
รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ครั้งท่ี 10/2561 

วันอังคารท่ี 22 พฤษภาคม 2561 
ณ  ห้องประชุมสํานักงานอธิการบดี  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 

…………….……………….. 

ผู้มาประชุม 

1. ผศ.ดร.วันชัย สุทธะนันท ์ อธิการบดี ประธานกรรมการ 
2. ผศ.ดร.เชาวรีย์ อรรถลังรอง รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการ 
3. รศ.ดร.ดวงเดือน  ไกรลาศ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา กรรมการ 
4. อ.ปวริส มินา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กรรมการ 

  รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
5. ผศ.ดร.ปาเจรา    พัฒนถาบุตร รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร ์ กรรมการ 
6. ศ.ดร.พรศักด์ิ  ศรีอมรศักด์ิ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 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.อรุณศร ี ลีจีรจําเนียร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 
16. อ.ถิรจิต  แสนพล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย  กรรมการ 

  แทนคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
17. อ.จอมภัค  คลังระหัด รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ กรรมการ 

  รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 
18. อ.ดร.โสภณ ผู้มีจรรยา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย กรรมการ 

 ผู้รักษาการแทนผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
19. ผศ.ดร.ศักดิพันธ์ ตันวิมลรัตน์ ผู้อํานวยการสํานักหอสมุดกลาง กรรมการ 
20. ผศ.ฉัตรชัย  เผ่าทองจีน ผู้อํานวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ กรรมการ 
21. อ.ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท ์ ผู้อํานวยการหอศิลป์ กรรมการ 
22. อ.ดร.คุณัตว์   พิธพรชัยกุล ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน กรรมการ 
23. ผศ.ดร.ดิเรกฤทธ์ิ  บัวเวช ผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ กรรมการ 
24. อ.ดร.นิรุทธ์  วัฒโนภาส ผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ กรรมการ 
25. นายกฤษดา   ไพรวรรณ์ ผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน กรรมการ 
26. อ.ปัญจพล   เหล่าพูนพัฒน์  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กรรมการและเลขานุการ 
27. นางสาวอัปสร กิจเจริญค้า ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี ผู้ช่วยเลขานุการ 
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ผู้มาประชุมผา่นระบบ VDO-Conference 

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

ผู้เขา้ร่วมประชุม 

1. อ.นภดล  วิรุฬห์ชาตะพันธ์ ผู้ช่วยอธิการบดี วังท่าพระ 
2. ผศ.ดร.อนิรุทธ์  สติมั่น ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
3. รศ.ดร.อวยพร อภิรักษ์อร่ามวง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ 
4. นางสุกัญญา   ต่อทรัพย์สิน ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่  
5. นายสหรัฐ   มณีจันทร ์ ผู้อํานวยการกองนิติการ 
6. นางสุมณฑา   เสรีวัตตนะ ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน 
7. นางสาวนลินรัตน์  ปัจฉิมพัทธพงษ์ หัวหน้างานการประชุม กองกลาง 
8. นางสาวธณิดา  มหาสวัสด์ิ ผู้รักษาการแทนหัวหน้างานบริหารงานบุคคล  

  กองการเจ้าหน้าที่  
9. นางมุจลินท์  สังข์จุ้ย หัวหน้างานนิติการ 3 กองนิติการ 

ผู้เขา้ร่วมประชุมผ่านระบบ VDO-Conference 

1. อ.เกตุวดี สมบูรณ์ทวี ผู้ช่วยอธิการบดี เพชรบุรี 

ผู้ไม่มาประชุม 

1. รศ.ดร.พิทักษ์ ศิริวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ติดราชการ 
2. ผศ.สยุมพร  กาษรสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม ไปราชการต่างประเทศ 
3. รศ.ดร.ปานใจ   ธารทัศนวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ติดราชการ 
4. อ.ดําริห์   บรรณวิทยกิจ คณบดีคณะดุริยางคศาสตร์ ไปราชการต่างประเทศ 
5. ผศ.สมศักด์ิ ชาตินํ้าเพ็ชร คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ติดราชการ 
6. ผศ.ดร.สมพิศ   ขัตติยพิกุล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ติดราชการ 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 

เมื่อกรรมการครบเป็นองค์ประชุมแล้ว ประธานกล่าวเปิดประชุมและขอให้ที่ประชุมพิจารณา
เรื่องต่างๆ ดังน้ี 
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ระเบยีบวาระที่  1    เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี 1.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร           

ครั้งที่ 9/2561 เม่ือวันอังคารท่ี 8 พฤษภาคม 2561 
 

สรุปเรื่อง 
 ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2561  
 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระท่ี 1.2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร           

ครั้งที่ 9/2561 เม่ือวันอังคารท่ี 8 พฤษภาคม 2561 (วาระลับ) 
 

สรุปเรื่อง 
 ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2561 (วาระลับ) 
 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบยีบวาระที่  2     เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
ระเบยีบวาระที่ 2.1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ 
ระเบียบวาระที่ 2.1.1 กล่าวต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณศรี ลีจีรจําเนียร ได้รับแต่งต้ังให้

ดํารงตําแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 
สรุปเรื่อง 

ประธานกล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณศรี ลีจีรจําเนียร ซึ่ง
ได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 10 
พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบยีบวาระที่ 2.2 สถิติการให้บรกิารทางวิชาการ สาํนักหอสมุดกลาง ประจําเดือนมีนาคม 2561 
 
สรุปเรื่อง 

ด้วยสํานักหอสมุดกลางได้จัดทําสรุปสถิติการให้บริการทางวิชาการ สํานักหอสมุดกลาง     
เป็นรายเดือน โดยได้รายงานสถิติประจําเดือนมีนาคม 2561 ในหัวข้อประเภทผู้ใช้บริการ จํานวนผู้ใช้บริการ 
ยืมคืน (แยกตามประเภทผู้ใช้) จํานวนทรัพยากรสารสนเทศ การใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศ การใช้บริการ
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ทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ และการยืมทรัพยากรสารสนเทศ (แยกตามคณะวิชา) เพ่ือนําข้อมูลไปใช้
ประโยชน์ในการบริหารจัดการ 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบยีบวาระที่ 2.3 สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจําปี พ.ศ. 2561 ณ สิ้นไตรมาสท่ี 2 
 
สรุปเรื่อง 

ด้วยงานงบประมาณได้สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจําปี พ.ศ. 2561 ของมหาวิทยาลัย
สะสม ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ในช่วงระหว่างเดือนตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561 ดังน้ี  

1. งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวนเงินทั้งสิ้น 1,677,043,300 
บาท (หน่ึงพันหกร้อยเจ็ดสิบเจ็ดล้านสี่หมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน) ได้รับจัดสรรจากสํานักงบประมาณ 
จํานวนเงิน 1,677,043,300 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของงบประมาณที่ได้รับ เมื่อสิ้นไตรมาสที่ 2 สามารถ
เบิกจ่ายได้ทั้งสิ้น 1,427,372,109.01 บาท คิดเป็นร้อยละ 85.11 ของงบประมาณทั้งสิ้น 

2. งบลงทุนของมหาวิทยาลัย ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 307,301,800 บาท ซึ่งได้รับจัดสรร
งบประมาณจากสํานักงบประมาณ จํานวนเงิน 307,301,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของงบลงทุนทั้งหมด 
เมื่อสิ้นไตรมาสที่ 2 สามารถเบิกจ่ายได้ทั้งสิ้น 307,301,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของงบลงทุนทั้งหมด 
โดยมีความคืบหน้าของงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) เฉพาะรายการที่ไม่สามารถก่อหน้ีผูกพันได้
ทันภายในเดือนมีนาคม 2561 จากการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานและติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณของมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 
พ.ศ. 2561 ดังน้ี 

2.1 ค่าครุภัณฑ์    
- คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์  จํานวน 1 รายการ คือ ชุดปฏิบัติการ

เทคนิคสื่อผสม 1 ชุด จํานวนเงิน 600,000 บาท อยู่ระหว่างลงประกาศประกวดราคา 
- คณะโบราณคดี จํานวน 1 รายการ คือ อากาศยานไร้คนขับ 6 ใบพัด 2 เครื่อง 

จํานวนเงิน 700,000 บาท อยู่ระหว่างดําเนินการจัดซื้อด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง  
- คณะวิทยาศาสตร์ จํานวน 1 รายการ คือ ครุภัณฑ์ห้องเรียน Active Learning 1 

ระบบ จํานวนเงิน 2,000,000 บาท อยู่ระหว่างดําเนินการ คาดว่าจะได้ผู้ขายภายในเดือนเมษายน 2561 
2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (สิ่งก่อสร้าง 1 ปี / รายการปรับปรุง) 

- ปรับปรุงระบบท่อเมนประปา (กองงานวิทยาเขต) ได้รับงบประมาณ จํานวนเงิน 
2,906,000.00 บาท อยู่ระหว่างจัดทําราคากลางและร่าง TOR ซึ่งจะแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2561 

- ปรับปรุงเสาไฟฟ้าส่องสว่างถนนสายรองภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร์ (กองงานวิทยาเขต) ได้รับงบประมาณ จํานวนเงิน 249,500.00 บาท ราคากลางเกิน
วงเงินงบประมาณที่ได้รับ อยู่ระหว่างขอความอนเุคราะห์งบประมาณสมทบจากคณะเภสัชศาสตร์ 

- โครงการก่อสร้างระบบจัดการขยะภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร์ (กองงานวิทยาเขต) ได้รับงบประมาณ จํานวนเงิน 2,754,100.00 บาท อยู่ระหว่างขอ
ความอนุเคราะห์ให้สํานักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดนครปฐมออกแบบรูปรายการ 
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- ปรับปรุงอาคารศูนย์เรียนรวม 1 ห้อง 1201 (กองบริการการศึกษา พระราชวัง
สนามจันทร์) ได้รับงบประมาณ จํานวนเงิน 7,943,400.00 บาท จ้างบริษัทออกแบบรูปรายการ ขณะนี้อยู่
ระหว่างให้กองแผนงานตรวจสอบแบบรูปรายการ 

- ปรับปรุงอาคารกีฬา (ยิมเก่า) (กองกิจการนักศึกษา พระราชวังสนามจันทร์) ได้รับ
งบประมาณ จํานวนเงิน 9,885,100.00 บาท จ้างบริษัทออกแบบรูปรายการ ซึ่งกองแผนงานได้ตรวจสอบแบบ
รูปรายการแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างแจ้งให้ผู้ออกแบบแก้ไขแบบรูปรายการ  

- โรงเรือนไก่เน้ือระบบปิด (คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) ได้รับ
งบประมาณ จํานวนเงิน 989,000.00 บาท จ้างบริษัทออกแบบรูปรายการ อยู่ระหว่างขออนุมัติแบบรูปรายการ
ที่กองแผนงาน 

- ปรับปรุงห้องเรียนและห้องวิจัยวิชาพ้ืนฐานทางชีววิทยา (คณะวิทยาศาสตร์) ได้รับ
งบประมาณ จํานวนเงิน 10,141,200.00 บาท อยู่ระหว่างพิจารณาราคากลางและกําหนดขอบเขตงาน 

- ก่อสร้างถนนภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร (สํานักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี) 
ได้รับงบประมาณ จํานวนเงิน 9,900,000.00 บาท ให้บุคลากร (นายช่าง) ที่ปฏิบัติงานที่สํานักงานวิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี เป็นผู้ออกแบบรูปรายการ ขณะนี้แบบรูปรายการแล้วเสร็จประมาณ 80% 

- ปรับปรุงพ้ืนโรงพลศึกษา (สํานักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี) ได้รับ
งบประมาณ จํานวนเงิน 2,852,400.00 บาท อยู่ระหว่างขออนุมัติเห็นชอบราคากลาง  

ทั้งน้ี สําหรับรายการที่ไม่สามารถก่อหน้ีผูกพันได้ทันภายในไตรมาสท่ี 2 คณะรัฐมนตรีได้มี
มติเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 รับทราบและเห็นชอบให้ส่วนราชการเร่งรัดการก่อหน้ีผูกพันรายจ่ายลงทุน
รายการ ปีเดียวให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2561 ตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด 
ที่ นร 0505/ว 188 ลงวันที่ 11 เมษายน 2561  

3. รัฐบาลกําหนดแผนการเบิกจ่ายงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ สิ้น        
ไตรมาสที่ 2 ดังน้ี 
 3.1 รายจ่ายลงทุน รัฐบาลกําหนดแผนการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 43.11 
มหาวิทยาลัยศิลปากรสามารถเบิกจ่ายได้ ร้อยละ 100 ซึ่งสูงกว่าแผนการเบิกจ่ายที่รัฐบาลกําหนด ร้อยละ 56.89 
 3.2 รายจ่ายประจํา รัฐบาลกําหนดแผนการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 55  
มหาวิทยาลัยศิลปากรสามารถเบิกจ่ายได้ ร้อยละ 81.77 ซึ่งสูงกว่าแผนการเบิกจ่ายที่รัฐบาลกําหนด ร้อยละ 26.77 
 3.3 รายจ่ายภาพรวม รัฐบาลกําหนดแผนการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 52.29 
มหาวิทยาลัยศิลปากรสามารถเบิกจ่ายได้ ร้อยละ 85.11 ซึ่งสูงกว่าแผนการเบิกจ่ายที่รัฐบาลกําหนด ร้อยละ 
32.82 และสูงกว่าแผนการเบิกจ่ายของมหาวิทยาลัยศิลปากร ร้อยละ 23.22 (แผนการเบิกจ่ายมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ร้อยละ 61.89) 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ  
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ และให้นําเสนอคณะกรรมการท่ีปรึกษาเก่ียวกับการเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัยทราบต่อไป 
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ระเบยีบวาระที่ 2.4 กําหนดการจัดงานโครงการทับแก้ววิชาการ ครั้งที่ 5 ประจําปี 2561 
 
สรุปเรื่อง 

ด้วยวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ได้กําหนดจัดงานโครงการทับแก้ววิชาการ ครั้งที่ 5 
ประจําปี 2561 “จากเร่ิมต้นอย่างสร้างสรรค์สู่การพัฒนาที่ย่ังยืน (From Creative Startup to Sustainable 
Development) เน่ืองในโอกาสครบรอบ 50 ปี ของการก่อต้ังมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวัง
สนามจันทร์ ในวันที่ 27-29 สิงหาคม 2561 ต้ังแต่เวลา 08.30-20.00 น. ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม เพ่ือแสดงศักยภาพของมหาวิทยาลัยต่อสาธารณชนในการนําองค์
ความรู้ของอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ที่มีการขับเคลื่อนผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ของคณะวิชา/
หน่วยงานท่ีเป็นรูปแบบการบริการวิชาการแก่สังคม เช่น การจัดนิทรรศการผลงานวิจัยของนักศึกษาและ
คณาจารย์ นิทรรศการผลงานนักศึกษาในรายวิชาศิลปากรสร้างสรรค์ การเสวนาแนะนําการศึกษา ผลงาน
บูรณาการ Startup ของนักศึกษาคณะวิชาต่างๆ กิจกรรมวิชาชีพเสริมสร้างทักษะชีวิตและจิตอาสา การ
แข่งขันทักษะด้านต่างๆ การนําเสนอผลงานวิชาการและนิทรรศการของศูนย์การเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์
พลังงาน การจัดกิจกรรมนันทนาการ เป็นต้น 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบยีบวาระที่ 2.5 การตรวจสอบพัสดุประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 
 
สรุปเรื่อง 

ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
ข้อ 213 ได้กําหนดให้ภายในเดือนสุดท้ายก่อนสิ้นปีงบประมาณของทุกปี ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือ
หัวหน้าหน่วยงานท่ีมีหน้าที่ตามข้อ 205 แต่งต้ังผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุ ซึ่งมิใช่เจ้าหน้าที่พัสดุ เพ่ือ
ตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุในงวด 1 ปี ที่ผ่านมา และตรวจนับพัสดุประเภทที่คงเหลืออยู่เพียงวันสิ้นงวดน้ัน        
ว่าการรับจ่ายถูกต้องหรือไม่ พัสดุคงเหลือมีตัวอยู่ตรงตามบัญชีหรือทะเบียนหรือไม่ มีพัสดุใดชํารุด เสื่อมสภาพ 
หรือสูญไป เพราะเหตุใด หรือพัสดุใดไม่จําเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐแล้ว ให้เสนอรายงานผลการตรวจสอบ
ดังกล่าวต่อผู้แต่งต้ังภายใน 30 วันทําการ น้ัน 

ในการน้ี กองคลังจึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบการดําเนินการจัดทําระบบบริหารทรัพยากร
องค์กร (SU-ERP) โดยจะเร่ิมใช้งานในวันที่ 1 ตุลาคม 2561 พร้อมทั้งขอให้คณะวิชา/ส่วนงาน ดําเนินการดังน้ี 

1. เจ้าหน้าที่พัสดุคณะวิชา/ส่วนงาน ดําเนินการจําหน่ายพัสดุชํารุด เสื่อมสภาพเน่ืองจากการ
ใช้งานตามปกติ หรือสูญไปตามธรรมชาติ โดยอ้างอิงผลการตรวจสอบพัสดุประจําปีงบประมาณที่ผ่านมา โดย
การจําหน่ายพัสดุให้ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 215 และตัดจําหน่าย/โอนย้ายครุภัณฑ์ในระบบพัสดุ (MIS) ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 
มิถุนายน 2561 
  



 7

2. คณบดีหรือผู้มีอํานาจเทียบเท่าพิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 ข้อ 213 และข้อ 214 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2561 

3. กรรมการและเลขานุการที่ได้รับการแต่งต้ังตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ดําเนินการแจ้ง
เวียนคําสั่งให้คณะกรรมการฯ ท่านอ่ืนทราบ และนัดประชุมกําหนดวันตรวจนับสินทรัพย์ที่อยู่ในความ
ครอบครองดูแลของคณะวิชา/ส่วนงาน ให้ถูกต้องครบถ้วนร้อยเปอร์เซ็นต์ 

4. เจ้าหน้าที่พัสดุคณะวิชา/ส่วนงาน ดําเนินการจัดพิมพ์รายงานทะเบียนทรัพย์สิน ข้อ 3 : 
แบบตรวจสอบทรัพย์สินในระบบพัสดุ (MIS) จํานวน 2 ชุด ระหว่างวันที่ 15-19 สิงหาคม 2561 ซึ่ง
มหาวิทยาลัยจะดําเนินการปิดระบบพัสดุ (MIS) ในวันดังกล่าว ในส่วนของการลงบัญชีรับพัสดุจากใบตรวจรับ
พัสดุ การบันทึกข้อมูลวัสดุ - ครุภัณฑ์ และการตัดจําหน่าย/โอนย้ายครุภัณฑ์ เพ่ือมิให้มียอดรายการเคล่ือนไหว
ของสินทรัพย์ และเปิดระบบพัสดุ (MIS) ให้ใช้งานได้ตามปกติในวันถัดไป แล้วนําส่งแบบตรวจสอบทรัพย์สินให้
คณะกรรมการฯ จํานวน 1 ชุด ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 19 สิงหาคม 2561 

5. คณะกรรมการฯ ที่ได้รับการแต่งต้ังตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ดําเนินการตรวจนับ
ทรัพย์สินจากแบบตรวจสอบทรัพย์สินให้เสร็จสิ้น และสรุปผลการตรวจสอบพัสดุประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 ว่ามียอดคงเหลืออยู่เพียงวันสิ้นงวดน้ัน ตามสถานะดังน้ี 1. ใช้ได้ 2. ชํารุด 3. เสื่อมสภาพ 4. ไม่ใช้งาน  
5. สูญไป เพราะเหตุใด พร้อมลงนามรับรองในรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
จากคณะกรรมการฯ ผ่านความเห็นชอบจากคณบดีหรือผู้มีอํานาจเทียบเท่า และนําเสนออธิการบดีเพ่ือทราบ 
มายังงานพัสดุ กองคลัง สํานักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 19 กันยายน 2561 

6. เมื่อคณบดีหรือผู้มีอํานาจเทียบเท่าได้รับรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ
ประจําปีที่แต่งต้ังตามข้อ 2. แล้วพบว่ามีพัสดุชํารุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไป หรือไม่จําเป็นต้องใช้ในคณะวิชา/
ส่วนงานต่อไป ให้ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 ข้อ 214   

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ ทั้งน้ี ขอให้คณบดีหรือผู้มีอํานาจเทียบเท่ากําชับ กํากับ ดูแลรายการ
ทะเบียนทรัพย์สินที่จะบันทึกในระบบพัสดุ (MIS) ขอให้เป็นรายการที่มีอยู่และใช้งานได้เท่าน้ัน 
 
ระเบยีบวาระที่  3    เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน  
 ไม่ม ี
 
ระเบยีบวาระที่  4     เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
ระเบยีบวาระที่  4.1 การบริหารงานบคุคล 
ระเบยีบวาระที่  4.1.1 การสอบแข่งขนั / คัดเลือก 
  ไม่ม ี
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ระเบยีบวาระที่  4.1.2 การขออนุมัติบรรจุบคุคล / การโอนย้าย  
ระเบียบวาระท่ี  4.1.2.1 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมขออนุมัติจ้าง นายภานุ 

พิมพ์วิริยะกุล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ 
 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย 
ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-09-889 สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ เดิมเป็นอัตราของ นางสาว
จุนธนี วีรเจตบดีธัช ซึ่งได้รับอนุญาตให้ลาออกในวันที่ 1 มกราคม 2561 น้ัน 

คณะฯ ได้ดําเนินการตามข้ันตอนแล้ว ผู้ได้รับการคัดเลือกคือ นายภานุ พิมพ์วิริยะกุล              
วุฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ชีวเคมี) จากมหาวิทยาลัยมหิดล โดยขอยกเว้นเกณฑ์ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ 
เน่ืองจากเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาจากหลักสูตรนานาชาติ ตามมติ ก.บ.พ. ครั้งที่ 25/2558 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 
2558 คณะฯ จึงประสงค์ขออนุมัติจ้าง นายภานุ พิมพ์วิริยะกุล เพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย               
ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-09-889 อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท สังกัดภาควิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมทั้งขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการ
ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังน้ี 

1. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประธานกรรมการ 
2. หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ   กรรมการ 
   คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ชนก  จตุรพิรีย์  กรรมการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทยา  หลิวเสรี   กรรมการ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษราภรณ์  งามปัญญา  กรรมการ 
6. นางพนิดา  ตันติอํานวย    เลขานุการ 

 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จ้าง นายภานุ พิมพ์วิริยะกุล เพ่ือบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย  ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-09-889  อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท             
สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ต้ังแต่วันที่ ก.บ.ม. อนุมัติ  
แต่ไม่ก่อนวันรายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน พร้อมทั้งอนุมัติให้แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลอง
ปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าวตามรายช่ือที่คณะฯ เสนอ ทั้งน้ี การจ้างคร้ังแรกให้จ้างเป็นพนักงานประจํา
สถานภาพทดลองงาน มีระยะเวลาการจ้าง 1 ปี ต้ังแต่วันที่รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน 
 
ระเบยีบวาระที่  4.1.3 การประเมินการปฏิบัติงาน  
ระเบยีบวาระที่  4.1.3.1 รายงานผลการประเมินทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 

3 ราย 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรได้มีคําสั่งบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยให้ทดลอง

ปฏิบัติงานในตําแหน่งเป็นเวลา 6 เดือน จํานวน 3 ราย คือ 
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1. นายสรณบดินทร์ ประสารทรัพย์ วุฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน) 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-05-668 อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท 
สังกัดภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560  

2. นายวรเมธ จุมจวง วุฒิบัญชีบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตําแหน่งนักการเงินและ
บัญชีปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขท่ี 2-3-16-11 อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท สังกัดงานบัญชี กองคลัง 
สํานักงานอธิการบดี ต้ังแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 

3. นางสุธาทิพย์ อรรถชีพ วุฒิบัญชีบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยรังสิต ตําแหน่งนักการเงินและ
บัญชีปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-16-244 อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท สังกัดงานบัญชี กองคลัง 
สํานักงานอธิการบดี ต้ังแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 
 บัดน้ี คณะกรรมการประเมินฯ ได้ดําเนินการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัยดังกล่าวแล้ว เ ห็นว่าพนักงานมหาวิทยาลัย ทั้ง 3 ราย เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ             
ความรับผิดชอบและความประพฤติเหมาะสม เห็นควรให้ปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าวต่อไป 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบรายงานผลการประเมินทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัย จํานวน 3 ราย และให้ปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าวต่อไป 
 
ระเบยีบวาระที่  4.1.4 การขอเปลี่ยน / เพิ่มเง่ือนไขการบรรจุ 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.4.1 คณะอักษรศาสตร์ขออนุมัติเปลี่ยนเง่ือนไขการบรรจุกรอบอัตราว่างเพื่อใช้ใน

การดําเนินการเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่ อบรรจุ เป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่คณะอักษรศาสตร์มีอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่       
1-3-06-127 สังกัดภาควิชาภาษาเยอรมัน น้ัน 

คณะอักษรศาสตร์ได้ดําเนินการเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-3-06-127 ด้วยวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชา
ภาษาและวรรณคดีเยอรมัน การสอนภาษาเยอรมันในฐานะภาษาต่างประเทศ หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เก่ียวข้องกับ
ภาษาเยอรมัน จํานวน 3 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1 ต้ังแต่วันที่ 7-30 ธันวาคม 2559 ครั้งที่ 2 ต้ังแต่วันที่ 23 มกราคม 
2560 ถึงวันที่ 17 มีนาคม 2560 และคร้ังที่ 3 ต้ังแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 

และที่ประชุม ก.บ.ม. มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 19/2560 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 ได้มีมติ
อนุมัติให้เปลี่ยนเง่ือนไขการบรรจุกรอบอัตราว่างเพื่อใช้ในการดําเนินการเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุ
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-3-06-127 สังกัดภาควิชาภาษาเยอรมัน จาก  
วุฒิปริญญาเอก หรือ วุฒิปริญญาโท ที่กําลังศึกษาระดับปริญญาเอกและกําลังทําวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาภาษา
และวรรณคดีเยอรมัน การสอนภาษาเยอรมันในฐานะภาษาต่างประเทศ หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เก่ียวข้องกับ
ภาษาเยอรมัน  
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คณะอักษรศาสตร์ได้ดําเนินการเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย อีกครั้งหน่ึง ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-3-06-127 ด้วยวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก 
หรือ วุฒิปริญญาโท ที่กําลังศึกษาระดับปริญญาเอกและกําลังทําวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีเยอรมัน 
การสอนภาษาเยอรมันในฐานะภาษาต่างประเทศ หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เก่ียวข้องกับภาษาเยอรมัน อีกจํานวน 3 
ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 4 ต้ังแต่วันที่ 18-27 ตุลาคม 2560 ครั้งที่ 5 ต้ังแต่วันที่ 5-16 กุมภาพันธ์ 2561 และครั้งที่ 6 
ต้ังแต่วันที่ 24 เมษายน 2561 - 8 พฤษภาคม 2561 ปรากฏว่าไม่มีผู้สมัครตําแหน่งดังกล่าว คณะฯ จึงประสงค์
ขออนุมัติเปลี่ยนเง่ือนไขการบรรจุก่อนดําเนินการเปิดรับสมัครอีกคร้ังหน่ึง ดังน้ี 

- ผู้สมัครต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีเยอรมัน การสอน
ภาษาเยอรมันในฐานะภาษาต่างประเทศ หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เก่ียวข้องกับภาษาเยอรมัน  หรือ 

- ผู้สมัครต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีเยอรมัน การสอน
ภาษาเยอรมันในฐานะภาษาต่างประเทศ หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เก่ียวข้องกับภาษาเยอรมัน ที่กําลังศึกษาระดับ
ปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีเยอรมัน การสอนภาษาเยอรมันในฐานะภาษาต่างประเทศ หรือ
สาขาวิชาอ่ืนที่เก่ียวข้องกับภาษาเยอรมัน หรือ 

- ผู้สมัครต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีเยอรมัน การสอน
ภาษาเยอรมันในฐานะภาษาต่างประเทศ หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เก่ียวข้องกับภาษาเยอรมัน จากประเทศเยอรมณี 

โดยมติ ก.บ.พ. ครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 มีมติ ดังน้ี 
1. ให้คณะวิชา/หน่วยงานดําเนินการตามท่ีที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 3/2556 

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2556 มีมติเห็นชอบแผนอัตรากําลังบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร 5 ปี (พ.ศ. 2557-
2561) ซึ่งมาตรการปรับโครงสร้างกําลังคน มาตรการท่ี 1 กําหนดจํานวนอัตรากําลังบุคลากรสายวิชาการ           
ตามภารกิจของคณะวิชา โดยกําหนดการสรรหาและคัดเลือกเพ่ือให้ได้คนดี คนเก่ง และมีเง่ือนไขการจ้าง             
ในกลุ่มสาขาวิชา ดังน้ี  

- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ใช้วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ให้ใช้วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้ใช้วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
- กลุ่มสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบให้ใช้วุฒิปริญญาไม่ตํ่ากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า 

ในกรณีที่ดําเนินการประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการแล้ว ไม่สามารถ       
สรรหาบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าได้ คณะวิชา/หน่วยงาน           
ต้องย่ืนเรื่องเสนอที่ประชุม ก.บ.พ. มหาวิทยาลัย เพ่ือขออนุมัติปรับลดวุฒิก่อนที่จะดําเนินการประกาศรับสมัคร
บุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าในคราวต่อไป 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนเง่ือนไขการบรรจุกรอบอัตราว่างเพ่ือใช้ในการ
ดําเนินการเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่           
1-3-06-127 สังกัดภาควิชาภาษาเยอรมัน คณะอักษรศาสตร์ ตามท่ีเสนอ 
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ระเบียบวาระท่ี  4.1.5 การพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ ชํานาญงาน ชํานาญงานพิเศษ ชํานาญการ 
ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษฯ 

  ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6 เรื่องอ่ืนๆ  
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.1 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขออนุมัติจ่ายค่าประสบการณ์โดย

ไม่รวมเข้าในฐานเงินเดือนแก่พนักงานมหาวิทยาลัย ราย นางวรลักษณ์          
วงศ์โดยหวัง ศิริเจริญ 

 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้มีคําสั่งบรรจุแต่งต้ัง นางวรลักษณ์ วงศ์โดยหวัง ศิริเจริญ เป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-3-25-716 อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท สังกัด         
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ต้ังแต่วันที่ 21 มนีาคม 2561 น้ัน  

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารพิจารณาแล้วเห็นว่า นางวรลักษณ์ วงศ์โดยหวัง             
ศิริเจริญ เป็นผู้มีประสบการณ์การทํางานซึ่งเป็นประโยชน์และตรงกับความต้องการของคณะฯ โดยเคย              
มีประสบการณ์การทํางาน ดังน้ี 

- ตําแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
ต้ังแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2542 - 1 มกราคม 2560 

- ตําแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ต้ังแต่วันที่          
4 มกราคม 2560 - 1 เมษายน 2560 

- ตําแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ต้ังแต่วันที่          
18 เมษายน 2560 - 15 มกราคม 2561 

รวมเป็นระยะเวลาที่สามารถนับได้และไม่ซ้อนกันเพ่ือปรับค่าประสบการณ์ทั้งสิ้น 12 ปี            
7 เดือน 1 วัน  

คณะฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ได้รับค่าประสบการณ์โดยไม่รวมเข้าในฐานเงินเดือน        
เดือนละ 12,460 บาท ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 21 มีนาคม 2561 ซึ่งเป็นวันที่รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน 

โดยที่ประชุม ก.บ.พ. มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 5/2548 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2548           
ครั้งที่ 9/2551 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2551 ครั้งที่ 10/2551 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2551 ครั้งที่ 15/2558 
เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558 และคร้ังที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 มีมติอนุมัติหลักเกณฑ์การบรรจุ
พนักงานมหาวิทยาลัยผู้มีประสบการณ์การทํางาน  โดยให้คณะ/หน่วยงานหรือเทียบเท่า เป็นผู้พิจารณา             
ให้ความเห็นชอบในการกําหนดเงินค่าประสบการณ์ ส่วนจํานวนเงินที่ใช้ในการจ่ายเป็นเงินค่าประสบการณ์ให้
ใช้จากเงินรายได้และหรือเงินโครงการพิเศษของคณะ/หน่วยงานหรือเทียบเท่า ทั้งนี้ ที่ประชุมวางแนว
ปฏิบัติว่าหากคณะวิชา/หน่วยงานประสงค์ให้จ่ายค่าประสบการณ์ ให้ดําเนินการเสนอขออนุมัติต่อ ก.บ.พ. 
อย่างช้าไม่เกิน 30 วัน หลังจากวันที่ ก.บ.พ. มีมติอนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยผู้น้ันผ่านการประเมินทดลอง
ปฏิบัติงานแล้วและนําเสนอที่ประชุม ก.บ.พ. พิจารณา อน่ึง ให้คณะวิชา/หน่วยงาน ที่ประสงค์เสนอขออนุมัติ
จ่ายค่าประสบการณ์จัดส่งประกาศของคณะวิชา/หน่วยงาน เก่ียวกับหลักเกณฑ์การจ่ายค่าประสบการณ์ให้
มหาวิทยาลัยเพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาต่อไปด้วย 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จ่ายค่าประสบการณ์แก่พนักงานมหาวิทยาลัย ราย         
นางวรลักษณ์ วงศ์โดยหวัง ศิริเจริญ โดยไม่รวมเข้าในฐานเงินเดือน เดือนละ 12,460 บาท ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่          
21 มีนาคม 2561 ซึ่งเป็นวันที่รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.2 การขอเพิ่มวุฒิการศึกษาไว้ในทะเบียนประวัติพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 

2 ราย 
 

สรุปเรื่อง 
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือน        

ตามคุณวุฒิและการเพ่ิมวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติ พ.ศ.2553 ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน 2553 ข้อ 4    
และข้อ 5 กําหนดว่าการปรับเงินเดือนตามคุณวุฒิหรือการเพ่ิมคุณวุฒิไว้ในทะเบียนประวัติน้ัน ข้าราชการ           
และพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ที่ได้รับคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นน้ันจะต้องเป็นคุณวุฒิที่ตรงกับลักษณะการสอน
ของภาควิชา หรือของคณะหรือหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 

และสําหรับข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายบริหารและปฏิบัติงานท่ัวไป ที่ได้รับ
คุณวุฒิเพ่ิมขึ้นน้ันจะต้องเป็นคุณวุฒิที่ตรงกับมาตรฐานกําหนดตําแหน่งซึ่งบุคคลน้ันดํารงตําแหน่งอยู่ในขณะนั้น 
ส่วนการกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ ให้คํานึงถึงความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบ ความประพฤติ
และความเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างย่ิงต้องพิจารณาถึงลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ผลประโยชน์ที่หน่วยงานจะได้รับ
เป็นสําคัญ   

นอกจากน้ี ที่ประชุม ก.บ.พ. มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 10/2551 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2551  
ได้วางแนวปฏิบัติว่า การเสนอขอกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิของผู้ได้รับอนุญาตให้ลาศึกษา หรือผู้ที่ได้รับ
วุฒิก่อนบรรจุแต่งต้ังจะต้องเสนอเรื่องให้หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ของคณะหรือมหาวิทยาลัย ภายใน 60 วัน นับแต่
วันรายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการ (กรณีได้รับวุฒิเพ่ิมขึ้นก่อนวันรายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการ) หรือ ภายใน 60 วัน     
นับแต่วันที่สําเร็จการศึกษา (กรณีรายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการก่อนวันที่มีหลักฐานว่าสําเร็จการศึกษา) หากเสนอ
เรื่องขอกําหนดภายหลังเวลาดังกล่าวให้กําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิได้ไม่ก่อนวันที่หน่วยงานการเจ้าหน้าที่
ของคณะหรือมหาวิทยาลัยได้รับเรื่อง 

สํานักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีประสงค์ขออนุมัติเพ่ิมวุฒิการศึกษาไว้ในทะเบียน
ประวัติ จํานวน 2 ราย ดังน้ี 

1. นางสาววิภา จักรฉิม พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งนักการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
ตําแหน่งเลขที่ 2-2-24-524 อัตราเงินเดือน เดือนละ 27,200 บาท สังกัดงานคลัง สํานักงานวิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี สํานักงานอธิการบดี ได้รับอนุญาตให้ลาศึกษานอกเวลาราชการในระดับปริญญาโท สาขาวิชา
การบัญชี ณ มหาวิทยาลัยรามคําแหง มีกําหนด 2 ปี 1 เดือน ต้ังแต่วันที่ 1 กันยายน 2558 ถึงวันที่             
30 กันยายน 2560 และได้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท วุฒิบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี 
จากมหาวิทยาลัยรามคําแหง ต้ังแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 โดยย่ืนเรื่องเสนอขอเพ่ิมวุฒิการศึกษาไว้ใน
ทะเบียนประวัติให้หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ของคณะฯ รับเรื่องเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ทั้งน้ี ให้มีผลต้ังแต่
วันที่ 25 เมษายน 2561  ซึ่งเป็นวันที่งานการเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรับเร่ือง นับแต่ที่วันที่สําเร็จการศึกษา 
(อัตราเงินเดือน เดือนละ 27,200 บาท เกินกว่าอัตราการบรรจุคุณวุฒิปริญญาเอก) 

2. นายนิพนธ์ เรืองหิรัญวนิช พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งนักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ 
ตําแหน่งเลขที่ 2-3-24-256 อัตราเงินเดือน เดือนละ 27,650 บาท สังกัดงานสวัสดิการและกิจกรรมนักศึกษา 
สํานักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี สํานักงานอธิการบดี ได้รับอนุญาตให้ลาศึกษานอกเวลาราชการในระดับ
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ปริญญาโท สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีกําหนด 3 ปี         
19 วัน ต้ังแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2553 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2556 และได้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  
วุฒิศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน) จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ 
18 สิงหาคม 2560 โดยย่ืนเร่ืองเสนอขอเพ่ิมวุฒิการศึกษาไว้ในทะเบียนประวัติให้หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ของ
คณะฯ รับเรื่องเม่ือวันที่ 25 เมษายน 2561 ทั้งน้ี ให้มีผลต้ังแต่วันที่ 25 เมษายน 2561 ซึ่งเป็นวันที่งาน            
การเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรับเรื่อง เ น่ืองจากย่ืนเรื่องเกินกว่า 60 วัน นับแต่วันที่สําเร็จการศึกษา                 
(อัตราเงินเดือน เดือนละ 27,650 บาท เกินกว่าอัตราการบรรจุคุณวุฒิปริญญาโท) 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้เพ่ิมวุฒิการศึกษาไว้ในทะเบียนประวัติพนักงาน
มหาวิทยาลัย จํานวน 2 ราย  ตามท่ีเสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.3 รายงานผลความก้าวหน้าของการเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ ครั้งที่ 3 ของ                

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ฉาย ทองปิ่น คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยอนุมัติให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ฉาย ทองป่ิน คณะวิศวกรรมศาสตร์      
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการเพ่ือเขียนตํารา เรื่องสมบัติของ          
พอลิเมอร์ โดยมีกําหนดระยะเวลา 8 เดือน ต้ังแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2561 น้ัน   

ในการน้ี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ฉาย ทองป่ิน ได้ส่งรายงานผลความก้าวหน้าของการ        
ไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ ครั้งที่ 3 ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561   
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบรายงานผลความก้าวหน้าของการเพ่ิมพูนความรู้            
ทางวิชาการ ครั้งที่ 3 ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ฉาย ทองป่ิน คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
 
ระเบยีบวาระที่  4.2 แผนและการติดตามผลการดําเนินงานตามแผน 
ระเบยีบวาระที่  4.2.1 นโยบาย หลักเกณฑ์ และปฏิทินการจัดทาํงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

สรุปเรื่อง 
ด้วยใกล้ถึงกําหนดการจัดทํางบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 

2562 เพ่ือให้การดําเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสอดคล้องตามนโยบายท่ีได้รับมอบหมายจากสภา
มหาวิทยาลัย กองแผนงานจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาดังน้ี 
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1. นโยบายการจัดทํางบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
1.1 กําหนดให้ขอต้ังงบประมาณสําหรับการดําเนินงานตามนโยบาย แผนงาน งาน 

โครงการและกิจกรรมที่สอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ .ศ . 2560-2564 ที ่                
สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบแล้ว ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 (รวมงบประมาณที่ต้ังสมทบกองทุน
วิจัย/สร้างสรรค์) ของประมาณการรายรับ รวมถึงวงเงินสะสมที่จะนํามาจัดทําโครงการด้วย   

1.2 เป้าหมาย นโยบาย ที่กําหนดไว้ในแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ.  
2560-2564 (แผนงาน/แผนงานรอง) ดังน้ี 

เป้าหมายที่ 1 มหาวิทยาลัยช้ันนําที่มีมาตรฐานสากล  มนีโยบาย 3 ด้าน 
(1) พัฒนานวัตกรรมจัดการศึกษาเพ่ือผลิตบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 
(2) พัฒนาความเป็นสากลของมหาวิทยาลัย 
(3) พัฒนาประสบการณ์และคุณภาพชีวิตในมหาวิทยาลัยของนักศึกษา 
เป้าหมายที่ 2 มหาวิทยาลัยที่เป็นที่พ่ึงของชุมชน สังคมและประเทศชาติ มีนโยบาย 2 ด้าน 
(1) พัฒนาด้านการวิจัยและการสร้างสรรค์ และการบูรณาการกับบริการวิชาการ 
(2) พัฒนาด้านการบริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
เป้าหมายที่ 3 มหาวิทยาลัยที่พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง มีนโยบาย 3 ด้าน 
(1) พัฒนาระบบ กลไก และเคร่ืองมือในการบริหารจัดการ 
(2) พัฒนาบุคลากร 
(3) การจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยที่สําคัญ 

โดยการกําหนดสัดส่วนงบประมาณเพ่ือการดําเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 ตามเป้าหมายดังน้ี 

 
เป้าหมายของแผนพัฒนามหาวิทยาลัย  ร้อยละของงบประมาณรายรบั 

1. มหาวิทยาลยัช้ันนําที่มีมาตรฐานสากล 
      - ด้านทุนการศึกษา ร้อยละ 2.00  
      - ด้านการพัฒนาประสบการณ์และคณุภาพชีวิตในมหาวิทยาลัย
ของนักศึกษา ร้อยละ 5.00 

 

        ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30.00 
2. การเป็นที่พ่ึงของชุมชน สังคมและประเทศชาติ 
      -  กองทุนวิจัย/สร้างสรรค์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ  5.00  
3. มหาวิทยาลยัที่พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง 

(สามารถเฉลีย่รวมกันทุกเปา้หมายได้) 

ทั้งน้ี กําหนดสัดส่วนที่ต้องจัดสรรสําหรับทุนการศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 2.00 และ
สมทบเข้ากองทุนวิจัยสร้างสรรค์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5.00 ของประมาณการรายรับ เพ่ือให้การดําเนินการบรรลุ
ตามเป้าหมายที่กําหนด 

1.3 รายละเอียด แผนงาน แผนงานรอง และลักษณะโครงการ/กิจกรรมเพ่ือสนับสนุนการ
ดําเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย  
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ทั้งน้ี ให้คณะวิชา/หน่วยงานจัดทําโครงการที่สอดคล้องตามนโยบายและสัดส่วน
งบประมาณที่กําหนดเสนอในคําของบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ผ่าน
ระบบ MIS งบประมาณ พร้อมแนบรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม ที่จะดําเนินงานตามแผนที่กําหนด เพ่ือ
ใช้ประกอบการพิจารณาติดตามและประเมินผลตามระยะเวลาที่กําหนดต่อไป 

2. หลักเกณฑ์การจัดทํางบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
2.1 งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ หมายรวมถึง เงินรายได้โครงการปกติ และเงิน

รายได้โครงการพิเศษ ซึ่งเงินรายได้ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  เริ่มต้นต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 และ
สิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน 2562 

2.2 การจัดทําคําขอต้ังงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของคณะ/หน่วยงานต่างๆ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ให้จัดทํางบประมาณให้สอดคล้องตามนโยบายการจัดทํางบประมาณรายจ่ายจากเงิน
รายได้ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และแผนพัฒนามหาวิทยาลัยประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 - 2564  
ในพันธกิจ แผนงาน/งาน/โครงการที่เก่ียวข้อง พร้อมกับประมาณการล่วงหน้า 3 ปี โดยแยกประเภทรายจ่ายตาม
ผลผลิตและแผนงานในรูปของงาน/โครงการต่างๆ ตามแบบฟอร์มที่กําหนด ทั้งน้ี จะต้องระบุจํานวนเงินและ
รายละเอียดคําขอให้ชัดเจนตามประเภทของงบรายจ่ายเพ่ือเป็นข้อมูลในการติดตามและประเมินผลภายหลัง 

2.3 การจัดทําคําของบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
สําหรับโครงการ/กิจกรรม ที่เป็นนโยบายท่ีสอดคล้องตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560-2564 ให้จัดทําคําขอพร้อมแนบรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม ที่จะดําเนินงานในเร่ืองดังกล่าวให้
ครบถ้วน เพ่ือใช้ประกอบการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามระยะเวลาที่กําหนด  

2.4 ส่วนงานทีม่ีหน้าที่จัดทําคําของบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ 
2.4.1 ส่วนงานที่มีรายได้และรับผิดชอบการเบิกจ่ายเองทั้งหมด ได้แก่ คณะวิชา 

วิทยาลัยนานาชาติ บัณฑิตวิทยาลัย ที่เปิดสอนหลักสูตรซึ่งสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ทั้งหลักสูตรโครงการปกติ
และหลักสูตรโครงการพิเศษ และโรงเรียนสาธิต  

2.4.2 ส่วนงานที่มีรายได้และรับผิดชอบการเบิกจ่ายเองและมหาวิทยาลัยจะจัดสรร
เงินรายได้เพ่ิมเติมให้แต่ละปีตามความจําเป็น ได้แก่ สํานักหอสมุดกลาง ศูนย์คอมพิวเตอร์ หอศิลป์ และ
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

2.4.3 ส่วนงานที่ไม่มีรายได้และให้สํานักงานอธิการบดีรับผิดชอบการเบิกจ่าย 
มหาวิทยาลัยจะจัดสรรเงินรายได้ให้แต่ละปี ได้แก่ กอง/หน่วยงานในสํานักงานอธิการบดี สํานักงานสภา
มหาวิทยาลัย 

2.4.4 สําหรับรายรับจากหน่วยงาน/รายการต่อไปน้ี 
- สํานักบริการวิชาการ 
- ศูนย์หนังสือ 
- สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน “เภสัชศาลา” คณะเภสัชศาสตร์ 
- หน่วยภูมิปัญญาทางเภสัชศาสตร์ “ประโชติ เปล่งวิทยา” คณะเภสัชศาสตร์ 
- หน่วยเครือข่ายเภสัชสนเทศ “ประชานาถ” คณะเภสัชศาสตร์ 
- เงินค่าบํารุงกิจการนักศึกษา และนักเรียนโรงเรียนสาธิต 
- เงินค่าอาหารและภาชนะของนักเรยีนโรงเรียนสาธิต 
- เงินชดใช้กรณีผิดสัญญาการเป็นนักศึกษาเพ่ือศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์ใน

ส่วนที่เป็นของคณะเภสัชศาสตร์ 
- เงินค่าสมัครสอบคัดเลือก 
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ให้ประมาณการรายรับและจัดทําคําของบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ประจําปีผ่าน
ระบบ เพ่ือจัดทําเป็นภาพรวมนําเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

2.5 การประมาณการวงเงินรายรับเพ่ือการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ให้ใช้ตัวเลข
ประมาณการรายรับเฉล่ียระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

 สําหรับค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้จัดเก็บจากนักศึกษา ให้
ประมาณการจากจํานวนนักศึกษาปีการศึกษา 2560 ภาคปลายและปีการศึกษา 2561 เฉพาะภาคต้นของ         
ปีการศึกษาปกติ 

2.6 การพิจารณาจัดสรรเงินรายได้ประจําปีสําหรับแต่ละส่วนงานให้ใช้เกณฑ์ดังต่อไปน้ี 
2.6.1 คณะวิชาทุกคณะและวิทยาลัยนานาชาติ ให้ได้รับจากค่าลงทะเบียนเรียนของ

นักศึกษาในระดับปริญญาบัณฑิตโครงการปกติรายวิชาที่มิใช่วิชาศึกษาทั่วไปและคณะน้ันเป็นผู้รับผิดชอบ         
การสอน โดยให้ได้รับเต็มจํานวนที่ได้รับจริงซึ่งได้รับมาในแต่ละรายวิชา ค่าธรรมเนียมพิเศษของนักศึกษาใน
ระดับปริญญาบัณฑิตไม่เกินจํานวนที่แต่ละคณะได้รับจริง และค่าธรรมเนียมการข้ึนทะเบียนสอบซ้ําของ
นักศึกษาในระดับปริญญาบัณฑิตไม่เกินจํานวนที่แต่ละคณะได้รับจริง 

 สําหรับรายวิชาศึกษาท่ัวไป ให้จัดสรรค่าลงทะเบียนเรียนและค่าธรรมเนียม
การข้ึนทะเบียนสอบซ้ําของนักศึกษาในระดับปริญญาบัณฑิต แก่คณะและหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบการสอน
ในแต่ละรายวิชา โดยให้ได้รับเต็มจํานวนที่ได้รับมาในแต่ละรายวิชา 

 รวมท้ังให้ได้รับร้อยละ 96 จากค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมพิเศษของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาโครงการปกติ ให้ได้รับร้อยละ 94 จากค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมพิเศษของ
นักศึกษาในระดับปริญญาบัณฑิตโครงการพิเศษ และร้อยละ 90 จากค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมพิเศษของ
นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาโครงการพิเศษ 

 สําหรับคณะวิทยาการจัดการ ให้ได้รับร้อยละ 80 จาก ค่าลงทะเบียนเรียน
แบบเหมาจ่ายและค่าธรรมเนียมพิเศษของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตโครงการพิเศษ และคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ให้ได้รับร้อยละ 80 จากค่าลงทะเบียนเรียนแบบเหมาจ่ายและค่าธรรมเนียมพิเศษ
ของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตโครงการพิเศษ (เฉพาะสาขาวิชาและช้ันปีที่จัดการเรียนการสอนที่สํานักงาน
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี) 

2.6.2 บัณฑิตวิทยาลัย ให้ได้รับเต็มจํานวนของค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมพิเศษ
โครงการปกติที่บัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้รับผิดชอบการสอน และร้อยละ 4 จากค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมพิเศษ
ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งโครงการปกติและโครงการพิเศษ รวมถึงค่าธรรมเนียมการศึกษาอ่ืนที่บัณฑิต
วิทยาลัยขอทําความตกลงกับมหาวิทยาลัย 

2.6.3 โรงเรียนสาธิต ให้ได้รับเต็มจํานวนของรายรับโรงเรียนสาธิตทั้งหมด 
2.6.4 ส่วนงานตามข้อ 2.4.2 ให้ได้รับเต็มจํานวนของรายได้หน่วยงานน้ันๆ รวมกับ

งบประมาณส่วนที่มหาวิทยาลัยพิจารณาจัดสรรให้เพ่ิมเติมตามความจําเป็น 
2.6.5 ส่วนงานตามข้อ 2.4.3 เงินรายรับที่เหลือจากการจัดสรรทั้งหมด รวมทั้งเงิน

ผลประโยชน์จากการลงทุน/เงินฝากกับสถาบันการเงิน อธิการบดีเป็นผู้รับผิดชอบพิจารณาจัดสรร 
2.7 ส่วนงานในข้อ 2.4.1 รับผิดชอบค่าใช้จ่ายของคณะวิชา/หน่วยงาน รวมทั้งค่าใช้จ่าย

ดังต่อไปน้ี 
2.7.1 สมทบจ่ายเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยสําหรับช่วงเวลาที่ ไม่มี เ งิน

งบประมาณแผ่นดินรองรับ และเงินเพ่ิมอ่ืนๆ ที่มีการปรับตามกฎหมายกําหนด 
2.7.2 สมทบจ่ายค่าจ้างช่ัวคราวที่จ้างจากงบประมาณแผ่นดิน 
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2.7.3 ค่าเดินทางไปต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายในต่างประเทศ กรณีผู้ได้รับทุนของ
คณะวิชา 

2.7.4 สมทบจ่ายค่าสาธารณูปโภคเข้ากองทุนค่ากระแสไฟฟ้า โดยประมาณการค่า
สาธารณูปโภค (ค่ากระแสไฟฟ้า) ที่จะต้องสมทบจ่ายจากงบประมาณแผ่นดิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
ไม่น้อยกว่าที่หน่วยงานได้ใช้งบประมาณเงินรายได้ในปีที่ผ่านมา รวมกับค่ากระแสไฟฟ้าที่หน่วยงานค้างจ่าย 
พร้อมทั้งประมาณการสมทบจ่ายค่ากระแสไฟฟ้าสําหรับอาคารใหม่ด้วย 

2.7.5 ให้ประมาณการต้ังงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับค่านํ้าประปาของวิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร์   

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

2.7.7 ทุนการศึกษา  การอบรม การสัมมนาของคณะวิชาหรือหน่วยงาน (ทั้งน้ี ควรมี
ความสอดคล้องกับนโยบายการจัดทํางบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562) 

2.7.8 ให้ประมาณการต้ังงบประมาณสมทบเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับการปรับปรุงอาคารให้
เป็นอาคารอนุรักษ์พลังงาน อาคารควบคุมตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 
สําหรับอาคารควบคุมและโรงงานควบคุม 

2.7.9 ให้จัดต้ังงบประมาณสําหรับจัดทําโครงการตามนโยบาย แผนงาน โครงการและ
กิจกรรมตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 ในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 (รวม
งบประมาณที่ต้ังสมทบกองทุนวิจัย/สร้างสรรค์ ร้อยละ 5) จากเงินรายรับค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมการศึกษา
ของคณะวิชา/วิทยาลัยนานาชาติ/บัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งไม่รวมดอกเบ้ียรับ รายรับค่าสมัครสอบคัดเลือก  

2.8 คณะวิชา/หน่วยงานที่มีเงินสะสม ประสงค์จะนํามาใช้จ่าย ให้จัดทําเป็นโครงการ
เสนอขอต้ังงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ประจําปี โดยจํานวนเงินที่นํามาต้ังงบประมาณจะเป็นวงเงินที่ไม่
เกินเงินสะสมคงเหลือเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   

ทั้งน้ี โครงการท่ีเสนอต้องสอดคล้องตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 
2560-2564 และแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ใน
สัดส่วน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของเงินสะสมที่นํามาใช้ 

2.9 สําหรับโครงการจดหมายเหตุ ให้มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณให้ 
2.10 คณะวิชา/หน่วยงาน สามารถใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีต้องไม่เกิน

รายรับที่เข้ามาในแต่ละปีงบประมาณ และต้องไม่เกินยอดรวมของวงเงินงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติจาก 
สภามหาวิทยาลัย 

2.11 ให้สํานักบริการวิชาการและศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยศิลปากร ประมาณการรายได้ที่
จะนําส่งให้มหาวิทยาลัยด้วย 

2.12 คณะวิชา/หน่วยงาน ที่มีภาระหน้ีค้างชําระค่าสาธารณูปโภค ภาระหน้ีสินอ่ืนๆ และ
โครงการอนุรักษ์พลังงานกับมหาวิทยาลัย ให้ดําเนินการจัดทําแผนการชําระหน้ีคืนให้กับมหาวิทยาลัย ในการ
จัดทําคําของบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ประจําปี 

2.13 คณะวิชา/หน่วยงานท่ีมีภาระหน้ีสินผูกพันกับมหาวิทยาลัย ที่กู้ยืมเงินจากเงินคงคลัง
ของมหาวิทยาลัย ให้ต้ังงบประมาณเพ่ือชําระหน้ีคืนเงินคงคลังตามแผนที่กําหนด 
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2.14 ให้คณะวิชา/หน่วยงาน ดําเนินการจัดทําคําของบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้
ประจําปี พ.ศ. 2562 พร้อมรายละเอียดของโครงการที่เก่ียวข้องให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด ทั้งน้ี หาก
มีคณะวิชา/หน่วยงานใด ไม่สามารถนําส่งคําขอและรายละเอียดได้ทัน มหาวิทยาลัยอาจพิจารณายกเว้นการ
เสนอขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของคณะวิชา/หน่วยงานนั้น ต่อสภามหาวิทยาลัย เน่ืองจาก
ส่งผลกระทบต่อการจัดทํางบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในภาพรวมของ
มหาวิทยาลัย   

3. ปฏิทินการจัดทํางบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบนโยบาย หลักเกณฑ์ และปฏิทินการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามที่กองแผนงานเสนอ และให้นําเสนอ
คณะกรรมการที่ปรึกษาเกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.2.2 (ร่าง) แผนอัตรากําลังบุคลากร มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 (ส่วนต่อขยายจากแผนอัตรากําลังบุคลากร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร (พ.ศ. 2557-2561)) 

 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2556 ได้ให้ความ
เห็นชอบแผนอัตรากําลังบุคลากร มหาวิทยาลัยศิลปากร 5 ปี (พ.ศ. 2557-2561) แล้วน้ัน  

เน่ืองจากจะครบกําหนดระยะเวลาตามแผนดังกล่าว ประกอบกับสภามหาวิทยาลัยได้ออก
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยแผนอัตรากําลังบุคลากร การกําหนดกรอบอัตรากําลังบุคลากร และการ
บริหารกรอบอัตรากําลัง พ.ศ. 2561 ซึ่งตามบทเฉพาะกาล ข้อ 28 กําหนดว่า “ในระหว่างที่ยังไม่มีแผน
อัตรากําลังบุคลากรและกรอบอัตรากําลังบุคลากรตามข้อบังคับน้ี ให้ใช้แผนอัตรากําลังบุคลากรและกรอบ
อัตรากําลังบุคลากรของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปพลางก่อนและให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือขอปรับแผน
ดังกล่าวตามเหตุผลและความจําเป็นสําหรับใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคลต่อไปจนกว่าสภามหาวิทยาลัยจะ
อนุมัติแผนอัตรากําลังบุคลากรและกรอบอัตรากําลังบุคลากรตามข้อบังคับน้ี ซึ่งต้องไม่เกินระยะเวลาหน่ึงปีนับ
แต่วันที่ข้อบังคับน้ีมีผลใช้บังคับ” โดยมหาวิทยาลัยได้เวียนแจ้งคณะวิชา/ส่วนงานให้จัดทําแผนอัตรากําลัง
บุคลากร มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ส่วนต่อขยายจากแผนอัตรากําลังบุคลากร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร (พ.ศ. 2557-2561)) และกองการเจ้าหน้าที่ได้รวบรวมแผนอัตรากําลังดังกล่าวเพ่ือเสนอ
ที่ประชุมพิจารณา 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบในหลักการของ (ร่าง) แผนอัตรากําลังบุคลากร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ส่วนต่อขยายจากแผนอัตรากําลังบุคลากร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร (พ.ศ. 2557-2561)) โดยให้ตัดอัตรากําลังที่ขอเพ่ิมใหม่ในส่วนของบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ จํานวนทั้งสิ้น 61 อัตรา ออก ก่อนนําเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาเก่ียวกับนโยบายการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
ระเบยีบวาระที่  4.3 ข้อบังคับ / ระเบียบ / ประกาศ 
ระเบียบวาระท่ี  4.3.1 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญา

บัณฑิต สําหรับนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรสาขาวิชาชีพครู 5 ปี 
ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
สาขาวิชาสังคมศึกษา  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  สาขาวิชาการ
ประถมศึกษา สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ และ 
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญา
บัณฑิต สําหรับนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรสาขาวิชาชีพครู 5 ปี 
ชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2561 สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
สาขาวิชาสังคมศึกษา  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  สาขาวิชาการ
ประถมศึกษา สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ 

 
สรุปเรื่อง 

เพ่ือให้การดําเนินงานด้านการเรียนการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
กองบริการการศึกษาจึงเสนอที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ปฏิทินการศึกษา
ระดับปริญญาบัณฑิต สําหรับนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรสาขาวิชาชีพครู 5 ปี ช้ันปีที่ 4 ปีการศึกษา 
2561 สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาสังคมศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชา
การประถมศึกษา สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ และ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย
ศิลปากร เรื่อง ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต สําหรับนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรสาขาวิชาชีพ
ครู 5 ปี ช้ันปีที่ 5 ปีการศึกษา 2561 สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาสังคมศึกษา 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาการประถมศึกษา สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง 
ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต สําหรับนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรสาขาวิชาชีพครู 5 ปี ช้ันปีที่ 
4 ปีการศึกษา 2561 สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาสังคมศึกษา สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย สาขาวิชาการประถมศึกษา สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ และ (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต สําหรับนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ 
หลักสูตรสาขาวิชาชีพครู 5 ปี ช้ันปีที่ 5 ปีการศึกษา 2561 สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
สาขาวิชาสังคมศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาการประถมศึกษา สาขาวิชาการสอนภาษาจีนใน
ฐานะภาษาต่างประเทศ และให้นําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใช้ต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี  4.3.2 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญา
บัณฑิต สําหรับนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร รับเข้า
ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ) 

 
สรุปเรื่อง 

ด้วยวิทยาลัยนานาชาติได้จัดทํา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ปฏิทินการศึกษา
ระดับปริญญาบัณฑิต สําหรับนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร รับเข้าภาคปลาย ปีการศึกษา 
2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ) เพ่ือเสนอที่ประชุม
พิจารณา โดยผ่านการพิจารณาจากกองบริการการศึกษาแล้ว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ปฏิทิน
การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต สําหรับนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร รับเข้าภาคปลาย             
ปีการศึกษา 2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ) และให้
นําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใช้ต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.3.3 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง นโยบายการจัดการเร่ืองร้องเรียน

ของมหาวิทยาลัยศิลปากร (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง 
นโยบายการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร 
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง นโยบายการจัดซ้ือจัดจ้างของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง นโยบาย
ต่อต้านการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ร่าง) 
ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง นโยบายการเปิดเผยข้อมูลของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การให้
ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง มาตรฐาน
และความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร และ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง มาตรการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานและการดําเนินการกับผู้ปฏิบัติงานท่ีมีผลสัมฤทธิ์
การปฏิบัติงานตํ่าของมหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันอังคารที่ 
8 พฤษภาคม 2561 ได้ให้ความเห็นชอบในหลักการของ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 4 ฉบับ 
ดังน้ี 
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1. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง นโยบายการจัดการเรื่องร้องเรียนของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยให้ปรับแก้ในร่างดังกล่าว ดังน้ี 

- ข้อ 2.1 แก้ไขข้อความ จาก “ร้องเรียนผ่านจดหมายถึงผู้เก่ียวข้อง”เป็น “ร้องเรียนผ่าน
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ถึงผู้เก่ียวข้อง” 

- ข้อ 3 เพ่ิมเติมรายละเอียดเก่ียวกับการแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบว่า มหาวิทยาลัยหรือ
ส่วนงานรับทราบเรื่องร้องเรียนดังกล่าวแล้ว และอยู่ระหว่างดําเนินการ 

2. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง นโยบายการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ
บุคลากร มหาวิทยาลัยศิลปากร  

3. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง นโยบายการจัดซื้อจัดจ้างของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร  

4. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง นโยบายต่อต้านการรับสินบนเพ่ือป้องกันการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ทั้งน้ี ประธานมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากรพิจารณา (ร่าง) 
ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 4 ฉบับ ดังกล่าวอีกคร้ัง หากประสงค์แก้ไข/มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมขอให้
เสนอเพ่ือพิจารณาในการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 10/2561 วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561 เป็นวาระสืบเน่ือง 
ก่อนนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใช้ต่อไป น้ัน 

ในการน้ี กองนิติการได้ดําเนินการตามมติดังกล่าวแล้ว พร้อมน้ีได้เสนอที่ประชุมพิจารณา 
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากรเพ่ิมเติมอีก จํานวน 4 ฉบับ ดังน้ี 

1. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง นโยบายการเปิดเผยข้อมูลของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

2. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้า
มามีส่วนร่วมในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร 

3. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงาน
และการให้บริการของมหาวิทยาลัยศิลปากร 

4. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง มาตรการประเมินผลการปฏิบัติงานและการ
ดําเนินการกับผู้ปฏิบัติงานที่มีผลสัมฤทธ์ิการปฏิบัติงานตํ่าของมหาวิทยาลัยศิลปากร 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังน้ี 
1. ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 4 ฉบับ ดังน้ี 

1.1 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง นโยบายการจัดการเรื่องร้องเรียนของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร  

1.2 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง นโยบายการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ของบุคลากร มหาวิทยาลัยศิลปากร  

1.3 (ร่าง )  ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง นโยบายการจัดซื้อจัดจ้างของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร  
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1.4 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง นโยบายต่อต้านการรับสินบนเพ่ือป้องกัน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

และให้นําเสนออธิการบดีลงนามประกาศในข้อ 1.1 - ข้อ 1.4 ต่อไป 
2. ให้ความเห็นชอบในหลักการของ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 4 ฉบับ ดังน้ี 

2.1 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง นโยบายการเปิดเผยข้อมูลของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยให้ปรับเพ่ิมรายละเอียดในส่วนของกระบวนการในการขอข้อมูล/ช่องทางการเปิดเผย
ข้อมูล 

2.2 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร 

2.3 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง มาตรฐานและความเป็นธรรมในการ
ปฏิบัติงานและการใหบ้ริการของมหาวิทยาลัยศิลปากร 

2.4 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง มาตรการประเมินผลการปฏิบัติงานและ
การดําเนินการกับผู้ปฏิบัติงานที่มีผลสัมฤทธ์ิการปฏิบัติงานตํ่าของมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมอบหมายให้           
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี และผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่ ปรับเพ่ิม
รายละเอียดเก่ียวกับการกําหนดแนวทาง/มาตรการในกรณีที่ผู้รับการประเมินมีผลสัมฤทธ์ิการปฏิบัติงานตํ่า 
ต้องปรับปรุง จํานวน 3 ครั้งติดต่อกัน 

ทั้งน้ี ประธานมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากรพิจารณา (ร่าง) 
ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 4 ฉบับ ในข้อ 2.1 - ข้อ 2.4 อีกครั้ง หากประสงค์แก้ไข/มีข้อเสนอแนะ
เพ่ิมเติมขอให้เสนอเพ่ือพิจารณาในการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 11/2561 วันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2561 ก่อน
นําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใช้ต่อไป  
 
ระเบียบวาระท่ี  4.4 โครงสร้างส่วนงานและหน่วยงานภายใน 

ไม่ม ี
   
ระเบยีบวาระที่  4.5 การบริหารการเงินและทรพัย์สิน 
ระเบียบวาระท่ี  4.5.1 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง อัตราค่าตอบแทนและค่าใช้จ่าย

อ่ืนๆ ในการสอบคัดเลอืกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร รอบท่ี 
1-5 (SU-TCAS) (ฉบับที่ 3) 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่มหาวิทยาลัยได้รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ระดับปริญญาบัณฑิต รอบที่ 1-5 (SU-TCAS) ประจําปีการศึกษา 2561 โดยกําหนดการจัดสอบวิชาเฉพาะเพ่ือ
เป็นการทดสอบความรู้ ความสามารถของผู้สมัครเข้าศึกษา และได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง 
อัตราค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ในการสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร รอบที่ 
1-5 (SU-TCAS) ฉบับลงวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และฉบับลงวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 น้ัน  

 ในการน้ี เพ่ือให้การเบิกจ่ายเงินให้แก่คณะวิชาหรือหน่วยงานผู้ดําเนินการจัดสอบวิชาเฉพาะ 
สําหรับการบริหารจัดการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองบริการการศึกษาจึงเสนอที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) 
ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง อัตราค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ในการสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือเข้าศึกษา
ในมหาวิทยาลัยศิลปากร รอบที่ 1-5 (SU-TCAS) (ฉบับที่ 3) 
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ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่เริ่มดําเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
ศิลปากร รอบที่ 1-5 (SU-TCAS) ประจําปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง 
อัตราค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ในการสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร รอบที่ 
1-5 (SU-TCAS) (ฉบับที่ 3) และให้นําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใช้ต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.5.2 การปรับอัตราค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต

สารสนเทศเพชรบุรี 
ประธานขอถอนเร่ือง 

 
ระเบียบวาระท่ี  4.5.3 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์ อัตราจ่าย เง่ือนไข 

และวิธีการในการจ่ายเงินของศูนย์กลางนวัตกรรมอาหารแห่งมหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 15/2560 เมื่อวันอังคารที่ 
1 สิงหาคม 2560 ได้ให้ความเห็นชอบในหลักการของโครงการจัดต้ังศูนย์กลางนวัตกรรมอาหารแห่ง
มหาวิทยาลัยศิลปากร Silpakorn University Food Innovation Hub (SU-FIH) โดยให้กําหนดตัวช้ีวัด/
เป้าหมายการดําเนินการของศูนย์กลางนวัตกรรมอาหารแห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร Silpakorn University 
Food Innovation Hub (SU-FIH) และจัดทําระเบียบเก่ียวกับการบริหาร การบริการทางวิชาการ และการเงิน
ของศูนย์กลางนวัตกรรมดังกล่าวต่อไป น้ัน 

ในการน้ี สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงเสนอที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย
ศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์ อัตราจ่าย เง่ือนไข และวิธีการในการจ่ายเงินของศูนย์กลางนวัตกรรมอาหารแห่ง
มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งผ่านการพิจารณาจากกองนิติการแล้ว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง 
หลักเกณฑ์ อัตราจ่าย เง่ือนไข และวิธีการในการจ่ายเงินของศูนย์กลางนวัตกรรมอาหารแห่งมหาวิทยาลัย
ศิลปากร และให้นําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใช้ต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี  4.5.4 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยอัตราค่าลงทะเบียนเรียนและ
ค่าธรรมเนียมพิเศษของนักศึกษาโครงการพิเศษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่คณะเภสัชศาสตร์ประสงค์ขอปรับอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต 
โครงการพิเศษของคณะเภสัชศาสตร์เป็นแบบเหมาจ่ายเช่นเดียวกับโครงการปกติ เน่ืองจากค่าธรรมเนียม
การศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเป็นอัตราเรียกเก็บ
ต้ังแต่ พ.ศ. 2538 โดยระยะเวลาท่ีผ่านมาไม่มีการปรับอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาให้มีความเหมาะสมหรือ
สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน และคณะวิชามีความจําเป็นต้องดําเนินการด้านพันธกิจต่างๆ ซึ่งความ
จําเป็นต้องใช้ทรัพยากรเพ่ิมมากขึ้น ทั้งด้านการเรียนการสอนสาขาเภสัชศาสตร์ในปัจจุบัน ซึ่งจําเป็นต้องใช้
เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ที่มีความทันสมัย อีกทั้งต้องพัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมและ
ความสามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และมีความเป็นนานาชาติมากขึ้น ด้านการวิจัย
จําเป็นต้องใช้อุปกรณ์และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน และด้านการ
พัฒนาบุคลากรด้านต่างๆ ทั้งสายวิชาการและสนับสนุน เพ่ือให้มีความรู้ความสามารถมากขึ้น รวมทั้งการพัฒนา
ด้านประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ต่างๆ ซึ่งปัจจุบันต้องยอมรับว่าเป็นสิ่งจําเป็นและมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมมาก
ขึ้น ประกอบกับมหาวิทยาลัยได้กําหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 
โครงการปกติเป็นแบบเหมาจ่ายแล้วโดยปรับเพ่ิมขึ้นจากเดิมประมาณ 1.5 เท่า น้ัน 

เพ่ือให้การดําเนินการในส่วนของโครงการพิเศษเป็นลักษณะเดียวกัน คณะเภสัชศาสตร์จึง
เสนอที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยอัตราค่าลงทะเบียนเรียนและค่าธรรมเนียม
พิเศษของนักศึกษาโครงการพิเศษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... โดยให้ใช้บังคับกับนักศึกษาที่เข้าศึกษาต้ังแต่ปีการศึกษา 
2562 เป็นต้นไป ซึ่งผ่านการพิจารณาจากกองนิติการแล้ว พร้อมน้ีคณะเภสัชศาสตร์ได้เสนอข้อมูลหลักการและ
เหตุผลในการกําหนดค่าธรรมเนียม ประมาณการรายรับ/รายจ่ายเบ้ืองต้น และเปรียบเทียบค่าธรรมเนียมในการ
จัดทําหลักสูตรที่ใกล้เคียงกับสถาบันอ่ืนตามแบบฟอร์มเสนอเรื่องค่าธรรมเนียมเพื่อพิจารณาในคณะกรรมการ              
ที่ปรึกษาเก่ียวกับการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมเห็นว่า การปรับรูปแบบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตร
ในลักษณะโครงการพิเศษ จากแบบหน่วยกิตเป็นแบบเหมาจ่ายควรดําเนินการพร้อมกันทุกคณะวิชา
เช่นเดียวกับหลักสูตรปกติ จึงมีมติมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาเป็นประธานจัดประชุม
หารือร่วมกับคณะวิชาที่จัดการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรในลักษณะโครงการพิเศษ เพ่ือหาแนวทางในการ
ปรับรูปแบบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาจากแบบหน่วยกิตเป็นแบบเหมาจ่าย โดยดําเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 
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ระเบียบวาระที่  4.6 เรื่องอ่ืนๆ ตามท่ีอธิการบดีปรึกษา 
ระเบียบวาระท่ี  4.6.1 (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ 

Beuth University of Applied Sciences Berlin สหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี 
 

สรุปเรื่อง 
ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ประสงค์จะต่ออายุข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ Beuth 

University of Applied Sciences Berlin สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ออกไปอีก 5 ปี เพ่ือร่วมมือด้านการ
เรียนการสอนและวิจัย การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี การจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการร่วมกัน และการ
แลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษา ซึ่งข้อตกลงดังกล่าวเป็นข้อตกลงระดับมหาวิทยาลัย ระดับของผู้ลงนามของ
ทั้งสองฝ่าย คือ อธิการบดี ข้อตกลงมีระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันลงนาม โดยผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 ทั้งน้ี คณะเภสัชศาสตร์ได้
เสนอเอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณา ดังน้ี 

1. แบบเสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาการจัดทําข้อตกลงความร่วมมือกับต่างประเทศ 
(MOU และ MOA)  

2. แผนการดําเนินตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการฯ 
3. (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือ (Agreement of Co-operation) ฉบับภาษาอังกฤษ และ

ฉบับแปลเป็นภาษาไทย โดยมีผู้รับรองการแปล 
4. ประวัติของ Beuth University of Applied Sciences Berlin สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 
ทั้งน้ี เน่ืองจากข้อตกลงดังกล่าวเป็นข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ 

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

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ Beuth University of Applied Sciences Berlin สหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี และให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.6.2 รายงานการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์ 

คณะอักษรศาสตร์  
 (วาระลับ) 
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ระเบียบวาระที่  4.6.3 ช่องทางการสือ่สารกับอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

สรุปเรื่อง 
ตามท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติ

หน้าที่ของอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้สรุปผลการสัมภาษณ์นักศึกษาและผลการสนทนากลุ่มเก่ียวกับ
การดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปี
งบประมาณ 2560 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561 ซึ่งนักศึกษาได้เสนอแนะให้มีช่องทางการสื่อสาร ข้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน สําหรับ นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร ผู้ปกครอง ประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
มายังมหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือประโยชน์ต่อการพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย น้ัน 

ในการน้ี วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีได้ประชุมหารือกับผู้เก่ียวข้อง ได้แก่ ผู้อํานวยการ             
ศูนย์คอมพิวเตอร์ ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี งานประชาสัมพันธ์ ซึ่งที่ประชุมได้เสนอช่องทางการสื่อสาร
โดยตรงระหว่างอธิการบดีกับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร รวมทั้งผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัย โดยเปิดรับคําถามเพ่ือไขข้อข้องใจ รับปัญหาและข้อร้องเรียน ตลอดจนข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะ เพ่ือช่วยสร้างความเข้าใจอันดี และแสวงหาแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างสร้างสรรค์
ร่วมกัน จํานวน 4 ช่องทาง ดังน้ี  

1. จดหมายถึงอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ส่งไปยัง สํานักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน เลขท่ี 
22 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170  

2. อีเมล์ : President@su.ac.th  
3. Facebook Fanpage : @President.Silpakorn (Direct line to the SU President) 
4. สายตรงนักศึกษาถึงอธิการบดี (อยู่ระหว่างดําเนินการ) 
ทั้งน้ี จะเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการสื่อสารดังกล่าว ผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย 

www.su.ac.th / Facebook Fanpage : Silpakorn Public Relations / Application Line 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบช่องทางการสื่อสารกับอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ตามที่วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีเสนอ ทั้งน้ี ประธานได้ขอความร่วมมือคณบดี            
คณะวิชาในการให้ข้อมูล/ตอบข้อซักถาม ข้อสงสัย หรืออ่ืนๆ กับรองอธิการบดี เพชรบุรีโดยด่วนกรณีพบปัญหา
ข้อร้องเรียนต่างๆ เพ่ือที่รองอธิการบดี เพชรบุรีจะได้ช้ีแจงไปยังนักศึกษาต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.6.4 การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจําปีการศึกษา 2561 
 
สรุปเรื่อง 

 ตามท่ีที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันอังคารที่ 6 
มีนาคม 2561 ได้มีมติดังน้ี  

1. มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
หารือร่วมกันเก่ียวกับการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งกําหนดแนวทางและวิธีการ
ดําเนินกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยเพ่ือให้คณะวิชาดําเนินการ  
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2. ขอให้คณะวิชาประชุมหารือเก่ียวกับแนวปฏิบัติ วิธีการ และช่วงระยะเวลาดําเนินกิจกรรม
ดังกล่าวในที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ โดยอาจกําหนดระยะเวลาการจัดกิจกรรมให้แล้วเสร็จภายใน     
1-2 สัปดาห์ หรืออาจพิจารณายกเลิกการดําเนินกิจกรรมดังกล่าว โดยสอบถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
จากนักศึกษาเพ่ือประกอบการพิจารณาด้วย      

แล้วให้เสนอมหาวิทยาลัยภายในวันที่ 5 เมษายน 2561 เพ่ือเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยศิลปากรพิจารณากําหนดแนวทางและมาตรการกํากับดูแลการจัดกิจกรรมดังกล่าวของ
มหาวิทยาลัยต่อไป น้ัน 

ในการนี้ กองกิจการนักศึกษาจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และ
ประชุมเชียร์ ประจําปีการศึกษา 2561 โดยผ่านความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายกิจการ
นักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2561 ในประเด็นต่างๆ ดังน้ี  

1. การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ปีการศึกษา 2561 ของทุกคณะวิชา  
1.1 เห็นชอบให้จัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจําปีการศึกษา 2561 

ของทุกคณะวิชา ต้ังแต่วันที่ 14 สิงหาคม - 2 กันยายน 2561 และให้น้องใหม่เตรียมงานทับแก้ววิชาการ ใน
วันที่ 24-26 สิงหาคม 2561 จัดกิจกรรมและเข้าร่วมงานทับแก้ววิชาการ วันที่ 27-29 สิงหาคม 2561 และทุก
คณะวิชาต้องจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 2 กันยายน 2561   

1.2 เห็นชอบให้จัดกิจกรรมกีฬาน้องใหม่ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2561 
ในวันที่ 3-9 กันยายน 2561 โดยให้จัดกิจกรรมกีฬาน้องใหม่เฉพาะวิทยาเขต ในวันที่ 3-6 กันยายน 2561 และ
จัดกิจกรรมกีฬาน้องใหม่รวมทุกวิทยาเขต ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ ในวันที่ 7-9 
กันยายน 2561 และสามารถพักค้างในพ้ืนที่ส่วนกลาง (โดยไม่พักค้าง ณ คณะวิชา) และให้อยู่ในการดูแลอย่าง
ใกล้ชิดของที่ปรึกษาฝ่ายกิจการนักศึกษาแต่ละคณะวิชา  

2. การจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และต้อนรับน้องใหม่ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ประจําปีการศึกษา 2561 โดยให้คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร จัดกิจกรรม
ดังกล่าวโดยไม่พักค้างตามวัน-เวลา-สถานที่ ดังน้ี 

2.1 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
- นักศึกษาที่ศึกษา ณ พระราชวังสนามจันทร์ (รวมนักศึกษาคณะจิตรกรรม   

ประติมากรรมและภาพพิมพ์ และคณะมัณฑนศิลป์) วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00-15.00 น.  
ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวัง
สนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม  

- นักศึกษาท่ีศึกษา ณ วังท่าพระ วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30- 
15.00 น. ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ (หรือหอประชุมเล็กมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์                 
หรือห้องประชุมศูนย์มนุษย์วิทยาสิรินธร)  

- นักศึกษาที่ศึกษา ณ วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561                 
เวลา 16.00-20.00 น. ณ โรงฝึกพลศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  

2.2 นมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ 
- นักศึกษาที่ศึกษา ณ พระราชวังสนามจันทร์ (รวมนักศึกษาคณะจิตรกรรม 

ประติมากรรมและภาพพิมพ์ และคณะมัณฑนศิลป์) วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 16.00-19.00 น.   
ณ ลานองค์พระปฐมเจดีย์ 
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2.3 บวงสรวงพระพิฆเนศวร 
- นักศึกษาที่ศึกษา ณ วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561 

เวลา 07.00-09.00 น. ณ เทวาลัยพระพิฆเนศวร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
- นักศึกษาที่ศึกษา ณ วังท่าพระและพระราชวังสนามจันทร์ (รวมนักศึกษาคณะ

จิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ และคณะมัณฑนศิลป์) วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30-
09.30 น. ณ เทวาลัยพระพิฆเนศวร พระราชวังสนามจันทร์ 

2.4 กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ 
- นักศึกษาที่ศึกษา ณ วังท่าพระและพระราชวังสนามจันทร์ (รวมนักศึกษาคณะ

จิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ และคณะมัณฑนศิลป์) วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00-
19.00 น. ณ มหาวิทยาลัยศลิปากร พระราชวังสนามจันทร์  

- นักศึกษาที่ศึกษา ณ วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี วันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม 2561 
เวลา 09.00-19.00 น. ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

สําหรับโครงการของกลุ่ม อกทก. กําหนดให้นักศึกษาเขียนโครงการเสนอขออนุมัติจากคณะวิชา 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ 
ประจําปีการศึกษา 2561 ตามที่กองกิจการนักศึกษาเสนอ โดยมอบหมายให้กองกิจการนักศึกษาจัดทําเป็น 
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร กําหนดแนวทาง มาตรการ และโครงการกิจกรรมดังกล่าวให้ชัดเจน 
โดยเฉพาะการงดจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในช่วงงานทับแก้ววิชาการ พร้อมทั้งให้ระบุว่า
ต้องไม่มีการรับน้องนอกสถานท่ีไว้ด้วย ทั้งน้ี ขอให้กองกิจการนักศึกษาจัดรถเพ่ือตรวจตราการจัดกิจกรรม
ดังกล่าวล่วงหน้า 30 นาที ก่อนถึงเวลาจบกิจกรรมในแต่ละวัน 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.6.5 การทําประกันอุบัติเหตุกลุ่มสําหรับนักเรียน นักศึกษา และบุคลากร

มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2561 
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ให้ความเห็นชอบข้อเสนอราคาและแผนความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุ
กลุ่มสําหรับนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2560 ของบริษัท วิริยะประกันภัย 
จํากัด โดยมีสัญญาการคุ้มครอง ดังน้ี 

1. นักศึกษาโรงเรียนสาธิต (มัธยมศึกษา ปฐมวัยและประถมศึกษา) ให้มีผลคุ้มครองต้ังแต่
วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 - 14 พฤษภาคม 2561 อัตราเบ้ียประกันภัยเป็นเงิน 200 บาท/คน/ปี 

2. นักศึกษา ให้มีผลคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561 อัตราเบ้ีย
ประกันภัยเป็นเงิน 200 บาท/คน/ปี 

3. บุคลากร ให้มีผลคุ้มครองต้ังแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561 อัตราเบ้ีย
ประกันภัยเป็นเงิน 250 บาท/คน/ปี น้ัน 
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เน่ืองจากสัญญาการคุ้มครองดังกล่าวได้สิ้นสุดแล้ว และบริษัทได้สรุปค่าสินไหมที่จ่ายให้กับ
นักเรียนและนักศึกษากรณีเกิดอุบัติเหตุหรือเสียชีวิต ประจําปีการศึกษา 2560 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 ดังน้ี 

- นักศึกษาโรงเรียนสาธิต (มัธยมศึกษา ปฐมวัยและประถมศึกษา) จํานวน 1,402 คน        
ค่าเบ้ียประกันจํานวน 279,282 บาท นักเรียนได้รับอุบัติเหตุหรือเสียชีวิต จํานวน 116 คน ค่าสินไหมชดเชย 
จํานวน 442,324 บาท 

- นักศึกษา จํานวน 26,738 คน ค่าเบ้ียประกันจํานวน 5,326,291 บาท นักศึกษาได้รับ
อุบัติเหตุหรือเสียชีวิต จํานวน 746 คน ค่าสินไหมชดเชย จํานวน 2,863,557 บาท 

ในการน้ี กองกิจการนักศึกษาจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาการทําประกันอุบัติเหตุกลุ่มสําหรับ
นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีการศึกษา 2561 ตามท่ีบริษัท วิริยะประกันภัย 
จํากัด ได้เสนอราคาและแผนความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุกลุ่ม (ใหม่) ดังน้ี 

(1) นักศึกษาโรงเรียนสาธิต (มัธยมศึกษา ปฐมวัยและประถมศึกษา) ให้มีผลคุ้มครองต้ังแต่
วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 - 14 พฤษภาคม 2562 อัตราเบ้ียประกันภัยเป็นเงิน 300 บาท/คน/ปี 

(2) นักศึกษา ให้มีผลคุ้มครองต้ังแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 - 31 กรกฎาคม 2562 อัตราเบ้ีย
ประกันภัยเป็นเงิน 200 บาท/คน/ปี 

(3) บุคลากร ให้มีผลคุ้มครองต้ังแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 - 31 กรกฎาคม 2562 อัตราเบี้ย
ประกันภัยเป็นเงิน 250 บาท/คน/ปี 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติมอบหมายให้กองกิจการนักศึกษาเจรจากับบริษัท วิริยะ
ประกันภัย จํากัด เพ่ือให้การประกันอุบัติเหตุกลุ่มสําหรับนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ประจําปีการศึกษา 2561 เป็นไปตามราคาและแผนความคุ้มครองเดิมเช่นเดียวกับปีการศึกษา 2560 ทั้งน้ี 
มอบหมายให้กองนิติการพิจารณารายละเอียดความคุ้มครองและเง่ือนไขการรับประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มของบริษัท 
วิริยะประกันภัย จํากัด ให้เป็นไปตามสัญญาเดิม 
 
ระเบยีบวาระที่  5 เรื่องอ่ืนๆ 
ระเบยีบวาระที่  5.1   ความคืบหนา้การรับสมัครรบัตรง TCAS รอบท่ี 3 ประเภทรับตรงร่วมกัน 
 
สรุปเรื่อง 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยได้รายงานความคืบหน้าการรับสมัครรับตรง TCAS รอบที่ 
3 ประเภทรับตรงร่วมกัน ข้อมูล ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 มีนักเรียนสมัครสอบเข้ามหาวิทยาลัยศิลปากร 
จํานวน 12,055 คน ซึ่งมหาวิทยาลัยกําหนดจํานวนรับนักศึกษาทั้งสิ้น 1,957 คน โดยที่ประชุมอธิการบดีแห่ง
ประเทศไทย (ทปอ.) จะแจ้งรายช่ือพร้อมคะแนนของนักเรียนที่สมัครสอบมายังมหาวิทยาลัย ทั้งน้ี นักเรียนมี
สิทธ์ิเลือกมหาวิทยาลัยได้ 4 อันดับ ซึ่งคณะวิชาอาจต้องรับความเสี่ยงหากนักเรียนเลือกมหาวิทยาลัยอ่ืน 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ  
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ระเบียบวาระที่  5.2   การปรบัเปลีย่นการใหบ้ริการอีเมลข์องโดเมน @su.ac.th 
 
สรุปเรื่อง 

ผู้อํานวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้กําหนดแผนใน
การปรับเปลี่ยนการให้บริการอีเมล์ของโดเมน @su.ac.th สําหรับบัญชีผู้ใช้ประเภทบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ทั้งหมด จากเดิมซึ่งอยู่บนระบบ Exchange (On Premises) ไปยังระบบ Exchange Online (Office365) โดย
คาดว่าระบบ Office365 ที่เป็น Cloud Service จะช่วยลดปัญหาและเพ่ิมศักยภาพในการให้บริการด้านอีเมล์
แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้ดีย่ิงขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน โดยกําหนดที่จะดําเนินการในระหว่างวันที่         
26-29 พฤษภาคม 2561 ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการใช้งานอีเมล์ของโดเมน @su.ac.th ในช่วงเวลาดังกล่าว 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  

            
เลิกประชุมเวลา 11.20 น. 
 
 
 

 (นางสาวกันย์พินันท์  สิริปัญญาธร) 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 
 

(นางสาวสิริวัลลิ์  พฤกษาอุดมชัย) 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 
 

(นางสาวเอมอร  ชีราวุฒธิพันธ์) 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 

 
 
รายงานการประชุมฉบับน้ี 
ได้รับรองโดยไม่มีการแก้ไข 
 


