์เพ่ือให้นักศึกษามีความเช่ือมั่นและไว้วางใจ ทั้งเรื่องวิชาการและเรื่องอ่ืนๆ  

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 2.2 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารย้ายการจัดการศึกษาจากอาคาร 
กสท.โทรคมนาคม บางรัก ไปจัดการศึกษา ณ อาคารอเนกประสงค์ในพื้นที่
ส่วนขยายการจัดการศึกษา City Campus เมืองทองธานี และเลื่อนเปิด
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560 

 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประสงค์เข้าจัดเตรียมพ้ืนที่ พร้อมทั้งติดต้ัง
ระบบและอุปกรณ์ต่างๆ สําหรับการจัดการศึกษา ณ อาคารอเนกประสงค์ในพ้ืนที่ส่วนขยายการจัดการศึกษา 
City Campus เมืองทองธานี ต้ังแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาค
การศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560 น้ัน 

เน่ืองจากมหาวิทยาลัยได้แจ้งให้คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเลื่อนการเปิด      
ภาคการศึกษาเพ่ือรอการตรวจรับอาคารคร้ังสุดท้าย ดังน้ัน ที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 จึงได้มีมติให้ความเห็นชอบการเลื่อน
เปิดภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560 เป็นวันที่ 4 กันยายน 2560 สําหรับนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
ชั้นปีที ่ 3-4 นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ ช้ันปีที่ 4 และนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการออกแบบ ช้ันปีที่ 4  

ทั้งน้ี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจะได้ย้ายการจัดการศึกษาในชั้นปีและ
สาขาวิชาดังกล่าว จากอาคาร กสท.โทรคมนาคม บางรัก ไปจัดการศึกษา ณ อาคารอเนกประสงค์ในพ้ืนที่ส่วน
ขยายการจัดการศึกษา City Campus เมืองทองธานี ในวันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2560 โดยเข้าดําเนินการ
จัดเตรียมพ้ืนที่ พร้อมทั้งติดต้ังระบบและอุปกรณ์ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษา ณ บริเวณช้ัน 2, 3 และ 
4 ต้ังแต่วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบยีบวาระที่ 2.3 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจําป ี

พ.ศ. 2560 
 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยศิลปากรได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน
ผ้าพระกฐิน ประจําปี พ.ศ. 2560 เพ่ือนําไปถวายพระภิกษุสงฆ์ที่จําพรรษา ณ พระอารามหลวง วัดไพรสณฑ์
ศักดาราม ตําบลหล่มสัก อําเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ในวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 น้ัน 

ในการนี้ มหาวิทยาลัยขอแจ้งรายละเอียดสําหรับคณะวิชา/หน่วยงานที่ประสงค์ใช้เงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพ่ือร่วมทําบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจําปี พ.ศ . 2560 ของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอให้แจ้งโอนงบประมาณเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของคณะวิชา/
หน่วยงาน ไปยังงบประมาณเงินรายได้ของกองกลาง แผนงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม หมวดค่าตอบแทนใน
การดําเนินงานกฐินพระราชทาน รหัสงบ 262904 
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ทั้งน้ี สําหรับคณะวิชา/หน่วยงานท่ีประสงค์ใช้เงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อร่วมทําบุญ
ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ขอให้แจ้งความประสงค์ไปยังกองกลางภายในวันที่ 5 กันยายน 2560 และ
มหาวิทยาลัยจะได้แจ้งรหัสงบสําหรับโอนงบประมาณดังกล่าวต่อไป 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ ทั้งน้ี ประธานขออนุโมทนาบุญและขอเชิญคณะวิชา/หน่วยงานร่วมเป็น
เจ้าภาพในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจําปี พ.ศ. 2560 โดยทําบุญมายังมหาวิทยาลัย เพ่ือจะได้
รวบรวมเงินทําบุญมอบให้วัดต่อไป 
 
ระเบยีบวาระที่ 2.4 การจด ต่อ และเพิ่มเติมทะเบียนที่ปรึกษาไทย 
 
สรุปเรื่อง 

ตามหนังสือสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ กระทรวงการคลัง เลขที่ กค 0910/2052 ลงวันที่ 
24 กรกฎาคม 2560 ได้แจ้งว่า ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทยได้ต่อทะเบียนให้มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นที่ปรึกษา
ระดับ A หมายเลข 856 ให้บริการในฐานะที่ปรึกษาสาขาการศึกษา สาขาพลังงาน สาขาสิ่งแวดล้อม สาขา
ประชากร สาขาการส่ือสารโทรคมนาคมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาการท่องเที่ยว และสาขาพัฒนาเมือง 
รวม 7 สาขา โดยมีผลต้ังแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 และทะเบียนมีอายุ 2 ปี น้ัน 

จากการดําเนินการต่อทะเบียนที่ปรึกษาครั้งล่าสุด เกิดความล่าช้าและส่งผลกระทบต่อ
นักวิชาการของมหาวิทยาลัยบางส่วนที่ต้องการจะลงนามในสัญญาในช่วงระหว่างที่ดําเนินการต่อทะเบียนที่
ปรึกษา สํานักบริการวิชาการจึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบดังน้ี 

1. สํานักบริการวิชาการเป็นหน่วยงานที่ใช้ทะเบียนที่ปรึกษาในการทําสัญญาจ้างกับ
หน่วยงานภายนอกมากที่สุดในแต่ละปี เพ่ือหารายได้ให้กับมหาวิทยาลัยเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดต้ัง
หน่วยงาน โดยได้ริเริ่มดําเนินการจดทะเบียนที่ปรึกษา ต้ังแต่วันที่ 18 มีนาคม 2546 และรับงานเป็นที่ปรึกษา
เรื่อยมา อีกทั้งได้ต่อทะเบียนที่ปรึกษาโดยใช้ฐานข้อมูลนักวิชาการที่สํานักบริการวิชาการประสานงานด้วยใน
การทําโครงการต่างๆ ซึ่งนักวิชาการดังกล่าวมีคุณสมบัติตรงกับสาขาที่จดทะเบียน และบางส่วนได้ขอความ
อนุเคราะห์อาจารย์เพ่ือเป็นอาจารย์ประจําสาขาที่มหาวิทยาลัยได้ขอจดทะเบียน เพ่ือให้สามารถรับงานในสาขา
ที่มหาวิทยาลัยมีศักยภาพในการดําเนินการ เช่น สาขาการท่องเที่ยว และสาขาสิ่งแวดล้อม 

2. การต่อทะเบียนคร้ังที่ผ่านมา มีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มของนักวิชาการซึ่งจะต้อง
ดําเนินการตามแบบฟอร์มอย่างเคร่งครัด โดยให้นักวิชาการและผู้ที่ได้รับมอบอํานาจจากมหาวิทยาลัย (หรือ
อธิการบดี : กรณีไม่มอบอํานาจ) ลงนามในเอกสารทุกหน้าเพ่ือรับรองเอกสาร อีกทั้งต้องกรอกข้อมูลของ
นัก วิชาการ ดังกล่ าว เข้ าระบบเค รือข่ ายสารสนเทศของศูน ย์ข้ อมู ลที่ ปรึ กษาไทย  ผ่ าน เ ว็บไซ ต์ 
http://www.thaiconsult.pdmo.go.th ปัญหาที่พบคือ อาจารย์บางท่านจําวันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดโครงการ
ไม่ได้ จึงจําเป็นต้องให้กลับมาเพ่ิมเติมให้ครบถ้วนถูกต้อง หากไม่สามารถจําข้อมูลได้ให้ลบออกและไม่ต้องแจ้ง
ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา ระบบเครือข่ายสารสนเทศของศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทยจึงจะยอมรับและบันทึกผลการ
กรอกข้อมูลให้ 
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3. สามารถเพ่ิมสาขาได้ภายใต้เง่ือนไขที่กําหนดว่า จําเป็นต้องมีนักวิชาการของมหาวิทยาลัย
เป็นตัวหลักในสาขาที่จดทะเบียนเพ่ิม และต้องย่ืนประสบการณ์โครงการที่เก่ียวข้องกับสาขานั้นๆ อย่างน้อย 3 
โครงการ (ที่ได้ดําเนินการเสร็จแล้ว) เพ่ือให้ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทยพิจารณา โดยเป็นไปตามประกาศ
กระทรวงการคลัง เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจดทะเบียนที่ปรึกษาไทย พ.ศ. 2554 ข้อ 9 และข้อ 12  

4. ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ปัญหา 
4.1 มอบหมายหรือจัดต้ังหน่วยงานส่วนกลางเพ่ือดูแลเรื่องการจด ต่อ และเพ่ิมทะเบียนที่

ปรึกษาเป็นการเฉพาะ หรืออาจมอบหมายให้บุคลากรของสํานักบริการวิชาการเป็นผู้ดําเนินการ  
4.2 กําหนดให้คณะวิชา/หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยที่ลงนามในสัญญาในนามของ

มหาวิทยาลัย ส่งสําเนาเอกสารสัญญา (ฉบับเต็ม) ไปยังหน่วยงานที่จัดต้ังขึ้นภายใน 30 วัน นับต้ังแต่วันลงนาม
ในสัญญา ทั้งน้ี เพ่ือประโยชน์ในการเก็บรวบรวบข้อมูลโครงการที่มหาวิทยาลัยดําเนินการ 

4.3 นักวิชาการท่ีเป็นผู้รับผิดชอบโครงการและร่วมดําเนินงานโครงการ ต้องส่งประวัติ 
และผลงานตามแบบฟอร์มของศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย ทุกๆ ระยะเวลา 4 เดือน หรือ 6 เดือน เพ่ือสะดวกใน
การคัดเลือก และรวบรวมข้อมูลนักวิชาการเพ่ือย่ืนต่อศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย 

4.4 นักวิชาการที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ ข้อ 9 (1) (ค) ต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักวิชาการของ
มหาวิทยาลัยในสาขาที่เก่ียวข้อง  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ ทั้งน้ี ขอความร่วมมือให้คณะวิชา/หน่วยงานส่งข้อมูลนักวิชาการท่ีมี
คุณสมบัติตรงกับสาขาต่างๆ ไปยังสํานักบริการวิชาการเพ่ือรวบรวมจดทะเบียนที่ปรึกษาเพ่ือประโยชน์ของ
มหาวิทยาลัยต่อไป 
 
ระเบยีบวาระที่ 2.5 การจัดทําแผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจําป ี
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช้
ต้ังแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2560 โดยมาตรา 11 ได้กําหนดให้หน่วยงานภาครัฐจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจําปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตาม
วิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด พร้อมทั้งปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ 
น้ัน 

ในทางปฏิบัติ มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะแหล่งเงิน
งบประมาณแผ่นดิน เพ่ือส่งสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินประจําปี แต่ตามพระราชบัญญัติดังกล่าวได้กําหนด
วิธีการจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีทุกแหล่งเงินที่มีวงเงิน 500,000 บาท ขึ้นไป และประกาศเผยแพร่ใน
ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง มิฉะน้ันจะไม่สามารถดําเนินการตามข้ันตอนในระบบ e-GP ได้ 
โดยในการจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจ้างให้ประกอบด้วยรายการอย่างน้อย ดังน้ี 

1. ช่ือรายการ/โครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง 
2. วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้าง โดยประมาณ 
3. ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง 
4. รายการอ่ืนตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด 
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ทั้งน้ี ในกรณีมีความจําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจําปี ให้เจ้าหน้าที่จัดทํา
รายงานพร้อมระบุเหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลงเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ือขอความเห็นชอบ 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ ทั้งน้ี ประธานได้มอบหมายให้ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดีเชิญ
ผู้เช่ียวชาญจากกรมบัญชีกลางเพ่ือให้ความรู้เก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดสําหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยและ
ผู้เก่ียวข้อง ภายในเดือนกันยายน 2560 
 
ระเบยีบวาระที่  2.6 การจัดทํางบประมาณในแผนงานบูรณาการ ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
สรุปเรื่อง 

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 ได้ให้ความเห็นชอบการกําหนดแนวทาง                
การจัดทํางบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยให้ส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืน มีการบูรณาการร่วมกันในระดับภาค จังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพ่ือการขับเคล่ือนการดําเนินงานในมิติพ้ืนที่ให้เกิดผลสําเร็จตามเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ และบังเกิด
เป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง น้ัน 

ในการน้ี เพ่ือให้มหาวิทยาลัยสามารถดําเนินงานได้สอดคล้องตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว 
กองแผนงานจึงได้รวบรวมเอกสารที่เก่ียวข้องกับการจัดทํางบประมาณในแผนงานบูรณาการ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดทําโครงการสําหรับขอรับการจัดสรรงบประมาณใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของคณะวิชา/หน่วยงาน ทั้งน้ี สํานักงบประมาณได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการ
จัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 28 
สิงหาคม - 14 กันยายน 2560 ณ สํานักงบประมาณ ซึ่งผู้สนใจสามารถเข้าร่วมการอบรมตามวัน เวลา สถานที่
ดังกล่าว  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบยีบวาระที่  3    เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน  
 ไม่ม ี
 
ระเบยีบวาระที่  4     เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
ระเบยีบวาระที่  4.1 การบริหารงานบุคคล 
ระเบยีบวาระที่  4.1.1 การสอบแข่งขนั / คัดเลือก 
  ไม่ม ี
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ระเบยีบวาระที่  4.1.2 การขออนุมัติบรรจุบุคคล / การโอนย้าย  
ระเบียบวาระท่ี  4.1.2.1 คณะวิทยาการจัดการขออนุมัติย้ายและเปลี่ยนตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย 

จํานวน 3 ราย 
 
สรุปเรื่อง  

ตามที่คณะวิทยาการจัดการได้ดําเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย จํานวน 3 อัตรา ได้แก่ ตําแหน่งนักบริหารงานท่ัวไปปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-23-515  
ตําแหน่งเลขที่ 2-3-23-735 และ ตําแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-23-686 สังกัด             
คณะวิทยาการจัดการ ปรากฏว่าผู้ที่ได้รับการคัดเลือกมีจํานวน 3 ราย ดังน้ี 

1. นางสาวธิดารัตน์ คําทุมใส วุฒิศิลปศาสตรบัณฑิต โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ            
(การบริหารทรัพยากรมนุษย์) จาก สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งปัจจุบันดํารงตําแหน่งนักประชาสัมพันธ์
ปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-6-23-11 (ภารกิจเฉพาะ) อัตราเงินเดือน 28,360 บาท สังกัดคณะวิทยาการจัดการ  

2. นายธนภูมิ อยู่เจริญ วุฒิบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งปัจจุบัน          
ดํารงตําแหน่งนักวิชาการฝึกอบรมปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-6-23-59 (ภารกิจเฉพาะ) อัตราเงินเดือน               
24,960 บาท สังกัดคณะวิทยาการจัดการ 

3. นายณัฐวิชช์ ศรีธาดาสวัสด์ิ วุฒิบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การประกอบการ) จาก
มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งปัจจุบันดํารงตําแหน่งเลขานุการปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-6-23-62 (ภารกิจ
เฉพาะ) อัตราเงินเดือน 26,160 บาท สังกัดคณะวิทยาการจัดการ 

ดังน้ัน เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนนักศึกษาปริญญาบัณฑิตเป็นไปด้วยความเรียบร้อย           
มีประสิทธิภาพ และเป็นการพัฒนาบุคลากรให้มีขวัญกําลังใจและความมั่นคงในการปฏิบัติงาน คณะฯ            
จึงประสงค์ขออนุมัติ ดังน้ี 

1. ขออนุมัติย้ายและเปล่ียนตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย ราย นางสาวธิดารัตน์ คําทุมใส 
จาก ตําแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-6-23-11 (ภารกิจเฉพาะ) อัตราเงินเดือน 28,360 บาท 
เป็น ตําแหน่งนักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขท่ี 2-3-23-515 อัตราเงินเดือน 28,360 บาท สังกัด                 
คณะวิทยาการจัดการ 

2. ขออนุมัติย้ายและเปลี่ยนตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย ราย นายธนภูมิ อยู่เจริญ         
จาก ตําแหน่งนักวิชาการฝึกอบรมปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-6-23-59 (ภารกิจเฉพาะ) อัตราเงินเดือน               
24,960 บาท เป็น ตําแหน่งนักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-23-735 อัตราเงินเดือน 24,960 
บาท สังกัดคณะวิทยาการจัดการ 

3. ขออนุมัติย้ายและเปลี่ยนตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย ราย นายณัฐวิชช์ ศรีธาดาสวัสด์ิ         
จาก ตําแหน่งเลขานุการปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-6-23-62 (ภารกิจเฉพาะ) อัตราเงินเดือน 26,160 บาท              
เป็น ตําแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-23-686 อัตราเงินเดือน 26,160 บาท สังกัด              
คณะวิทยาการจัดการ 

ทั้งน้ี ให้นับระยะเวลาการปฏิบัติงานต่อเน่ืองกัน พร้อมทั้งขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังน้ี 
 1. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ   ประธานกรรมการ 
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัลทกิา  ศิริพิศ  กรรมการ 
 3. อาจารย์ ดร.ณัฏฐนา  ลีฬหรตันรักษ์   กรรมการ 
 4. อาจารย์พัทธดนย์  สุวรรณประทีป   กรรมการ 
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 5. นางสาวศรีสกุล  พิทักษานุรตัน์   กรรมการ 
 6. นางสาววันเพ็ญ  แสงพูล    เลขานุการ 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้ย้ายและเปลี่ยนตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน  
3 ราย พร้อมทั้งขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามรายช่ือที่คณะฯ เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.2.2 ขออนุมัติกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ซ่ึงจ้างด้วยเงินงบประมาณ

แผ่นดิน ตําแหน่งอาจารย์ และขออนุมัติบรรจุ นางสาวศรันย์ภัทร์ สุวรรณรัตน์ 
นักเรียนทุนฯ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ 

 
สรุปเรื่อง  

ตามท่ี นางสาวศรันย์ภัทร์ สุวรรณรัตน์  นักเรียนทุนโครงการพัฒนากําลังคนด้านวิทยาศาสตร์ 
(ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) และนักเรียนทุนส่วนกลาง ซึ่งได้รับทุนการศึกษาในระดับปริญญาเอก 
สาขาวิชาชีววิทยาสิ่งแวดล้อม ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกแล้ว           
และประสงค์จะเข้าปฏิบัติงานเพ่ือชดใช้ทุนฯ ณ คณะวิทยาศาสตร์ โดยคณะวิทยาศาสตร์ได้รับแจ้งจาก
หน่วยงานเจ้าของทุนให้เป็นหน่วยงานต้นสังกัดในการรับนักเรียนทุนดังกล่าวเข้าปฏิบัติงานชดใช้ทุน น้ัน 

แต่เน่ืองจาก คณะวิทยาศาสตร์ไม่มีกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยเพ่ือรองรับการ
ปฏิบัติงานชดใช้ทุนของ นางสาวศรันย์ภัทร์ สุวรรณรัตน์  นักเรียนทุนฯ ประกอบกับคณะฯ ยังไม่มีคําขอจัดต้ัง
งบประมาณเพ่ือรองรับกรอบอัตราพนักงานฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะฯ จึงประสงค์ขออนุมัติ ดังน้ี 
 1. ขออนุมัติกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวน 1 อัตรา เพ่ือรองรับนักเรียนทุนฯ ราย นางสาวศรันย์ภัทร์ สุวรรณรัตน์ 
ตําแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ โดยคณะฯ จะได้ต้ังคําของบประมาณเพ่ือรองรับ 
นางสาวศรันย์ภัทร์ สุวรรณรัตน์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือทดแทนอัตราคืนให้ส่วนกลาง 
 2. ขออนุมัติจ้าง นางสาวศรันย์ภัทร์ สุวรรณรัตน์ ด้วยวุฒิวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ชีววิทยา
สิ่งแวดล้อม) จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ดํารงตําแหน่งอาจารย์ อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท 
สังกัดภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2560 ซึ่งเป็นวันที่รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน 
ทั้งน้ี มีผลการสอบคะแนนภาษาอังกฤษ TOEIC 640 คะแนน (เป็นไปตามมติที่ประชุม ก.บ.พ. ครั้งที่ 25/2558 
เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558 กําหนดให้มีผลการสอบคะแนนภาษาอังกฤษ TOEIC ไม่ตํ่ากว่า 625 คะแนน) 
 3. ขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังน้ี 
 1. หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์    ประธานกรรมการ 
 2. อาจารย์ ดร.กัมปนาท  ธาราภูมิ   กรรมการ 
 3. อาจารย์ ดร.วันวิวาห์  ตุ้มน้อย   กรรมการ 
 4. อาจารย์ ดร.อดิศรี  เจรญิพานิช   กรรมการ 
 5. นางศิริพร  เทวฤทธ์ิเรืองศรี    เลขานุการ 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มมีติดังน้ี 
 1. อนุมัติกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวน 1 อัตรา ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-27-1379 เพ่ือรองรับ          
นักเรียนทุนฯ ราย นางสาวศรันย์ภัทร์ สุวรรณรัตน์ สังกัดภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ โดยให้คณะฯ           
ต้ังคําของบประมาณเพ่ือรองรับ นางสาวศรันย์ภัทร์ สุวรรณรัตน์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือทดแทน
อัตราคืนให้ส่วนกลาง 

 2. อนุมัติให้จ้าง นางสาวศรันย์ภัทร์ สุวรรณรัตน์ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ 
ตําแหน่งเลขที่ 1-2-02-1379 สังกัดภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์  ต้ังแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2560 ซึ่งเป็น
วันที่รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน พร้อมทั้งอนุมัติให้แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน               
ในตําแหน่งดังกล่าวตามรายช่ือที่คณะฯ เสนอ ทั้งน้ี การจ้างคร้ังแรกให้จ้างเป็นพนักงานประจําสถานภาพ
ทดลองงาน มีระยะเวลาการจ้าง 1 ปี ต้ังแต่วันที่รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.2.3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ขออนุมัติกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย           

ซ่ึงจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อบรรจุ 
นางสาวพีรียา บุญชัยพฤกษ์ นักเรียนทุนฯ 

 
สรุปเรื่อง  

ตามที่ นางสาวพีรียา บุญชัยพฤกษ์ นักเรียนทุนตามโครงการพัฒนากําลังคนด้านมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ (ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย) ประจําปี 2553-2554            
ตามความต้องการของมหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งได้รับทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท-เอก ประเทศสหราช
อาณาจักร โดยได้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกแล้ว ทั้งน้ี ประสงค์จะเข้าปฏิบัติงานเพ่ือชดใช้ทุนฯ           
ตามพันธะผูกพันที่มีอยู่ ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ แต่เน่ืองจากคณะฯ ยังไม่มีคําขอจัดต้ังงบประมาณ          
เพ่ือรองรับกรอบอัตราพนักงานฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จึงประสงค์         
ขออนุมัติ ดังน้ี 
 1. ขออนุมัติกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย  ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน  ประจําปี
งบประมาณ  พ .ศ. 2560 จํานวน   1  อัตรา  เพ่ือรองรับนักเรียนทุนฯ  ราย  นางสาวพีรียา บุญชัยพฤกษ์ ตําแหน่ง
อาจารย์ สังกัดภาควิชาการออกแบบและวางผังชุมชนเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยให้คณะฯ ต้ังคําขอ
งบประมาณเพ่ือรองรับ นางสาวพีรียา บุญชัยพฤกษ์  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือทดแทนอัตราคืน              
ให้ส่วนกลาง 
 2. ขออนุมัติจ้าง นางสาวพีรียา บุญชัยพฤกษ์ ด้วยวุฒิ Doctor of Philosophy (Urban Form 
and Society) จาก University College London ประเทศสหราชอาณาจักร ดํารงตําแหน่งอาจารย์           
อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท สังกัดภาควิชาการออกแบบและวางผังชุมชนเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
ต้ังแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2560 ซึ่งเป็นวันที่รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน โดยขอยกเว้นเกณฑ์ผลคะแนน           
สอบภาษาอังกฤษ เน่ืองจากได้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยของประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร 
ตามมติ ก.บ.พ. ครั้งที่ 25/2558 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558   
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 3. ขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังน้ี 
1. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์     ประธานกรรมการ 
2. หัวหน้าภาควิชาการออกแบบและวางผังชุมชนเมือง กรรมการ 
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนะ  จีระพิวัฒน์  กรรมการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพักตรา  สุทธสุภา  กรรมการ 
5. นางยุพา  เพ็ชรแก้ว    เลขานุการ 
6. นางสาวเกศกนก  นรสาร    ผู้ช่วยเลขานุการ 

 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มมีติดังน้ี 

1. อนุมัติกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวน 1 อัตรา ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-22-1380 เพ่ือรองรับ          
นักเรียนทุนฯ ราย นางสาวพีรียา บุญชัยพฤกษ์ สังกัดภาควิชาการออกแบบและวางผังชุมชนเมือง คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยให้คณะฯ ต้ังคําของบประมาณเพ่ือรองรับ นางสาวพีรียา บุญชัยพฤกษ์ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือทดแทนอัตราคืนให้ส่วนกลาง 

2. อนุมัติให้จ้าง นางสาวพีรียา บุญชัยพฤกษ์ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ 
ตําแหน่งเลขที่ 1-2-02-1380 สังกัดภาควิชาการออกแบบและวางผังชุมชนเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์             
ต้ังแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2560 ซึ่งเป็นวันที่รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน พร้อมทั้งอนุมัติให้แต่งต้ังคณะกรรมการ
ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าวตามรายช่ือที่คณะฯ เสนอ ทั้งน้ี การจ้างครั้งแรก            
ให้จ้างเป็นพนักงานประจําสถานภาพทดลองงาน มีระยะเวลาการจ้าง 1 ปี ต้ังแต่วันที่รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.2.4 คณะวิทยาการจัดการขออนุมัติจ้าง นายภาสกร อินทรารุณ เพื่อบรรจุเป็น

พนักงานมหาวิทยาลัย ซ่ึงจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน (เงินรายได้
สมทบ) ตําแหน่งอาจารย์ 

 
สรุปเรื่อง 

คณะวิทยาการจัดการมีอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน 
(เงินรายได้สมทบ) ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-3-23-134 น้ัน  

คณะฯ ได้ดําเนินการตามขั้นตอนแล้ว ผู้ได้รับการคัดเลือกคือ นายภาสกร อินทรารุณ              
วุฒิ Doctor of Philosophy (Political Science) English Program จากมหาวิทยาลัยรามคําแหง โดยมีผล
การสอบคะแนนภาษาอังกฤษ CU-TEP 67 คะแนน (เป็นไปตามมติที่ประชุม ก.บ.พ. ครั้งที่ 25/2558 เมื่อวันที่          
29 ธันวาคม 2558 กําหนดให้มีผลการสอบคะแนนภาษาอังกฤษ CU-TEP ไม่ตํ่ากว่า 60 คะแนน) คณะฯ                
จึงประสงค์ขออนุมัติจ้าง นายภาสกร อินทรารุณ เพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงิน
งบประมาณแผ่นดิน (เงินรายได้สมทบ) ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-3-23-134 อัตราเงินเดือน          
เดือนละ 31,500 บาท สังกัดคณะวิทยาการจัดการ พร้อมทั้งขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผล            
การทดลองปฏิบัติงาน ดังน้ี 
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1. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ    ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัลทิกา  ศิริพิศ   กรรมการ 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์  สังข์รักษา  กรรมการ 
4. อาจารย์วุฒิชัย  อารักษ์โพชฌงค์   กรรมการ 
5. อาจารย์กิตติ  วิสารกาญจน    กรรมการ 
6. นางสาววันเพ็ญ  แสงพูล    เลขานุการ 

 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จ้าง นายภาสกร อินทรารุณ เพ่ือบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน  (เงินรายได้สมทบ) ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขท่ี               
1-3-23-134 อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท สังกัดคณะวิทยาการจัดการ 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 3 ราย 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรได้มีคําสั่งบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยให้ทดลอง

ปฏิบัติงานในตําแหน่งเป็นเวลา 6 เดือน จํานวน 3 ราย คือ 
1. นางสาวจิตรนันท์ กลิ่นน้อย วุฒิศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ จาก

มหาวิทยาลัยมหิดล ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-3-06-785 อัตราเงินเดือน เดือนละ 26,250 บาท สังกัด
ภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออก คณะอักษรศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ 16 มกราคม 2560 

2. นายฟรานซีส นันตะสุคนธ์ วุฒิศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-06-234 อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท สังกัดภาควิชานาฏยสังคีต  
คณะอักษรศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 

3. นายสิริเดช วังกรานต์ วุฒิศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม 
จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-03-781 อัตราเงินเดือน เดือนละ 26,250 บาท 
สังกัดภาควิชาศิลปสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 

บัดน้ี คณะกรรมการประเมินฯ ได้ดําเนินการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัยดังกล่าวแล้ว เห็นว่าพนักงานมหาวิทยาลัย ทั้ง 3 ราย เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ             
ความรับผิดชอบและความประพฤติเหมาะสม เห็นควรให้ปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าวต่อไป 
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 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบรายงานผลการประเมินทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัย จํานวน 3 ราย และให้ปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าวต่อไป  
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.3.2 รายงานผลการประเมินการปฏิบั ติ งานพนักงานมหา วิทยาลัย  ราย                

นายธาดาธิเบศร์ ภูทอง ตําแหน่งอาจารย์ 
 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีคําสั่งย้ายและเปลี่ยนช่ือตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย ราย            
นายธาดาธิเบศร์ ภูทอง จากตําแหน่งตําแหน่งผู้ช่วยสอนปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-23-732 อัตราเงินเดือน 
26,090 บาท ไปดํารงตําแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท วุฒิวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ระบบสารสนเทศเพ่ือ            
การจัดการ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตําแหน่งเลขที่ 1-3-23-789 อัตราเงินเดือน เดือนละ 26,250 บาท            
สังกัดคณะวิทยาการจัดการ และให้นับระยะเวลาการปฏิบัติงานต่อเน่ืองกัน พร้อมทั้งแต่งต้ังคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานในตําแหน่งที่ได้รับแต่งต้ัง น้ัน 
 บัดนี้ คณะกรรมการประเมินฯ ได้ดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน นายธาดาธิเบศร์            
ภูทอง ในตําแหน่งอาจารย์ แล้ว เห็นว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถความรับผิดชอบและความประพฤติ
เหมาะสม เห็นควรให้ปฏิบัติงานในตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขท่ี 1-3-23-789 อัตราเงินเดือน เดือนละ            
26,250 บาท สังกัดคณะวิทยาการจัดการ 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติงาน นายธาดาธิเบศร์         
ภูทอง ในตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-3-23-789 อัตราเงินเดือน เดือนละ  26,250 บาท สังกัด                
คณะวิทยาการจัดการ และให้ปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าวต่อไป 
 
ระเบยีบวาระที่  4.1.4 การขอเปลี่ยน / เพิ่มเง่ือนไขการบรรจุ 

ไม่ม ี
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.5 การพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ ชํานาญงาน ชํานาญงานพิเศษ ชํานาญการ 

ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษฯ 
ไม่ม ี
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ระเบียบวาระท่ี  4.1.6 เรื่องอ่ืนๆ 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.1 ข้อมูลการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ รอบครึ่งปีหลัง ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560 
 

สรุปเรื่อง 
ด้วยกองการเจ้าหน้าที่ สํานักงานอธิการบดี ได้จัดทําข้อมูลข้าราชการที่มีตัวครอง ณ วันที่ 

1 กันยายน 2560 เพื่อคํานวณวงเงินร้อยละ 3 ในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ สําหรับรอบครึ่งปีหลัง 
(ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2560 - 30 กันยายน 2560) ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560 โดยที่ประชุม ก.บ.ม. 
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ได้มีมติให้แยกวงเงินตามกลุ่ม ดังน้ี  

1. กําหนดหลักเกณฑ์การใช้วงเงินในส่วนที่ไม่เกินร้อยละ 0.05  ซึ่งอยู่ในอํานาจของ
อธิการบดี และในส่วนไม่เกินร้อยละ 0.10 ซึ่งอยู่ในอํานาจของคณบดีหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เทียบเท่าคณะ 

2. ให้แบ่งกลุ่มการเลื่อนเงินเดือน ดังน้ี 
(1) กลุ่มผู้ดํารงตําแหน่งสายบริหาร คือ ผู้ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดี ผู้บริหารระดับคณะ

และส่วนงานตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 ประกอบด้วย ผู้ดํารง
ตําแหน่งรองอธิการบดี คณบดี ผู้อํานวยการศูนย์ ผู้อํานวยการสถาบัน ผู้อํานวยการสํานัก และหัวหน้า
หน่วยงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี และผู้อํานวยการ
สํานักงานสภามหาวิทยาลัย  
 (2) กลุ่มผู้ ดํารงตําแหน่งสายวิชาการ ได้แก่ ตําแหน่งอาจารย์ ผู้ ช่วยศาสตราจารย์          
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 
 (3) กลุ่มสายสนับสนุน  
 3. กําหนดการบริหารวงเงินเพ่ือการเลื่อนเงินเดือนไว้ ดังน้ี       
  (1) อธิการบดีเป็นผู้บริหารวงเงินเพ่ือการเลื่อนเงินเดือนกลุ่มผู้ดํารงตําแหน่งสายบริหาร 
ตาม 2 (1)  
 (2) คณบดี ผู้อํานวยการศูนย์ ผู้อํานวยการสถาบัน  ผู้อํานวยการสํานัก และหัวหน้า
หน่วยงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ เป็นผู้บริหารวงเงินเพ่ือการเลื่อนเงินเดือนแต่ละกลุ่ม            
ของหน่วยงาน สายวิชาการและสนับสนุน ตาม 2 (2) และ 2 (3)  
 ทั้งน้ี การเลื่อนเงินเดือนดังกล่าว ให้เลื่อนได้ภายในวงเงินของแต่ละกลุ่ม โดยไม่ให้ใช้วงเงิน 
เพ่ือเลื่อนเงินเดือนข้ามกลุ่ม 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบข้อมูลและแผนปฏิบัติงานการเล่ือนเงินเดือนข้าราชการ
รอบครึ่งปีหลัง ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560 และจะได้แจ้งให้คณะวิชา/หน่วยงาน เพ่ือใช้ในการกรอกข้อมูล            
เพ่ือการเลื่อนเงินเดือนให้เป็นไปตามแผนในเดือนกันยายน 2560 ต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.2 การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจํา ครึ่งปีหลัง ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560 

 
สรุปเรื่อง 
 กองการเจ้าหน้าที่ สํานักงานอธิการบดี  ได้สํารวจจํานวนลูกจ้างประจําที่มีตัวครองอยู่ 
ณ วันที่ 1 มีนาคม 2560  และวงเงินเลื่อนขั้นร้อยละ 6 จากอัตราค่าจ้างรวมจากจํานวนลูกจ้างประจําที่มีผู้ครอง 
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ณ วันที่ 1 กันยายน 2560 เพ่ือเลื่อนขั้นค่าจ้างประจํา ครึ่งปีหลัง ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560 โดยได้คํานวณ
จํานวนโควตาการเลื่อนขั้นค่าจ้างประจําหน่ึงขั้น (1 ขั้น)  สําหรับผู้มีผลงานและผลสัมฤทธ์ิดีเด่นไม่เกินร้อยละ 15 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังน้ี 

1. อนุมัติจํานวนโควตาเพ่ือเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจํา ครึ่งปีหลัง วันที่ 1 ตุลาคม 2560 
ตามท่ีเสนอ 

2. เห็นชอบแผนกําหนดระยะเวลาการดําเนินงานการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจําครึ่งปีหลัง 
วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ตามท่ีเสนอ โดยให้คณะวิชา/หน่วยงาน เสนอรายช่ือผู้สมควรได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้น
ค่าจ้าง ภายในวันที่ 13 กันยายน 2560 
 
ระเบียบวาระที่  4.1.6.3 การเลื่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย รอบครึ่งปีหลัง ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่ที่ประชุม ก.บ.ม มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 
2560 ได้เห็นชอบวงเงินและหลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย สําหรับรอบการประเมิน
ครึ่งปีแรก (1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560) เพ่ือการเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ 1 เมษายน 2560 
ภายในวงเงินจํานวนร้อยละ 3 ของเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ณ วันที่ 1 มีนาคม 2560 ไปแล้วน้ัน 

เนื่องจากกองแผนงานได้แจ้งว่า สํานักงบประมาณได้จัดสรรงบประมาณให้มหาวิทยาลัย
ศิลปากร เพื่อการเลื่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ในวงเงินร้อยละ 4 ของงบอุดหนุนทั่วไปเพื่อการจ้าง
พนักงานมหาวิทยาลัยต่อปี  

ดังน้ัน เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อม จึงเห็นสมควรพิจารณาดังนี้ 
1. ให้กําหนดวงเงินการเลื่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560 

จํานวนร้อยละ 2 ของอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ณ วันที่ 1 กันยายน 2560  
2. ให้กําหนดหลักเกณฑ์การใช้วงเงินในส่วนที่ไม่เกินร้อยละเท่าใดซึ่งอยู่ในอํานาจของ

อธิการบดี และในส่วนไม่เกินร้อยละเท่าใด ซึ่งอยู่ในอํานาจของคณบดีหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เทียบเท่าคณะ 
 ทั ้งนี ้ กองการเจ้าหน้าที ่จะได้จัดทําข้อมูลพนักงานมหาวิทยาลัย ที ่มีตัวครอง ณ วันที่             
1 กันยายน 2560 เพื่อคํานวณวงเงินร้อยละในการเลื ่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย สําหรับรอบ           
ครึ่งปีหลัง (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2560 - 30 กันยายน 2560) ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติดังน้ี 
  1. กําหนดวงเงินการเลื ่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ณ วันที ่ 1 ตุลาคม 2560 
จํานวนร้อยละ 2 ของอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ณ วันที่ 1 กันยายน 2560 
  2. กําหนดหลักเกณฑ์การใช้วงเงินในส่วนที่ไม่เกินร้อยละ 0.05 ซึ่งอยู่ในอํานาจของอธิการบดี 
และในส่วนไม่เกินร้อยละ 0.10 ซึ่งอยู่ในอํานาจของคณบดีหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เทียบเท่าคณะ 
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ระเบียบวาระที่  4.2 แผนและการติดตามผลการดําเนินงานตามแผน 
ระเบยีบวาระที่  4.2.1 งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
สรุปเรื่อง 

ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 1020/2560 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ได้แต่งต้ัง
คณะกรรมการจัดทํางบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 12/2560 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560 ได้มีมติให้ความ
เห็นชอบนโยบายและรับทราบปฏิทินการจัดทํางบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 และครั้งที่ 14/2560 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 ได้รับทราบแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
จากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และคณะวิชา/หน่วยงานได้จัดทํารายละเอียดงบประมาณ
รายจ่ายจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 น้ัน 

บัดน้ี กองแผนงานได้จัดทําสรุปข้อมูลงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ        
พ.ศ. 2561 โดยเป็นการจัดทํางบประมาณที่สอดคล้องตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 
2560-2564 ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันพุธที่ 14 มิถุนายน  
2560 โดยมีการกําหนดนโยบายการจัดทํางบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 
ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการท่ีปรึกษาเก่ียวกับนโยบายทางการเงิน ครั้งที่ 4/2560 เมื่อ
วันที่ 27 มิถุนายน 2560 โดยมีสาระสําคัญ ดังน้ี 

 
เป้าหมายของแผนพัฒนามหาวิทยาลัย  ร้อยละของงบประมาณตามนโยบาย 

1. มหาวิทยาลยัช้ันนําที่มีมาตรฐานสากล 
    -  ด้านทุนการศึกษา  ร้อยละ  2.00   

 

      ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20.00 2. การเป็นที่พ่ึงของชุมชน สังคมและประเทศชาติ 
    -  กองทุนวิจัย/สร้างสรรค์  ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ  5.00  
3. มหาวิทยาลัยที่พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง 

(สามารถเฉลีย่รวมกันทุกเปา้หมายได้) 

 
การกําหนดสัดส่วนที่ต้องจัดสรรสําหรับทุนการศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 2.00 และสมทบเข้า

กองทุนวิจัยสร้างสรรค์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5.00 ของประมาณการรายรับ เพ่ือให้การดําเนินการบรรลุตาม
เป้าหมายที่กําหนด 

 การปรับเปลี่ยนนโยบายจัดทํางบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 มีประเด็นที่แตกต่างจากการกําหนดนโยบายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังต่อไปน้ี 

1. การกําหนดให้จัดทําโครงการตามนโยบายในสัดส่วนร้อยละ 20 ของประมาณการรายรับ
จากค่าธรรมเนียมการศึกษาของคณะวิชา/หน่วยงาน และส่วนกลาง เพ่ือให้มีความชัดเจนของงบประมาณที่จะ
นําไปพัฒนามหาวิทยาลัยตามนโยบายที่นําเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย อันจะสามารถผลักดันและตรวจสอบ
โครงการ/งบประมาณการใช้จ่ายได้อย่างถูกต้อง เพ่ือการรายงานผลการดําเนินงานต่อสภามหาวิทยาลัย ซึ่งที่
ผ่านมาพบว่าคณะวิชา/หน่วยงาน มีเงินเหลือจากการใช้จ่ายทุกปี ดังน้ัน โครงการเชิงนโยบายท่ีกําหนดจะ
ผลักดันให้เกิดการใช้จ่ายงบประมาณมากข้ึน โดยจะกําหนดให้งบประมาณที่จัดทําโครงการยุทธศาสตร์ไม่
สามารถเปลี่ยนแปลงหรือโอนไปใช้ในส่วนอ่ืนได้ 
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2. การนําเงินสะสมมาต้ังงบประมาณ เพ่ือใช้เป็น CASH FLOW ของหน่วยงาน กําหนดให้ไม่
เกินจากวงเงินสะสมที่เหลือในการต้ังงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพ่ือให้สะท้อนความต้องการใช้
งบประมาณในส่วนดังกล่าวที่แท้จริงของคณะวิชา/หน่วยงาน 

3. จัดทําประมาณการรายรับจากจํานวนนักศึกษาที่ใกล้เคียงความเป็นจริงมากขึ้น ซึ่งอาจมี
การต้ังงบประมาณกลางปี เพ่ือให้สามารถใช้เงินสะสมของรอบปีที่ผ่านมา    

4. การดําเนินการตามนโยบายการจัดทํางบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 จะกําหนดให้มีการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณตามกรอบระยะเวลาที่กําหนดจาก
โครงการท่ีนําเสนอตามนโยบาย ซึ่งจะสามารถแสดงผลสัมฤทธ์ิของการใช้จ่ายงบประมาณและความก้าวหน้า
ของการดําเนินงานตามนโยบายของแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ตามที่ได้เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย อันจะช่วย
ผลักดันให้คณะวิชา/หน่วยงาน เร่งดําเนินการตามโครงการที่นําเสนอต่อไป 

วงเงินงบประมาณรายรับ-งบประมาณรายจ่าย 
1. งบประมาณรายรับประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีจํานวนทั้งสิ้น 3,471,233,680 บาท 

ประกอบด้วย รายรับจากงบประมาณแผ่นดิน จํานวน 1,677,043,300 บาท และรายรับจากงบประมาณเงิน
รายได้ จํานวน 1,794,190,380 บาท เป็นรายรับจากโครงการปกติ จํานวน 934,109,700 บาท ประกอบด้วย 
รายรับจากนักศึกษาโครงการปกติ จํานวน  841,999,700 บาท รายรับค่าสมัครสอบ จํานวน 5,780,000 บาท 
รายรับจากหน่วยงานวิสาหกิจ จํานวน 7,341,900 บาท และรายรับอ่ืน ได้แก่ รายรับจากเงินชดใช้ทุนกรณีผิด
สัญญาการเป็นนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ เงินค่าอาหารและภาชนะของนักเรียนโรงเรียนสาธิต รวมทั้งสิ้น 
12,911,000 บาท รายรับโครงการพิเศษ จํานวน 860,080,680 บาท ประกอบด้วย รายรับนักศึกษาโครงการ
พิเศษ จํานวน 794,841,680 บาท รายรับจากค่าสมัครสอบ จํานวน  4,220,000 บาท รายรับจากแหล่งเงิน
ภายนอก ได้แก่ เงินวิจัยภายนอก จํานวน 61,019,000 บาท เมื่อคิดสัดส่วนของรายรับเงินงบประมาณแผ่นดิน
ต่องบประมาณเงินรายได้เท่ากับ 48.31 : 51.69 

2. งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของมหาวิทยาลัยศิลปากร มีจํานวน
ทั้งสิ้น 3,577,556,960 บาท โดยมีแหล่งที่มาของงบประมาณแผ่นดิน จํานวน 1,677,043,300 บาท และ
งบประมาณเงินรายได้ จํานวน 1,900,513,660 บาท 

3. งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย              
เงินรายได้ (โครงการปกติ) จํานวน 868,532,900 บาท เงินรายได้ (โครงการพิเศษ) จํานวน 798,561,680 บาท 
และเงินสะสม จํานวน 233,419,080 บาท งบประมาณรวมทั้งสิ้น 1,900,513,660 บาท ซึ่งลดลงจาก
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งต้ังไว้ 2,149,055,700 บาท จํานวน 248,542,040 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.56 

ภาพรวมงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
1. สัดส่วนระหว่างวงเงินคณะวิชา/หน่วยงาน กับวงเงินส่วนกลาง 

ส่วนงาน 
เงินรายได้ 

(โครงการปกติ) 
เงินรายได้ 

(โครงการพิเศษ) 
เงินรายได้สะสม 

งบกลาง  
(เงินรายได้) 

รวม 

คณะวิชา/หน่วยงาน  486,383,200   752,902,780   233,419,080  -  1,472,705,060  
ร้อยละ 60.44 94.22 100.00 - 77.49 

ส่วนกลาง*  318,356,670   46,158,900  -  63,292,730   427,808,300  
ร้อยละ 39.56 5.78 - 100.00 22.51 
รวม  804,739,870   799,061,680   233,419,080   63,292,730   1,900,513,360  

*หมายเหตุ วงเงินส่วนกลางท่ีแสดงในตาราง รวมกองทุนวิจัยฯ เงินรายได้ (โครงการปกติ) จํานวน 
25,599,000 บาท และกองทุนวิจัยฯ เงินรายได้ (โครงการพิเศษ) จํานวน 46,158,900 บาท 
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2. สัดส่วนของงบประมาณส่วนกลางเพ่ือการสมทบจ่ายในงบลงทุนและเงินชําระคืนค่า
สิ่งก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา กับวงเงินส่วนกลาง 

ส่วนงาน 
เงินรายได้ 

(โครงการปกติ) 
เงินรายได้ 

(โครงการพิเศษ) 
เงินรายได้สะสม 

งบกลาง  
(เงินรายได้) 

รวม 

ส่วนกลาง* 292,757,670 - - 63,293,030 356,050,700 
รวม 54,774,000 - - 51,994,350 106,768,350 

ร้อยละ 18.71 - - 82.15 29.99 
การสมทบจ่ายใน 
งบลงทุน 

- - - 51,994,350 51,994,350 

เงินสําหรับชําระคืน
ค่าสิ่งก่อสร้าง
อาคารหอพัก
นักศึกษา 

54,774,000 - - - 54,774,000 

*หมายเหตุ วงเงินส่วนกลางท่ีแสดงในตาราง หักกองทุนวิจัยฯ เงินรายได้ (โครงการปกติ) จํานวน 
25,599,000 บาท และกองทุนวิจัยฯ เงินรายได้ (โครงการพิเศษ) จํานวน 46,158,900 บาท 

 

3. งบประมาณสําหรับงานประจํากับงานนโยบาย (ในภาพรวมของส่วนกลาง และภาพรวม
ของคณะวิชา) 

ประเภทภารกิจ/ส่วนงาน 
เงินรายได้ 

(โครงการปกติ) 
เงินรายได้ 

(โครงการพิเศษ) 
เงินรายได้
สะสม 

งบกลาง  
(เงินรายได้) 

รวม 

ภารกิจนโยบาย 78,505,790 116,751,287 75,825,600 - 271,082,678 
คณะวิชา/หน่วยงาน 41,735,890 116,751,287 75,825,600 - 234,312,778 
ส่วนกลาง 36,769,900 - - - 36,769,900 

ภารกิจนโยบาย(กองทุนวิจัยฯ) 25,599,000 46,158,900 - - 71,757,900 
ส่วนกลาง 25,599,000 46,158,900 - - 71,757,900 

ภารกิจนโยบาย(ทุนการศึกษา) 12,135,950 14,285,000 5,060,000 - 31,480,950 
คณะวิชา/หน่วยงาน 12,117,950 14,285,000 5,060,000 - 31,462,950 
ส่วนกลาง 18,000 - - - 18,000 

ภารกิจประจํา 688,499,130 621,866,493 152,533,480 63,292,730 1,526,191,832 
คณะวิชา/หน่วยงาน 432,529,360 621,866,493 152,533,480  1,206,929,332 
ส่วนกลาง 255,969,770   63,292,730 319,262,500 

รวม 804,739,870 799,061,680 233,419,080 63,292,730 1,900,513,360 
 

งบประมาณสําหรับงานนโยบายกับงานประจํา คิดเป็น 20:80 โดยงานนโยบายมีสัดส่วน
คณะวิชา/หน่วยงานต่อส่วนกลาง คิดเป็น 71:29 และงานประจํามีสัดส่วนคณะวิชา/หน่วยงานต่อส่วนกลาง  
คิดเป็น 79:21 
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4. สัดส่วนของบุคลากรในส่วนภารกิจประจํา 

ประเภทภารกิจ/ส่วนงาน 
เงินรายได้ 

(โครงการปกติ) 
เงินรายได้ 

(โครงการพิเศษ) 
เงินรายได้
สะสม 

งบกลาง  
(เงินรายได้) 

รวม 

ภารกิจประจํา 688,499,130 621,866,493 152,533,480 63,292,730 1,526,191,832 
งบบุคลากร  267,538,840   225,198,288   2,180,000  -  494,917,128  

ร้อยละ  38.84   36.24   1.43   -   32.43  
คณะวิชา/หน่วยงาน 432,929,360 621,366,493 152,533,480 - 1,206,829,332 
งบบุคลากร  169,115,920   225,198,288   2,180,000  -  396,494,208  

ร้อยละ  39.06   36.24   1.43  -  32.85  
ส่วนกลาง 255,969,770 - - 63,293,030 319,262,800 
งบบุคลากร  98,422,920  - - -  98,422,920  

ร้อยละ  38.45  - -  -   30.83  
 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 และให้นําเสนอคณะกรรมการท่ีปรึกษาเก่ียวกับนโยบายทางการเงินพิจารณาก่อน
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
ระเบยีบวาระที่  4.3 ข้อบังคับ / ระเบียบ / ประกาศ 

ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.4 โครงสร้างส่วนงานและหน่วยงานภายใน 

ไม่มี 
   
ระเบยีบวาระที่  4.5 การบริหารการเงินและทรพัย์สิน 
ระเบียบวาระท่ี  4.5.1 การขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาให้แก่นักศึกษาชาวต่างชาติตาม

ข้อตกลงความร่วมมือ 
 
สรุปเรื่อง 

ด้วยกองบริการการศึกษาได้เสนอที่ประชุมพิจารณาการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา
ให้แก่นักศึกษาชาวต่างชาติตามข้อตกลงความร่วมมือของคณะวิชา ดังน้ี 

1. คณะอักษรศาสตร์ ตามข้อตกลงความร่วมมือโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่าง
มหาวิทยาลัยศิลปากรกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ นักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนดังกล่าวจะได้รับการยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ โดยที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ 
7/2560 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 และครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560 ได้มีมติให้รับนักศึกษา
เพ่ือเข้าศึกษาในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560 ดังน้ี 
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1.1 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ Hankuk University 
of Foreign Studies สาธารณรัฐเกาหลี โดยลงนามเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 จํานวน 1 ราย คือ 
Mr.KIM SE HYUN 

1.2 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ Meisei University 
ประเทศญี่ปุ่น โดยลงนามเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558 จํานวน 1 ราย คือ Miss YUZUKA HARASHIMA 

2. คณะวิทยาการจัดการ ตามข้อตกลงความร่วมมือโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ
มหาวิทยาลัยต่างประเทศ นักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนดังกล่าวจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา
และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ โดยจะเข้าศึกษาในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560 ดังน้ี 

2.1 ข้อตกลงความร่วมมือ Memorandum of Understanding for the Marco Polo 
Scheme & Visiting Students  โดยลงนามเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560 จํานวน 16 ราย คือ 

1) Mr.Thomas Jean Charles Séjourné 
2) Ms.Fanny Maria Jeanine Gil 
3) Mr.Martin Badie 
4) Mr.Stefan Roger Helnrich Schwarzl 
5) Ms.Julie Marie Deschamps 
6) Mr.Jules Blondeau 
7) Ms.Prisca Narainamah Narrainen 
8) Mr.Charles Francois Daniel Bassoul 
9) Ms.Solene Juliette Delphine Payet-Labonne 

10) Ms.Marisol Vallin 
11) Ms.Hoang Phuong Anh NGUYEN 
12) Ms.Yixian LU 
13) Ms.Qianqian WU 
14) Mr.Rahul KUMAR 
15) Mr.Adhunik SINGH 
16) Mr.Jasvinder SINGH 

2.2 ที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 20 
กรกฎาคม 2560 ได้มีมติอนุมัติรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก UBD School of Business and Economics ณ 
Universiti Brunei Darussalam เนการาบรูไนดารุสซาลาม เข้าศึกษาจํานวน 6 ราย คือ 

1) Miss Chong Jia En 
2) Miss Frina Tan Lok Hoon 
3) Miss Lim Vian Jing 
4) Mr.Mohammad Munawwar bin Efinddi 
5) Mr.Mohammad Wafiy Haji Mahadi 
6) Mr.Ampuan Muhammad Isa Ampuan Tahir 

ในการนี้ กองบริการการศึกษาจึงประสงค์ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาทั้งหมดและ
ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ตามความในหมวด 3 และหมวด 4 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยอัตรา
ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2558 ให้แก่นักศึกษาดังกล่าวตามที่คณะอักษรศาสตร์และ
คณะวิทยาการจัดการเสนอ จํานวนทั้งสิ้น 24 ราย  
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อน่ึง สําหรับค่าเบ้ียประกันอุบัติเหตุ จํานวน 200 บาทต่อปี นักศึกษาหรือคณะวิชาอาจเป็น
ผู้รับผิดชอบ เน่ืองจากนักศึกษาได้รับค่าสินไหมทดแทน 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาทั้งหมด
และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ตามความในหมวด 3 และหมวด 4 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยอัตรา
ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2558 ให้แก่นักศึกษาชาวต่างชาติตามข้อตกลงความร่วมมือ
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ตามท่ีคณะอักษรศาสตร์และคณะวิทยาการจัดการเสนอ จํานวนทั้งสิ้น 24 ราย 

 อน่ึง สําหรับค่าเบ้ียประกันอุบัติเหตุ จํานวน 200 บาทต่อปี นักศึกษาหรือคณะวิชาอาจเป็น
ผู้รับผิดชอบ เน่ืองจากนักศึกษาได้รับค่าสินไหมทดแทน 
 
ระเบยีบวาระที่  4.5.2 สรุปวงเงินยืมทดรองจ่ายหมุนเวียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 
สรุปเรื่อง 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการทดรองจ่ายและการยืมเงินของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 ฉบับลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556 ในข้อ 4 ระบุว่า การกําหนดวงเงินเพ่ือให้
หน่วยงานที่ประสงค์ยืมเงินจากมหาวิทยาลัยเพ่ือใช้หมุนเวียนเป็นเงินทดรองจ่ายภายในหน่วยงาน ให้อธิการบดี
โดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณบดีกําหนดเป็นปีๆ ไป น้ัน  

ในการนี้ กองคลังได้สรุปวงเงินยืมทดรองจ่ายหมุนเวียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ตามที่คณะวิชา/หน่วยงานเสนอมา รวมเป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น 67,420,000.00 บาท (หกสิบเจ็ดล้านสี่แสน                
สองหมื่นบาทถ้วน) ดังน้ี 

กรุงเทพมหานคร 
1. กองกลาง จํานวน 600,000.00 บาท 
2. กองคลัง จํานวน 500,000.00 บาท 
3. กองบริการการศึกษา จํานวน 300,000.00 บาท 
4. สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา จํานวน 20,000.00 บาท 
5. บัณฑิตวิทยาลัย จํานวน 2,500,000.00 บาท 
6. คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์  จํานวน 1,000,000.00 บาท 
7. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ จํานวน 1,300,000.00 บาท 
8. คณะโบราณคดี จํานวน 3,000,000.00 บาท 
9. คณะมัณฑนศลิป์ จํานวน 8,000,000.00 บาท 

10. คณะดุริยางคศาสตร์ จํานวน 7,000,000.00 บาท 
11. วิทยาลัยนานาชาติ จํานวน 5,000,000.00 บาท 
12. หอศิลป์ จํานวน 300,000.00 บาท 

 รวม จํานวน 29,520,000.00 บาท 
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นครปฐม 
1. กองกิจการนักศึกษา จํานวน 4,000,000.00 บาท 
2. กองงานวิทยาเขต จํานวน 700,000.00 บาท 
3. กองบริการอาคารสถานที่และยานพาหนะฯ จํานวน 800,000.00 บาท 
4. คณะอักษรศาสตร์ จํานวน 4,000,000.00 บาท 
5. คณะศึกษาศาสตร์ จํานวน 6,000,000.00 บาท 
6. คณะวิทยาศาสตร์ จํานวน 5,000,000.00 บาท 
7. คณะเภสัชศาสตร์ จํานวน 5,000,000.00 บาท 
8. คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ จํานวน 7,000,000.00 บาท 
9. สถาบันวิจัยและพัฒนา จํานวน 400,000.00 บาท 

10. สํานักหอสมุดกลาง จํานวน  700,000.00 บาท 
11. ศูนย์คอมพิวเตอร์ จํานวน 200,000.00 บาท 

 รวม จํานวน 33,800,000.00 บาท 

เพชรบุร ี
1. สํานักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จํานวน 4,100,000.00 บาท 

(รวมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  
คณะวิทยาการจัดการ  
และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 

 รวม จํานวน 4,100,000.00 บาท 

  ทั้งน้ี หน่วยงานท่ีไม่ประสงค์กําหนดวงเงินทดรองจ่ายหมุนเวียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 จํานวน 5 หน่วยงาน ได้แก่ กองการเจ้าหน้าที่ กองนิติการ กองแผนงาน สํานักงานตรวจสอบภายใน 
และสํานักงานสภามหาวิทยาลัย  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบวงเงินยืมทดรองจ่ายหมุนเวียน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ของคณะวิชา/หน่วยงาน ตามท่ีกองคลังเสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.5.3 บัณฑิตวิทยาลัยขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาโครงการ

พระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาด้านการศึกษา ใน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจําปีการศึกษา 2560 

 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยได้ดําเนินการจัดสรรทุนการศึกษาโครงการพระราชทานความช่วยเหลือ
แก่ราชอาณาจักรกัมพูชาด้านการศึกษา ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แก่นักศึกษาจาก
ราชอาณาจักรกัมพูชา ประจําปีการศึกษา 2560 ระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 2 ราย คือ 
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1. Ms.Ol Rasmey สาขาวิชาการจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม 
2. Ms.Soun Sreyleak สาขาวิชาอนุรักษ์ศิลปกรรม 
ในการน้ี บัณฑิตวิทยาลัยจึงประสงค์ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษา

โครงการดังกล่าวตลอดระยะเวลาการศึกษา (จํานวน 2 ปีการศึกษา) ดังน้ี 
1) ค่าบํารุงการศึกษา 1,000 บาท ต่อภาคการศึกษา 
2) ค่าบริการคอมพิวเตอร์ 500 บาท ต่อภาคการศึกษา 
3) ค่าบํารุงห้องสมุด 800 บาท ต่อภาคการศึกษา 

รวมทั้งสิ้น 2,300 บาท ต่อภาคการศึกษา 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับ
นักศึกษาโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาด้านการศึกษา ในสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจําปีการศึกษา 2560 จํานวน 2 ราย ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยเสนอใน        
ข้อ 1) - ข้อ 3) 
 
ระเบยีบวาระที่  4.6 เรื่องอ่ืนๆ ตามท่ีอธิการบดีปรึกษา 
ระเบียบวาระท่ี  4.6.1 รายงานผลความก้าวหน้าของการเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ ครั้งที่ 2 ของ     

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิเศก ปั้นสุวรรณ คณะอักษรศาสตร์ 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่มหาวิทยาลัยอนุมัติให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิเศก ป้ันสุวรรณ คณะอักษรศาสตร์          

ไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการในสาขาวิชาภูมิศาสตร์เพ่ือเขียนตําราเรื่อง “ภูมิศาสตร์การพัฒนา” 
โดยมีกําหนดระยะเวลา 1 ปี ต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 น้ัน  

ในการน้ี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิเศก ป้ันสุวรรณ ได้ส่งรายงานผลความก้าวหน้าของการไป
ปฏิบัติงานเพื่อเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ซึ่งผ่าน
ความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ 13/2560 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบรายงานผลความก้าวหน้าของการเพ่ิมพูน
ความรู้ทางวิชาการ ครั้งที่ 2 ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิเศก ป้ันสุวรรณ คณะอักษรศาสตร์ 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.6.2 สรุปจํานวนคู่สายเลขหมายโทรศัพท์ภายในตามโครงการปรับปรุงระบบ

โทรศัพท์ภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

สรุปเรื่อง 
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันอังคารที่ 

9 พฤษภาคม 2560 ได้มอบหมายศูนย์คอมพิวเตอร์ดังน้ี 
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1. ดําเนินการในส่วนของคู่สายเลขหมายโทรศัพท์สายนอกของมหาวิทยาลัยทั้ง 4 วิทยาเขต 
2. ทําหนังสือแจ้งรายละเอียดพร้อมทั้งค่าใช้จ่ายของการรักษาเลขหมายโทรศัพท์เดิมในระบบ

เดิม และการคงเลขหมายโทรศัพท์เดิมในระบบที่ปรับปรุงใหม่ เพ่ือให้คณะวิชา/หน่วยงานยืนยันการดําเนินการ
ปรับปรุงระบบโทรศัพท์ภายใน ในส่วนของคู่สายเลขหมายโทรศัพท์ของคณะวิชา/หน่วยงาน  
 แล้วให้ดําเนินการปรับปรุงระบบโทรศัพท์ภายในมหาวิทยาลัยศิลปากรด้วยวิธีการจัดซื้อจัด
จ้างตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม ต่อไปน้ัน 

ในการน้ี ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้สรุปจํานวนคู่สายเลขหมายโทรศัพท์ภายในของคณะวิชา/
หน่วยงาน (หมายเลขโทรศัพท์ประจําโต๊ะและหมายเลขโทรศัพท์ประจําตัวบุคคล) จํานวนทั้งสิ้น 5,366 คู่สาย 
ตามโครงการปรับปรุงระบบโทรศัพท์ภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร พร้อมทั้งประมาณการค่าใช้จ่ายของ         
คณะวิชา/หน่วยงานเพ่ือเป็นค่าเช่าใช้รายเดือนให้แก่บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) เป็นจํานวนเงิน 
50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยจะหารือให้บริษัทพิมพ์ค่าโทรศัพท์แยกตามคณะวิชา/หน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้ดําเนินโครงการปรับปรุงระบบโทรศัพท์ภายใน
มหาวิทยาลัยศิลปากร ตามจํานวนคู่สายเลขหมายโทรศัพท์ภายในที่ศูนย์คอมพิวเตอร์เสนอ โดยมอบหมายให้
ศูนย์คอมพิวเตอร์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การปรับปรุงระบบโทรศัพท์ดังกล่าวไปยังคณะวิชา/หน่วยงาน            
พร้อมทั้งให้พิจารณากําหนดนโยบายการใช้หมายเลขโทรศัพท์ประจําตัวบุคคล เพ่ือให้การใช้งานเป็นไปอย่าง
เหมาะสมและเกิดความสะดวกในการตรวจสอบและอนุมัติการใช้งาน โดยอาจประสานงาน/ขอข้อมูลเก่ียวกับ
การเบิกจ่ายค่าโทรศัพท์จากเจ้าหน้าที่ผู้เก่ียวข้อง ก่อนเริ่มใช้งานต้ังแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.6.3 (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ 

QS Totally Arts Summit Art and Design 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่บริษัท QS ได้มีการจัดการประชุมวิชาการ QS Subject Focus Summit อย่าง

ต่อเน่ืองในหลายสาขาวิชาเพ่ือส่งเสริมให้เกิดการสร้างเครือข่าย และส่งเสริมให้เกิดความรับรู้เก่ียวกับศักยภาพ
ของมหาวิทยาลัยต่างๆ ในสาขาวิชาน้ันๆ ซึ่งมหาวิทยาลัยศิลปากรได้มีการเจรจากับบริษัท QS Asia 
Quacquarelli Symonds Pte. Ltd. เพ่ือเสนอขอเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน QS Totally Arts Summit ในปี 
ค.ศ. 2018 ซึ่งจะถือเป็นมหาวิทยาลัยแรกของโลกที่จัดงานด้านศิลปะและการออกแบบร่วมกับบริษัท QS โดย
มีเป้าหมายที่จะเชิญมหาวิทยาลัยช้ันนําด้านศิลปะและการออกแบบจากท่ัวทุกมุมโลกเข้าร่วมงาน ซึ่งใน
เบ้ืองต้นบริษัท QS ได้ตอบรับข้อเสนอของมหาวิทยาลัยอย่างไม่เป็นทางการแล้ว น้ัน 

ในการน้ี มหาวิทยาลัยได้เสนอที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัด
งานประชุมวิชาการนานาชาติ QS Totally Arts Summit Art and Design ซึ่งที่ประชุมรองอธิการบดีและ
ผู้ช่วยอธิการบดี ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560 ได้มีมติเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็น
เจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการ QS Totally Arts Summit 2018 ในเดือนพฤศจิกายน 2561 ร่วมกับบริษัท 
QS Asia Quacquarelli Symonds Pte. Ltd. เพ่ือเป็นส่วนหน่ึงในการแสดงให้เห็นว่า มหาวิทยาลัยศิลปากร
เป็นมหาวิทยาลัยช้ันนําด้านศิลปะและการออกแบบในระดับสากล และเป็นการยกระดับมหาวิทยาลัยศิลปากร
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ให้สูงขึ้นจากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยเข้าสู่ระดับโลก อีกทั้งได้มีข้อเสนอแนะให้เพ่ิม “Art and Design” 
เพ่ือให้สอดคล้องกับสาขาความเช่ียวชาญทางด้านศิลปะและการออกแบบของคณาจารย์ในมหาวิทยาลัย พร้อม
ทั้งได้แต่งต้ังคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ QS Totally Arts Summit (Art and Design)  

ทั้งน้ี ที่ประชุมคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ QS Totally Arts Summit 
(Art and Design) คร้ังที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 ได้เห็นชอบให้จัดการประชุมวิชาการ QS 
Totally Arts Summit (Art and Design) ในวันที่ 24-26 ตุลาคม 2561 โดยมีค่าสิทธิในการจัดประชุมให้กับ 
QS Asia Quacquarelli Symonds Pte. Ltd. เป็นเงิน 80,000 USD  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัด
งานประชุมวิชาการนานาชาติ QS Totally Arts Summit Art and Design และให้นําเสนออธิการบดีลงนาม
ในบันทึกข้อตกลงดังกล่าวต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.6.4 (ร่าง) ปฏิทินและ (ร่าง) แผนปฏิทินปฏิบัติการการประชุมคณะกรรมการ

บริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปี พ.ศ. 2561 
 
สรุปเรื่อง 
 เพ่ือให้การดําเนินงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปี พ.ศ. 
2561 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและต่อเน่ือง งานการประชุมได้จัดทํา (ร่าง) ปฏิทินและ (ร่าง) แผนปฏิทิน
ปฏิบัติการการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปี พ.ศ. 2561 เสนอที่ประชุม
พิจารณา 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ปฏิทินและ (ร่าง) แผนปฏิทิน
ปฏิบัติการการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปี พ.ศ. 2561 ตามท่ีงานการประชุม
เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.6.5 (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ 

Universiti Teknologi MARA (UiTM) สหพันธรัฐมาเลเซีย และ (ร่าง) 
ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ The 
University of Granada ราชอาณาจักรสเปน 

 
สรุปเรื่อง 

ด้วยคณะดุริยางคศาสตร์ประสงค์จะทําข้อตกลงความร่วมมือและต่ออายุข้อตกลงความร่วมมือ
ทางวิชาการกับสถาบันต่างประเทศ จํานวน 2 สถาบัน เพ่ือสร้างสรรค์งานดนตรี ทํากิจกรรมดนตรี งานวิจัยอัน
เป็นประโยชน์ทางวิชาการร่วมกัน ผลักดันและส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการด้านดนตรีในประเทศไทย ซึ่ง
เป็นข้อตกลงความร่วมมือในระดับมหาวิทยาลัย ระดับของผู้ลงนามของทั้งสองฝ่าย คือ อธิการบดี โดยได้ผ่าน
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ความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะดุริยางคศาสตร์ ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 
2560 แล้ว โดยคณะดุริยางคศาสตร์ได้เสนอเอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณา ดังน้ี 

1. ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ Universiti 
Teknologi MARA (UiTM) สหพันธรัฐมาเลเซีย ข้อตกลงมีระยะเวลา 3 ปี 

1.1 แบบเสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาการจัดทําข้อตกลงความร่วมมือกับต่างประเทศ 
โดยได้กรอกข้อมูลที่สําคัญ ประกอบด้วย  

- กิจกรรมที่จะดําเนินการร่วมกันในอนาคต 
- แผนการดําเนินงาน ระยะเวลา 3 ปี  

1.2 (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือ ฉบับภาษาอังกฤษ  
1.3 (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือ ฉบับแปลเป็นภาษาไทย โดยมีผู้รับรองการแปล 
1.4 ประวัติของ Universiti Teknologi MARA (UiTM) สหพันธรัฐมาเลเซีย 

2. ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ The University of 
Granada ราชอาณาจักรสเปน ข้อตกลงมีระยะเวลา 3 ปี  

2.1 แบบเสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาการจัดทําข้อตกลงความร่วมมือกับต่างประเทศ 
โดยได้กรอกข้อมูลที่สําคัญ ประกอบด้วย  

- กิจกรรมที่จะดําเนินการร่วมกันในอนาคต 
- แผนการดําเนินงาน ระยะเวลา 3 ปี  

2.2 (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือ สําหรับต่ออายุข้อตกลง ฉบับภาษาอังกฤษ  
2.3 (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือ สําหรับต่ออายุข้อตกลง ฉบับแปลเป็นภาษาไทย โดยมี         

ผู้รับรองการแปล 
2.4 Agreement for Mutual Co-operation ฉบับเดิม 
2.5 ประวัติของ The University of Granada ราชอาณาจักรสเปน 
2.6 ข้อมูลกิจกรรมท่ีได้ดําเนินการร่วมกันภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือฉบับเดิม โดย

ละเอียด 
ทั้งน้ี เน่ืองจากข้อตกลงดังกล่าวเป็นข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ 

ดังน้ัน เพ่ือให้การดําเนินการเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางความตกลงร่วมมือทาง
วิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ พ.ศ. 2550 โดยมีสาระสําคัญข้อ 6 
ขอบเขตความร่วมมือ และข้อ 6.1 การเรียน การสอน ซึ่งจะครอบคลุมถึงการแลกเปลี่ยนคณาจารย์ นักศึกษา 
และการจัดการเรียนการสอนร่วมกันเพ่ือให้ปริญญาการจัดหลักสูตรร่วม จึงเห็นควรเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาก่อนที่จะดําเนินการต่อไป 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ ดังน้ี 

1. (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ Universiti 
Teknologi MARA (UiTM) สหพันธรัฐมาเลเซีย โดยมอบหมายให้งานวิเทศสัมพันธ์รวบรวมข้อมูลกิจกรรมที่ได้
ดําเนินการร่วมกันภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือฉบับเดิมโดยละเอียด เน่ืองจากมหาวิทยาลัยเคยทําข้อตกลง
ดังกล่าวและข้อตกลงได้สิ้นสุดลง ก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
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ทั้งน้ี ผู้บริหารจาก UiTM จะเข้าพบปะผู้บริหารมหาวิทยาลัยในวันที่ 19 กันยายน 2560 
จึงขอเชิญคณะวิชาที่ประสงค์จะทําข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเข้าร่วมต้อนรับด้วย 

2. (ร่าง)  ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ The 
University of Granada ราชอาณาจักรสเปน และให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.6.6 การดําเนินงานศูนย์สอบการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือ

พนักงานส่วนท้องถ่ิน ประจําปี 2560 
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่มหาวิทยาลัยบูรพาได้ ย่ืนข้อเสนอกับกรมส่ง เส ริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
กระทรวงมหาดไทย เพ่ือเป็นหน่วยงานกลางในการดําเนินการจัดสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจําปี 2560 โดยแบ่งศูนย์สอบออกเป็น 10 ศูนย์สอบทั่วประเทศ ได้แก่ กลุ่ม
ภาคเหนือ เขต 1 (เชียงใหม่และเชียงราย) กลุ่มภาคเหนือ เขต 2 (พิษณุโลกและนครสวรรค์) กลุ่มภาคกลาง 
เขต  1 (ปทุมธานี )  กลุ่มภาคกลาง  เขต  2 (ชลบุรี )  กลุ่มภาคกลาง  เขต  3 (นครปฐม )  กลุ่มภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1 (นครราชสีมาและขอนแก่น) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2 (ศรีสะเกษ) 
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3 (อุดรธานีและสกลนคร) กลุ่มภาคใต้ เขต 1 (นครศรีธรรมราชและชุมพร) 
กลุ่มภาคใต้ เขต 2 (สงขลา) และมหาวิทยาลัยบูรพาได้ขอความอนุเคราะห์มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นศูนย์สอบ 
กลุ่มภาคกลาง เขต 3 ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม 
สมุทรสาคร และสุพรรณบุรี น้ัน 

เพ่ือให้การดําเนินการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
ประจําปี 2560 ดําเนินไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ กองบริการการศึกษาจึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
การดําเนินงานศูนย์สอบการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจําปี 
2560 ภาคกลาง เขต 3 โดยกําหนดวันจัดสอบในวันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2560 ภาคเช้า เวลา 09.00-11.00 น. 
ภาคบ่าย เวลา 13.00-15.30 น. พร้อมทั้งได้แนบ (ร่าง) อัตราค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดสอบแข่งขัน เพ่ือ
บรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจําปี 2560  

ทั้งน้ี มหาวิทยาลัยได้ตอบรับเป็นศูนย์สอบดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560  
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการดําเนินงานศูนย์สอบการสอบแข่งขันเพ่ือ
บรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจําปี 2560 ตามท่ีกองบริการการศึกษาเสนอ 
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เลิกประชุมเวลา 11.30 น. 
 
 
 

(นางสาวกันย์พินันท์  สิริปัญญาธร) 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 
 

(นางสาวสิริวัลลิ์  พฤกษาอุดมชัย) 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 
 

(นางสาวเอมอร  ชีราวุฒธิพันธ์) 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 

 
 
รายงานการประชุมฉบับน้ี 
ได้รับรองโดยไม่มีการแก้ไข 
 


