
 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ครั้งท่ี 17/2561 

วันอังคารท่ี 28 สิงหาคม 2561 
ณ  ห้องประชุมนริศรานวุัดตวิงศ์ สํานักงานอธิการบด ี ตลิ่งชนั 

…………….……………….. 

ผู้มาประชุม 

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

  และผู้รักษาการแทนผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
6. รศ.ดร.พิทักษ์ ศิริวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กรรมการ 
7. ผศ.สยุมพร  กาษรสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม กรรมการ 
8. รศ.ดร.ชัยสิทธ์ิ  ด่านกิตติกุล คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กรรมการ 
9. อ.ศศิธร  ศิลป์วุฒยา รองคณบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและกิจการพิเศษ  กรรมการ 

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

ผู้มาประชุมผา่นระบบ VDO-Conference 
1. ผศ.ดร.ปาเจรา    พัฒนถาบุตร รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร ์ กรรมการ 
2. รศ.ดร.จุไรรัตน์ นันทานิช คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ 
3. ศ.ญาณวิทย์   กุญแจทอง  คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ กรรมการ 
4. อ.ดร.ธนาทร  เจียรกุล คณบดีคณะมณัฑนศิลป์ กรรมการ 
5. ผศ.ภัธทรา  โต๊ะบุรินทร์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  กรรมการ 

  รักษาการแทนคณบดีคณะอักษรศาสตร ์  
6. ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธ์ุ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กรรมการ 
7. ผศ.ดร.นรงค์  ฉิมพาล ี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 
8. ผศ.ดร.อรุณศร ี ลีจีรจําเนียร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรร กรรมการ 
9. อ.ดร.ภวพล คงชุม คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการ 

10. ผศ.ดร.พีรพัฒน์ ยางกลาง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
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11. ผศ.ดร.ศักดิพันธ์ ตันวิมลรัตน์ ผู้อํานวยการสํานักหอสมุดกลาง กรรมการ 
12. ผศ.ดร.ดิเรกฤทธ์ิ  บัวเวช ผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ กรรมการ 
13. อ.ดร.นิรุทธ์  วัฒโนภาส ผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ กรรมการ 
14. นายกฤษดา   ไพรวรรณ์ ผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน กรรมการ 

ผู้เขา้ร่วมประชุม 
1. ผศ.ดร.กําไลทิพย์  ปัตตะพงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 
2. ผศ.เกตุวดี สมบูรณ์ทวี ผู้ช่วยอธิการบดี เพชรบุรี 
3. อ.นภดล  วิรุฬห์ชาตะพันธ์ ผู้ช่วยอธิการบดี วังท่าพระ 
4. อ.ปวริส มินา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
5. อ.ดร.สุภาพ  เกิดแสง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 
6. นางอัจฉรา   ทองส่งโสม ผู้อํานวยการกองกลาง   
7. นางสุกัญญา   ต่อทรัพย์สิน ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่  
8. นายสหรัฐ   มณีจันทร ์ ผู้อํานวยการกองนิติการ 
9. นางสุมณฑา   เสรีวัตตนะ ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน 

10. นางสาวนลินรัตน์  ปัจฉิมพัทธพงษ์ หัวหน้างานการประชุม กองกลาง 
11. นางสาวธณิดา  มหาสวัสด์ิ ผู้รักษาการแทนหัวหน้างานบริหารงานบุคคล  

  กองการเจ้าหน้าที่  
12. นางมุจลินท์  สังข์จุ้ย หัวหน้างานนิติการ 3 กองนิติการ 

ผู้เขา้ร่วมประชุมผ่านระบบ VDO-Conference 
1. ผศ.ดร.อนิรุทธ์  สติมั่น ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
2. รศ.ดร.อวยพร อภิรักษ์อร่ามวง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. ผศ.ชวลิต ขาวเขียว คณบดีคณะโบราณคดี ติดราชการ 
2. ผศ.ดร.วรางคณา นิพัทธ์สุขกิจ คณบดีคณะอักษรศาสตร ์ ติดราชการ 
3. รศ.ดร.ธนะเศรษฐ ์ ง้าวหิรัญพัฒน์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ติดราชการ 
4. อ.ดร.คุณัตว์   พิธพรชัยกุล ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน ติดราชการ 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 
เมื่อกรรมการครบเป็นองค์ประชุมแล้ว ประธานกล่าวเปิดประชุมและขอให้ที่ประชุมพิจารณา

เรื่องต่างๆ ดังน้ี 
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ระเบยีบวาระที่  1    เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี 1.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร           

ครั้งที่ 16/2561 เม่ือวันอังคารท่ี 14 สิงหาคม 2561  
 

สรุปเรื่อง 
 ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ครั้งที่ 16/2561 เมื่อวันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561    
 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระท่ี 1.2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร           

ครั้งที่ 16/2561 เม่ือวันอังคารท่ี 14 สิงหาคม 2561 (วาระลับ)  
 

สรุปเรื่อง 
 ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ครั้งที่ 16/2561 เมื่อวันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561 (วาระลับ)    
 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบยีบวาระที่  2     เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
ระเบยีบวาระที่ 2.1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ 
ระเบยีบวาระที่ 2.1.1 ขอขอบคณุคณบดีคณะดุรยิางคศาสตร ์
 
สรุปเรื่อง 

มหาวิทยาลัยขอขอบคุณอาจารย์ดําริห์  บรรณวิทยกิจ คณบดีคณะดุริยางคศาสตร์ ซึ่งจะสิ้นสุด
วาระการดํารงตําแหน่งคณบดีคณะดุริยางคศาสตร์ ในวันที่ 8 กันยายน 2561 ที่ได้ช่วยปฏิบัติงานด้วยดีตลอด
ระยะเวลาที่ผ่านมา   

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ  
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบยีบวาระที่ 2.2 การกําหนดแนวทางการเบิกจ่ายเงินเดือนและคา่ตอบแทน ประจําปีงบประมาณ  
  พ.ศ. 2562 
 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้มีนโยบายพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรองค์กรของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร (SU-ERP) เพ่ือช่วยในการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี การงบประมาณ และการพัสดุ ให้มี
ประสิทธิภาพประสิทธิผลในการดําเนินงานอย่างสูงสุด น้ัน 
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ในการน้ี  เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานดังกล่าวให้ไปในแนวทางเดียวกัน           
ทุกวิทยาเขต กองคลังจึงได้กําหนดแนวทางการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าตอบแทนเงินประจําตําแหน่งผู้บริหาร 
ค่าตอบแทนเงินประจําตําแหน่งทางวิชาการ ค่าตอบแทนผู้ทํางานบริหาร ค่าตอบแทนเหมาจ่ายจากเงินรายได้
สําหรับการจัดหารถและการใช้รถของผู้ดํารงตําแหน่งผู้บริหาร ค่าประสบการณ์ไม่รวมอยู่ในฐานเงินเดือน 
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานโครงการพิเศษ และค่าเช่าบ้านชาวต่างประเทศ ของข้าราชการ ลูกจ้างประจํา 
พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างมหาวิทยาลัย ของวิทยาเขตวังท่าพระ/ตลิ่งชัน วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
และวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

1. คณะวิชา/ส่วนงาน  ดําเนินการจัดทําใบขอเบิกผ่านระบบ MIS และนําส่งเอกสารมายังกอง
คลังภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป ดังน้ี  

1.1 ดําเ นินการจัดทําใบขอเบิกจ่ายเ งินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย  (จ้างด้วย                 
เงินงบประมาณเงินรายได้) พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานช่ัวคราว (จ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน
และงบประมาณเงินรายได้) และเงินเดือนลูกจ้างมหาวิทยาลัย ประเภทลูกจ้างช่ัวคราว (จ้างด้วยเงิน
งบประมาณเงินรายได้)  

1.2 ดําเนินการจัดทําใบขอเบิกค่าตอบแทนเงินประจําตําแหน่งผู้บริหาร ค่าตอบแทน           
เงินประจําตําแหน่งทางวิชาการ ค่าตอบแทนผู้ทํางานบริหาร ค่าตอบแทนเหมาจ่ายจากเงินรายได้สําหรับการ
จัดหารถและการใช้รถของผู้ดํารงตําแหน่งผู้บริหาร ค่าประสบการณ์ไม่รวมอยู่ในฐานเงินเดือน และค่าตอบแทน
ผู้ปฏิบัติงานโครงการพิเศษ ของข้าราชการ  ลูกจ้างประจํา พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา                 
/พนักงานช่ัวคราว และลูกจ้างมหาวิทยาลัย ประเภทลูกจ้างประจํา/ลูกจ้างช่ัวคราว เบิกจ่ายจาก                 
เงินงบประมาณแผ่นดิน หรือเงินงบประมาณเงินรายได้ 

1.3 ดําเนินการจัดทําใบขอเบิกค่าเช่าบ้านของลูกจ้างช่ัวคราวชาวต่างประเทศ (จ้างด้วย
เงินงบประมาณแผ่นดิน)  

ทั้งน้ี หากคณะวิชา/ส่วนงานนําส่งเอกสารใบขอเบิกไม่ทันภายในระยะเวลาที่กําหนด 
กองคลังจะดําเนินการเบิกจ่ายในเดือนถัดไป  

2. คณะวิชา/ส่วนงาน การข้ึนทะเบียนผู้ประกันตนกองทุนประกันสังคม และการขอมีเลข
ประจําตัวผู้เสียภาษี กรณีชาวต่างประเทศที่มีคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากรบรรจุแต่งต้ังเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
ประเภทพนักงานประจําหรือพนักงานช่ัวคราว และลูกจ้างมหาวิทยาลัย ประเภทลูกจ้างประจําหรือลูกจ้าง
ช่ัวคราว ให้ดําเนินการแล้วเสร็จ และนําส่งเอกสารมายังกองคลังภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป 

ทั้ง น้ี หากคณะวิชา/ส่วนงาน นําส่งเอกสารการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกองทุน
ประกันสังคม และการขอมีเลขประจําตัวผู้เสียภาษี กรณีชาวต่างประเทศ ไม่ทันภายในระยะเวลาที่กําหนด            
กองคลังจะดําเนินการเบิกจ่ายเงินเดือนหรือค่าจ้างในเดือนถัดไป  

3. กองการเจ้าหน้าที่ดําเนินการจัดส่งเอกสารของวิทยาเขตวังท่าพระ/ตลิ่งชัน วิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร์ และวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ของข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจํา 
และลูกจ้างมหาวิทยาลัย มายังกองคลังภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป ดังน้ี 

3.1 ดําเนินการจัดส่งคําสั่งการบรรจุ แต่งต้ัง โอน ย้าย สับเปลี่ยน ปรับวุฒิอัตราเงินเดือน 
เลื่อนขั้นเงินเดือน การต่อการจ้าง เกษียณอายุราชการ และการออกจากราชการ  

3.2 ดําเนินการจัดส่งคําสั่งแต่งต้ังผู้ที่ได้รับการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น หรือผู้ที่ได้รับ
อนุมัติให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ และคําสั่งปรับปรุงเงินเดือนให้สอดคล้องตามตําแหน่งทางวิชาการที่ได้รับ
เพ่ิมขึ้น  
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3.3 ดําเนินการจัดส่งคําสั่งลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน สัมมนา วิจัย ประชุม ทั้งในและ
ต่างประเทศ รวมท้ังการดําเนินการขออนุมัติลาติดตามคู่สมรส ณ ต่างประเทศ การลาไปประกอบพิธีฮัจญ์     
และการขออนุมัติไปราชการ  

3.4 ดําเนินการบันทึกรายละเอียดประวัติต่างๆ บันทึกความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการดํารง
ตําแหน่งในปัจจุบัน การเลื่อนขั้นเงินเดือน การเลื่อนระดับ การเปลี่ยนตําแหน่ง ย้ายตัดโอนตําแหน่ง การลา
ศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน การปรับวุฒิและอัตราเงินเดือน การเปลี่ยนคํานําหน้าช่ือ ช่ือตัว ช่ือสกุล ให้โอน รับโอน 
การลาออก เกษียณ ถึงแก่กรรม ในระบบฐานข้อมูลบุคลากร (MIS) 

3.5 ดําเนินการจัดส่งเอกสารการรับสมัครสมาชิกกองทุนสํารองเล้ียงชีพ และการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนและอัตราเงินสะสมของสมาชิกกองทุน 

4. สํานักบริการวิชาการ ดําเนินการจัดส่งข้อมูล และนําส่งเช็คให้แก่กองคลังภายในวันที่ 10 ของ
เดือนถัดไป ดังน้ี 

4.1 กองทุนประกันสังคม ดําเนินการจัดส่งข้อมูลรายช่ือผู้ประกันตน จํานวนเงินค่าจ้าง 
และจํานวนเงินสมทบประกันสังคมส่วนของลูกจ้างและส่วนของนายจ้างประจําเดือน พร้อมนําส่งเช็คเงินสมทบ
กองทุนประกันสังคมส่วนของลูกจ้างและส่วนของนายจ้างให้แก่กองคลัง โดยส่ังจ่ายเช็คในนาม “มหาวิทยาลัย
ศิลปากร” 

4.2 กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ดําเนินการจัดส่งข้อมูลรายช่ือสมาชิกกองทุนสํารองเล้ียงชีพ 
จํานวนเงินสะสม (ส่วนของลูกจ้าง) และเงินสมทบ (ส่วนของนายจ้าง) ประจําเดือน พร้อมนําส่งเช็คเงินสะสม 
(ส่วนของลูกจ้าง) และเงินสมทบ (ส่วนของนายจ้าง) ให้แก่กองคลัง โดยสั่งจ่ายเช็คในนาม “มหาวิทยาลัย
ศิลปากร (สวัสดิการพนักงาน)” 

4.3 ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ดําเนินการจัดส่งข้อมูลรายช่ือผู้มีเงินได้ จํานวนเงินค่าจ้าง 
และจาํนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประจําเดือน พร้อมนําส่งเช็คภาษีหัก ณ ที่จ่าย ให้แก่กองคลัง โดยสั่งจ่ายเช็ค
ในนาม “มหาวิทยาลัยศิลปากร” 

4.4 รายการชําระหน้ีของธนาคารอาคารสงเคราะห์ กองคลังดําเนินการจัดส่งข้อมูล
รายช่ือและรายละเอียดเก่ียวกับการผ่อนชําระหน้ีเงินกู้ซึ่งใช้สิทธิสวัสดิการของมหาวิทยาลัยศิลปากร
ประจําเดือนให้แก่สํานักบริการวิชาการ เพ่ือนําส่งเช็คฝากส่งให้แก่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ โดยสั่งจ่ายเช็ค       
ในนาม “ธนาคารอาคารสงเคราะห์” 

4.5 รายการชําระหน้ีของสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร (ช.พ.ค.) กองคลังดําเนินการจัดส่งข้อมูลรายช่ือและรายละเอียด
การชําระเงินค่าสงเคราะห์รายศพประจําเดือนให้แก่สํานักบริการวิชาการ เพ่ือนําส่งเช็คฝากส่งสํานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร      โดยสั่งจ่าย
เช็ค ในนาม “ช.พ.ค. สํานักบริหารกิจการ ช.พ.ค.-ช.พ.ส. ส่วนกลาง (สกสค.)” 

5. กองบริการอาคาร สถานที่และยานพาหนะ พระราชวังสนามจันทร์ ดําเนินการจัดส่งข้อมูล
การหักชําระหน้ีประจําเดือน (ค่าที่พัก ค่าไฟฟ้า ค่านํ้า ค่าเคเบิล) ผ่านบัญชีเงินเดือนของวิทยาเขตพระราชวัง
สนามจันทร์ และวิทยาเขตวังท่าพระ/ตลิ่งชัน มายังกองคลังภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป 

6. งานคลัง กองงานวิทยาเขต ดําเนินการดังน้ี 
6.1 ดําเนินการจัดทําข้อมูลประจําเดือนในระบบเงินเดือนของข้าราชการ และ

ลูกจ้างประจํา วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ผ่านระบบ MIS ให้แล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย ภายในวันที่ 5          
ของทุกเดือน 
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6.2 ดําเนินการเบิกจ่ายบําเหน็จบํานาญของข้าราชการ และบําเหน็จรายเดือนของ
ลูกจ้างประจําที่พ้นจากการปฏิบัติงานเพราะเกษียณอายุราชการประจําปี ของวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 
ตามบัญชีถือจ่ายในระบบบําเหน็จบํานาญของกรมบัญชีกลาง 

6.3  ดําเนินการจ่ายเช็ครายการชําระหน้ีที่หักผ่านบัญชีเงินเดือนให้แก่หน่วยงานภายนอก 
และหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย โดยที่กองคลังจะดําเนินการส่งเช็คและเอกสารการจ่ายเงินให้แก่งานคลัง 
กองงานวิทยาเขต ภายใน 3 วันทําการสุดท้ายของเดือน 

7. กองคลัง  ดําเนินการดังน้ี 
7.1 ดําเนินการจัดทําข้อมูลประจําเดือนในระบบเงินเดือนของข้าราชการ และ

ลูกจ้างประจํา วิทยาเขตวังท่าพระ/ตลิ่งชัน วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ผ่านระบบ MIS และจัดทําข้อมูล
เงินเดือนวิทยาเขตวังท่าพระ/ตลิ่งชัน วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี และวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์                
ในระบบจ่ายตรงเงินเดือนของกรมบัญชีกลาง 

7.2  ดําเนินการเบิกจ่ายบําเหน็จบํานาญของข้าราชการ และบําเหน็จรายเดือนของ
ลูกจ้างประจําที่พ้นจากการปฏิบัติงานเพราะเกษียณอายุราชการประจําปี ของวิทยาเขตวังท่าพระ/ตลิ่งชัน 
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ตามบัญชีถือจ่ายในระบบบําเหน็จบํานาญของกรมบัญชีกลาง 

7.3  ดําเนินการประมวลผลรายการชําระหน้ีรายเดือนของข้าราชการบํานาญ และ
บําเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจํา ประจําเดือน ของวิทยาเขตวังท่าพระ/ตลิ่งชัน วิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรี และวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ในระบบบําเหน็จบํานาญของกรมบัญชีกลาง  

7.4  ดําเนินการจัดทําข้อมูลในระบบเงินเดือนและเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้ทํางานบริหาร 
และค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานโครงการพิเศษ ประจําเดือน ของข้าราชการ และลูกจ้างประจํา วิทยาเขต         
วังท่าพระ/ตลิ่งชัน วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี และวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ผ่านระบบ MIS 

7.5  ดําเนินการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าตอบแทนเงินประจําตําแหน่งผู้บริหาร ค่าตอบแทน
เงินประจําตําแหน่งทางวิชาการ ค่าตอบแทนผู้ทํางานบริหาร ค่าตอบแทนเหมาจ่ายจากเงินรายได้สําหรับการ
จัดหารถและการใช้รถของผู้ดํารงตําแหน่งผู้บริหาร ค่าประสบการณ์ไม่รวมอยู่ในฐานเงินเดือน ค่าตอบแทน
ผู้ปฏิบัติงานโครงการพิเศษ และค่าเช่าบ้านชาวต่างประเทศ ประจําเดือน ของพนักงานมหาวิทยาลัย          
และลูกจ้างมหาวิทยาลัย ของวิทยาเขตวังท่าพระ/ตลิ่งชัน วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี และวิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร์  

7.6  ดําเนินการจัดทําข้อมูลและนําส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เงินกองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพ และภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย ประจําเดือน ของข้าราชการ ลูกจ้างประจํา พนักงานมหาวิทยาลัย และ
ลูกจ้างมหาวิทยาลัย ของวิทยาเขตวังท่าพระ/ตลิ่งชัน วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี และวิทยาเขตพระราชวัง
สนามจันทร์  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ และให้กองคลังแจ้งคณะวิชา/ส่วนงาน และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือ
ดําเนินการต่อไป 
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ระเบยีบวาระที่ 2.3 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสาํนักงานคณะกรรมการการ 
  เลอืกต้ังกับมหาวิทยาลยัศลิปากร 
 
สรุปเรื่อง  

ด้วยสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังและมหาวิทยาลัยศิลปากรได้ลงนามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือทางวิชาการ ในการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ครั้งที่ 4/2561      
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2561 ณ อาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนางานด้านการส่งเสริมและ
ให้ความรู้เก่ียวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการเลือกต้ัง การ
ออกเสียงประชามติ รวมทั้งการส่งเสริมสร้างพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย ให้มีความเข้มแข็งและเป็นประโยชน์ต่อ
การพัฒนาประเทศโดยรวม โดยบันทึกข้อตกลงดังกล่าวไม่ขัดต่อกฎหมายและสามารถใช้บังคับได้ ซึ่งได้ผ่าน
การพิจารณาจากกองนิติการแล้ว  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 
ระเบยีบวาระที่ 2.4 คณะอักษรศาสตร์ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร คณะดุริยางคศาสตร์  
  และงานประชาสัมพนัธ์ ขอยกเว้นคา่ธรรมเนียมการศึกษาให้แก่นักศึกษาพิเศษ 
  
สรุปเรื่อง 

ด้วยมีคณะวิชา/หน่วยงานประสงค์ขอยกเว้นค่าธรรมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ให้แก่
นักศึกษาพิเศษ ดังน้ี  

1. คณะอักษรศาสตร์ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ให้แก่ 
นักศึกษาโครงการแลกเปล่ียนจากมหาวิทยาลัยชิงเต่า สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยจะเข้าศึกษาภาคการศึกษา
ต้นและภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561 จํานวน 1 ราย ได้แก่ Mr.Liang  Chen 

2. คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาและ
ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ให้แก่นักศึกษาโครงการการจัดการศึกษาภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน สําหรับนักศึกษา
ต่างชาติ (นักศึกษาแลกเปลี่ยน) ประจําปีการศึกษา 2560 ภายใต้โครงการ Silpakorn Summer School 
2018 โดยเข้าศึกษาระหว่างวันที่ 8-28 กรกฎาคม 2561 จํานวน 24 ราย ได้แก่ 

นักศึกษาจาก National Chung Hsing University, China 
(1) Ms.Cheng Wo Yi 
(2) Ms.Yung Yi Wang  
(3)  Ms.Chin Lin Chang  
(4)  Ms.Chih Ni Hsieh  
(5)  Ms.Sung Yun Sham 
(6)  Mr.Zhu Yi Nan 
นักศึกษาจาก National Pingtung University of Science and Technology, China 
(7)  Ms.Wan Yu Chen 
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(8)  Ms.Pei Ning Lai 
นักศึกษาจาก South West University, China 
(9)  Mr.Xinliang Deng 

(10) Mr.Xiaofei Liang 
(11) Ms.Jiaxue Li 
นักศึกษาจาก University of Islam Malang, Indonesia 

(12)  Ms.Tiara_Alfionita 
(13)  Ms.Sarah Putri Maulana 
(14)  Ms.Nurul_Laili 
(15)  Ms.Zainatul Charisah Z. 
(16)  Ms.Indah Nurazizah 
นักศึกษาจาก Yunnan Agricultural University, China 

(17) Ms.Jingyi, Tan 
(18) Mr.Yongjie, Tang 
(19)  Ms.Qinshu, Yang 
(20)  Ms.Yanmei, Liu 
(21)  Ms.Yan, Zhang 
(22)  Mr.Yadong, Cheng 
(23)  Ms.Yun, Zhao 
(24)  Ms.Yun, Zhou 

3. คณะดุริยางคศาสตร์ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา และให้มีการวัดผลคิดเป็นค่าคะแนนใน
รายวิชา ให้แก่นักศึกษาโครงการ Silpakorn Ensemble and Music Courses 2018 ภายใต้โครงการ Silpakorn 
Summer School 2018  โดยเข้าศึกษาในภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 จํานวน 51 ราย  ได้แก่ 

(1) Ms.Pui Yin Vivianne  Tam 
(2) Ms.Yu Wen  Chiu 
(3) Ms.Yu-ling  Kuo 
(4) Ms.Chia-Hua  Lee 
(5) Mr.Alwin  Wong Ru Kiet 
(6) Mr.Cheuk Wing  Mak 
(7) Ms.So Ting  Tsang 
(8) Ms.Ka Hei   Ma 
(9) Mr.Jermy  Ho 

(10) Mr.Kam Hin   Alvin  Lee 
(11) Mr.Tsz Wai  Chau 
(12) Ms.Bao-Shiuan  Ong 
(13) Ms.Xue Fen  Wong 
(14) Mr.Chong  Chun  Seng 
(15) Mr.Lau  Jing  Gang 
(16) Mr.Siu Wai  Wong 
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(17) Mr.Kaung  Myat  Htoo 
(18) Mr.Saw  Htoo Htoo  Htwe 
(19) Mr.Yingqi  Zhang 
(20) Mr.Shengtao  Xue 
(21) Ms.Ya  Zhu 
(22) Mr.Yibiao  Feng 
(23) Mr.Qianzhou   Zhu 
(24) Mr.Nchmunya  Clark  Siachaba 
(25) Ms.Ya-Ju  Ho 
(26) Mr.Di  Lu 
(27) Mr.Tongzhou  Huang 
(28) Mr.Kai  Lu 
(29) Ms.Aye  Thida  Tun 
(30) Mr.Chin-Tang  Tseng 
(31) Ms.Chia-Hsuan  Chen 
(32) Mr.Kenny  Lee Vui Keong 
(33) Mr.Weiqi  Wang 
(34) Ms.Kaili  Xu 
(35) Ms.Shqing  Liu 
(36) Ms.Wu  Huan 
(37) Mr.Parsifal David  Plazas forero 
(38) Ms.Ni  Shen 
(39) Ms.Huimin  Li 
(40) Ms.Yingxuan Deng 
(41) Ms.Liuyi  Zhang 
(42) Ms.Tiantian  Huang 
(43) Ms.Yangting  Chen 
(44) Mr.Haifeng  Sun 
(45) Ms.Yan Xiong 
(46) Ms.Yuming Liu 
(47) Ms.Xingyu Liu 
(48) Ms.Mingwei  Li 
(49) Mr.Abdullah  Hameed 
(50) Ms.Seyeon  Jang 
(51) Mrs.Wei  Si  Yap 

4. งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ให้แก่
นักศึกษาจากโครงการ Silpakorn Summer School 2018 โดยเข้าร่วมโครงการอบรม Art and Culture 
ระหว่างวันที่ 5-15 สิงหาคม 2561 จํานวน 35 ราย ได้แก่  
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นักศึกษาจาก Gongju National University, Korea 
(1) Miss HaeJeung Kim 
(2) Miss Dasol Jo 
(3) Miss Hyunju Park 
(4) Miss Hosun Park 
(5) Miss Chenjuan 
นักศึกษาจาก Namseoul University, Korea 
(6) Mr.Shin Gyeong Jae 
(7) Mr.Kim Sun Woo  
(8) Miss Kang I Gyeong 
(9) Miss Park Su Min 

(10) Miss Song Young Hwa 
(11) Miss Gim Seul Gi 
(12) Miss You Ha Young 
(13) Miss Kim Hyeon Jung 
(14) Mr.Kim Min Gi 
(15) Mr.Hong Young Choi 
นักศึกษาจาก Royal Melbourne Institute Of Technology (RMIT), Australia 

(16) Miss Lauren Kennedy 
(17) Miss Haley Violet Ball 
(18) Miss Grace Hopton 
(19) Miss Jennifer Martinus 
นักศึกษาจาก Hacettepe University, Turkey 

(20) Mr.Umut Reyhanli 
(21) Mr.Baran Karaman 
(22) Miss Azra Gursoy 
(23) Mr.Elif Odabas  
(24) Miss Ozlem Muraz 
(25) Mr.Efe Atagoren 
นักศึกษาจาก Visva Bharati University, India 

(26) Mr.Suresh Das  
(27) Mr.Kumar Krishna 
(28) Mr.Sagnik Samanta 
(29) Miss Anirban Das 
นักศึกษาจาก Nanjing University of the Arts, China 

(30) Miss Duan Jiahong 
(31) Miss Feng Jianyi 
(32) Miss Peng Xingxing   
(33) Miss Guo Jing 
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(34) Mr.Xie Meiling 
นักศึกษาจาก Qingdao Art School, China 

(35) Mr.HU YIMING 
ในการน้ี กองบริการการศึกษาจึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา

ทั้งหมด และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ให้แก่นักศึกษาพิเศษ จํานวนทั้งสิ้น 111 ราย ตามที่คณะอักษรศาสตร์        
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร คณะดุริยางคศาสตร์ และงานประชาสัมพันธ์เสนอ ตามความ       
ในหมวด 3 และหมวด 4 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญา
บัณฑิต พ.ศ. 2558  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 
ระเบยีบวาระที่ 2.5 การดูแล ทาํนบุํารงุ รักษา พระท่ีนั่งพิมานปฐม พระตําหนักทับขวัญ  พระตําหนัก    
  ชาลีมงคลอาสน์ และพระตาํหนักมารีราชรัตบลัลังก์ 
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่จังหวัดนครปฐมและมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพระราชวังสนามจันทร์ ครั้งที่ 
1/2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  
ดูแล บํารุงรักษา ตกแต่ง นําชม และจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ 6 ในพระท่ีน่ังพิมานปฐม พระตําหนักทับขวัญ พระตําหนักชาลีมงคลอาสน์ และพระตําหนักมารีราช
รัตบัลลังก์ พร้อมทั้งดูแลพ้ืนที่สนามโดยรอบบริเวณพระที่น่ังและพระตําหนัก โดยจังหวัดนครปฐมได้ขอความ
เห็นชอบกระทรวงมหาดไทยในการดําเนินการดังกล่าว ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้รับทราบตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารพระราชวังสนามจันทร์ น้ัน 

ในการน้ี มหาวิทยาลัยจึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบความก้าวหน้าในการดูแล บํารุงรักษา ตกแต่ง
และนําชมพระที่น่ังพิมานปฐม พระตําหนักทับขวัญ พระตําหนักชาลีมงคลอาสน์ และพระตําหนักมารีราชรัต
บัลลังก์ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพระราชวังสนามจันทร์ จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 แล้วจะ
ได้ดําเนินการตามมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 15/2561 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 
2561 ต่อไป 
 ทั้งน้ี ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพ่ิมเติมว่า สําหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จังหวัด
นครปฐมได้ขอรับจัดสรรงบประมาณในการดําเนินการเพ่ือบริหารจัดการดูแลพระราชวังสนามจันทร์ประมาณ 
42 ล้านบาท 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  
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ระเบียบวาระที่ 2.6 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 
 
สรุปเรื่อง 

ด้วยคณะกรรมการการอุดมศึกษาเห็นสมควรให้มีการปรับปรุงมาตรฐานการอุดมศึกษาให้
สอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ เพ่ือใช้เป็นกลไกระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา      
และระดับหน่วยงาน ในการส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคนและสังคมไทยให้
เป็นรากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศ มีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา และทักษะศตวรรษที่ 21          
มีคุณธรรมจริยธรรม เคารพกฎหมาย มีภาวะผู้นํา รู้รักษ์คุณค่าความเป็นไทยและรู้บริบทสากล โดยมุ่งหวังให้การ
จัดการศึกษาเป็นการศึกษาตลอดชีวิต สร้างวิถีการเรียนรู้ของคนไทย ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้สู่การร่วมกัน
สร้างสรรค์นวัตกรรม เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม โดยมีการกํากับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและ
พัฒนาอย่างต่อเน่ือง มาตรฐานการอุดมศึกษาจะครอบคลุมด้านผลลัพธ์ผู้เรียน การวิจัยและนวัตกรรม การบริการ
วิชาการแก่สังคม ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และการบริหารจัดการตามศักยภาพและอัตลักษณ์ของ
ประเภทสถาบัน โดยเน้นความรับผิดชอบต่อสังคมและสามารถตรวจสอบได้ ทั้งน้ี เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายสําคัญ    
คือ การจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้สําเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษามีคุณลักษณะของคนไทยที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ และเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศไทยสู่ความม่ันคง มั่งคั่ง และย่ังยืน รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการโดยคําแนะนําของคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 ประกอบด้วยมาตรฐาน 5 ด้าน ได้แก่ มาตรฐานที่ 1 ด้านผลลัพธ์
ผู้เรียน มาตรฐานที่ 2 ด้านการวิจัยและนวัตกรรม มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริการวิชาการ มาตรฐานที่ 4 
ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และมาตรฐานที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่
วันที่ 18 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ และให้นําเสนอสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือทราบต่อไป ทั้งน้ี 
ให้กองนิติการแจ้งคณะวิชา กองบริการการศึกษา และสํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือทราบและ
ดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไปด้วย 
 
ระเบยีบวาระที่ 2.7 รายงานการเงินมหาวิทยาลยัศลิปากร ประจําเดือนมิถุนายน 2561 
 
สรุปเรื่อง 

ด้วยมหาวิทยาลัยได้จัดทํารายงานผลด้านการเงินและบัญชีเพ่ือแสดงฐานะการเงินของทุก
แหล่งเงิน ประจําเดือนมิถุนายน 2561 เพ่ือประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทางด้านการเงิน ซึ่งสามารถนํา
ข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงสําหรับการตัดสินใจของฝ่ายบริหารได้ พร้อมนําเสนอ          
สภามหาวิทยาลัยศิลปากรเพ่ือรับทราบการบริหารจัดการทางการเงินตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
แบ่งเป็น 2 ส่วน  ดังน้ี 

1. รายงานระบบงบประมาณเปรียบเทียบเงินงบประมาณทุกแหล่งเงิน ซึ่งเป็นข้อมูลทาง
การเงินที่สามารถเรียกรายงานจากระบบ MIS ของมหาวิทยาลัยศิลปากร แบบ real time เพ่ือเป็นฐานข้อมูล
สําหรับการตัดสินใจหรือเพ่ือประโยชน์ในด้านต่างๆ โดยในเดือนมิถุนายน 2561 มหาวิทยาลัยศิลปากรมีรายรับ
และรายจ่าย ดังน้ี 
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1.1 รวมทุกแหล่งเงิน 
- อนุมัติ 3,227,913,115.12 บาท 
- จ่ายจริง 2,515,803,210.07 บาท 
- คงเหลือ 712,109,905.05 บาท 

1.2 งบประมาณเงินแผ่นดิน 
- อนุมัติ 1,677,043,300.00 บาท 
- จ่ายจริง 1,547,880,142.47 บาท 
- คงเหลือ 129,163,157.53 บาท 

1.3 งบประมาณเงินรายได้ (โครงการปกติ) 
- อนุมัติ 1,064,929,606.34 บาท 
- จ่ายจริง 687,306,173.79 บาท 
- คงเหลือ 377,623,432.55 บาท 

1.4 งบประมาณเงินรายได้ (โครงการพิเศษ) 
- อนุมัติ 485,940,208.78 บาท 
- จ่ายจริง 280,616,893.81 บาท 
- คงเหลือ 205,323,314.97 บาท 

2. การวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงินมหาวิทยาลัยศิลปากร สําหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 
30 มิถุนายน 2561 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยการวิเคราะห์สภาพคล่องทางการเงินพบว่า อัตราส่วน
เงินทุนหมุนเวียน เท่ากับ 1.78 เท่า และอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว หลังหักลูกหน้ีนักศึกษา เท่ากับ 1.75 
เท่าแสดงให้เห็นว่า ความสามารถในการชําระหน้ีระยะสั้นหรือค่าใช้จ่ายที่ได้ก่อหน้ีผูกพันไว้สามารถชําระหน้ีได้
เพียงพอ  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 
ระเบยีบวาระที่ 2.8 รายงานการเงินมหาวิทยาลยัศลิปากร รายไตรมาสที่ 3/2561                                
  (1 ตุลาคม 2560 - 30 มิถุนายน 2561) 
 
สรุปเรื่อง 

ด้วยมหาวิทยาลัยได้จัดทํารายงานผลด้านการเงินและบัญชีเพ่ือแสดงฐานะการเงินของทุก
แหล่งเงิน รายไตรมาสที่ 3/2561 (1 ตุลาคม 2560 – 30 มิถุนายน 2561) เพ่ือประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการทางด้านการเงิน ซึ่งสามารถนําข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงสําหรับการตัดสินใจของ
ฝ่ายบริหารได้ พร้อมนําเสนอสภามหาวิทยาลัยศิลปากรเพ่ือรับทราบการบริหารจัดการทางการเงินตาม
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย แบ่งเป็น 2 ส่วน  ดังน้ี   

1. รายงานระบบงบประมาณเปรียบเทียบเงินงบประมาณทุกแหล่งเงิน ซึ่งเป็นข้อมูลทาง
การเงินที่สามารถเรียกรายงานจากระบบ MIS ของมหาวิทยาลัยศิลปากร แบบ real time เพ่ือเป็นฐานข้อมูล
สําหรับการตัดสินใจหรือเพ่ือประโยชน์ในด้านต่างๆ โดยรายไตรมาสที่ 3/2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 
มิถุนายน 2561) มหาวิทยาลัยศิลปากรมีรายรับและรายจ่าย ดังน้ี 
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1.1 รวมทุกแหล่งเงิน 
- อนุมัติ 3,227,913,115.12 บาท 
- จ่ายจริง 2,515,803,210.07 บาท 
- คงเหลือ 712,109,905.05 บาท 

1.2 งบประมาณเงินแผ่นดิน 
- อนุมัติ 1,677,043,300.00 บาท 
- จ่ายจริง 1,547,880,142.47 บาท 
- คงเหลือ 129,163,157.53 บาท 

1.3 งบประมาณเงินรายได้ (โครงการปกติ) 
- อนุมัติ 1,064,929,606.34 บาท 
- จ่ายจริง 687,306,173.79 บาท 
- คงเหลือ 377,623,432.55 บาท 

1.4 งบประมาณเงินรายได้ (โครงการพิเศษ) 
- อนุมัติ 485,940,208.78 บาท 
- จ่ายจริง 280,616,893.81 บาท 
- คงเหลือ 205,323,314.97 บาท 

2. การวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงินมหาวิทยาลัยศิลปากร สําหรับรายไตรมาสที่ 3/2561  
(1 ตุลาคม 2560 - 30 มิถุนายน 2561) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยการวิเคราะห์สภาพคล่องทาง
การเงินพบว่า อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน เท่ากับ 1.78 เท่า และอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว หลังหักลูกหน้ี
นักศึกษา เท่ากับ 1.75 เท่าแสดงให้เห็นว่า ความสามารถในการชําระหน้ีระยะสั้นหรือค่าใช้จ่ายที่ได้ก่อหน้ี
ผูกพันไว้สามารถชําระหน้ีได้เพียงพอ  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ และให้นําเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาทางการเงินและทรัพย์สิน 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบต่อไป           
  
ระเบยีบวาระที่ 2.9 รายงานการฝกึอบรมผูใ้ช้งานหลัก (Key User Training-KUT) ระบบเทคโนโลยี 
  สารสนเทศ การจัดหาระบบบริหารทรพัยากรองค์กรของมหาวิทยาลัยศลิปากร           
  (SU-ERP) 
 
สรุปเรื่อง  
 ตามที่มหาวิทยาลัยได้ดําเนินโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดหาระบบ
บริหารทรัพยากรองค์กรของมหาวิทยาลัยศิลปากร (SU-ERP) ซึ่งได้ดําเนินการฝึกอบรมผู้ใช้งานหลัก เพ่ือสร้าง
ความเข้าใจแก่บุคลากรผู้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการใช้งานระบบดังกล่าว ระหว่างวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 
- 7 สิงหาคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ช้ัน 2 อาคารหม่อมหลวงป่ิน มาลากุล มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ น้ัน 

บัดน้ี การฝึกอบรมได้แล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว กองคลังจึงเสนอที่ประชุมทราบรายงานการ
ฝึกอบรมผู้ใช้งานหลัก (Key User Training-KUT) ดังน้ี 
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1. รายงานการเข้าร่วมการอบรมและผลการประเมินการอบรม  
2. รายงานผลสอบผู้ใช้งานหลักและแนวทางการฝึกฝนด้วยตนเอง  
3. แผนการดําเนินงานในเดือนสิงหาคม-ตุลาคม 2561 

 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 
ระเบยีบวาระที่ 2.10 รายการบัญชเีงินฝากธนาคาร ณ วันที ่30 กันยายน 2559 
 
สรุปเรื่อง  
 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันอังคารที่ 
6 กุมภาพันธ์ 2561 ได้รับทราบรายการบัญชีเงินฝากธนาคารที่ไม่อยู่ในระบบของมหาวิทยาลัย และให้กองคลัง
เวียนแจ้งไปยังคณะวิชา/หน่วยงานเพ่ือดําเนินการต่อไป ทั้งน้ี สําหรับบัญชีเงินฝากธนาคารที่ดําเนินการปิดไป
แล้ว ขอให้คณะวิชา/หน่วยงานรายงานวัตถุประสงค์ในการเปิดบัญชี พร้อมส่งเอกสารหลักฐานการปิดบัญชีเงิน
ฝากธนาคารดังกล่าวไปยังกองคลัง น้ัน      

ในการน้ี กองคลังได้สรุปข้อมูลรายการบัญชีเงินฝากธนาคารตามยอดคงเหลือจากหนังสือ
ยืนยันยอดเงินฝากธนาคาร แต่ไม่มีการบันทึกบัญชีในระบบบัญชีของมหาวิทยาลัย จํานวน 279 บัญชี อ้างอิง
จากรายงานการตรวจสอบบัญชีของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินสําหรับปีงบประมาณ 2559 โดยพบบัญชี
เงินฝากธนาคาร จํานวน 125 บัญชี ที่ไม่ทราบเจ้าของบัญชี จึงขอให้คณะวิชา/หน่วยงานตรวจสอบรายการ
บัญชีเงินฝากธนาคารอีกคร้ัง และรายงานวัตถุประสงค์ในการเปิดบัญชีไปยังกองคลังเพ่ือรวบรวมและแจ้งให้
สํานักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบต่อไป 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ และให้กองคลังแจ้งคณะวิชา/หน่วยงานเพ่ือดําเนินการต่อไป 
 
ระเบยีบวาระที่ 2.11 ขอขอบคณุมหาวิทยาลยัศลิปากรท่ีให้ความอนเุคราะห์จัดทําตราสัญลักษณ ์
  เครือข่ายอธิการบดี (UPN) ของทีป่ระชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 
 
สรุปเรื่อง  
 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารท่ีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2561 
เมื่อวันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561 ได้เห็นชอบให้มีการจัดทําตราสัญลักษณ์เครือข่ายอธิการบดี (UPN)         
ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย โดยมอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาวรีย์  อรรถลังรอง                 
รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ดําเนินการดังกล่าว ซึ่งต่อมาในการประชุมสามัญที่ประชุม
อธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2561 ได้พิจารณารับรองตรา
สัญลักษณ์ดังกล่าว ซึ่งออกแบบโดยรองศาสตราจารย์อาวิน  อินทรังษี และแจ้งเครือข่ายอธิการบดีเพ่ือรับทราบ 
น้ัน 



 

 

16

ในการน้ี ทปอ . ขอขอบคุณอธิการบดี รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา            
และรองศาสตราจารย์อาวิน  อินทรังษี มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ในการจัดทําตรา
สัญลักษณ์เครือข่ายอธิการบดี (UPN) ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ และขอขอบคุณรองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมที่ได้ร่วมให้ความ
อนุเคราะห์ดําเนินการดังกล่าวด้วย 
 
ระเบยีบวาระที่ 2.12 รายงานการดําเนินงานจ้างศึกษาวิจัยคณุภาพชีวิตและประสบการณ ์
  ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
สรุปเรื่อง 
    ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2560-2564 นโยบายด้านการพัฒนาประสบการณ์
และคุณภาพชีวิตในมหาวิทยาลัยของนักศึกษาได้กําหนดตัวช้ีวัดผลการสํารวจความคิดเห็นของนักศึกษาต่อ
คุณภาพชีวิตและประสบการณ์ที่ได้รับ ซึ่งเป็นตัวช้ีวัดการดําเนินงานของคณะวิชา คณบดี และอธิการบดี 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สํานักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีได้รายงานการดําเนินงานจ้างศึกษาวิจัย
คุณภาพชีวิตและประสบการณ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ดังน้ี 

1. สํานักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีได้เชิญผู้เช่ียวชาญด้านการวิจัยจากมหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒประชุมหารือและเสนอรูปแบบและวิธีการศึกษาวิจัยกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยศิลปากรในช่วง
เดือนพฤษภาคม 2561  

2. สํานักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีได้รับอนุมัติงบประมาณเงินรายได้ ประจําปี 2561 
(งบกลาง) จํานวน 473,000 บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน) เพ่ือจ้างผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภานุวัฒน์   
ศิรินุพงศ์ พร้อมคณะทํางานจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็นผู้ศึกษาวิจัยและประเมินผล โดยได้
ดําเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2561  

3. คณะวิจัยได้จัดทําแบบสํารวจความเห็นของนักศึกษา ตามข้อเสนอแนะของผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยศิลปากรเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งกําหนดเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร 
ประจําปีการศึกษา 2561 ต้ังแต่วันที่ 3-10 กันยายน 2561 จํานวน 3,300 คน (เพ่ิมสํารองร้อยละ 10) โดย
จําแนกจํานวนกลุ่มตัวอย่างในแต่ละคณะวิชา  

4. คณะวิจัยได้วางแผนการวิจัยระหว่างเดือนสิงหาคม-ธันวาคม 2561 และกําหนดส่งรายงาน
ผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ในเดือนมกราคม 2562   

ในการน้ี สํานักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีประสงค์ขอรายช่ือผู้ประสานงานจากคณะวิชา
ในการเก็บข้อมูลโครงการวิจัยคุณภาพชีวิตและประสบการณ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร 

ทั้งน้ี รองคณบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและกิจการพิเศษ คณะโบราณคดี ได้ขอแก้ไขสถานที่ต้ัง
ของคณะโบราณคดีในที่ประชุม จาก “นครปฐม” เป็น “ศูนย์สันสกฤตศึกษา” เพ่ือให้สํานักงานวิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรีแจ้งผู้ดําเนินการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาทราบด้วย 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
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มติ ที่ประชุมรับทราบ และเห็นชอบให้สํานักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีประสานงานกับ
คณะวิชาเพ่ือขอรายช่ือรองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดีที่ได้รับมอบหมายงานด้านกิจการนักศึกษาของคณะวิชา เพ่ือทํา
หน้าที่เก็บข้อมูลโครงการวิจัยคุณภาพชีวิตและประสบการณ์ของนักศึกษา และให้จัดทําคําสั่งเพ่ือเสนอ
อธิการบดีลงนามในคําสั่งแต่งต้ังต่อไป 
 

ระเบยีบวาระที่  3    เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน  
ระเบยีบวาระที่  3.1 การรายงานภาระงานและผลงานทางวิชาการของผู้ดํารงตําแหน่งอาจารย์              
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ประจําปี พ.ศ.  
  2560 (ครั้งที่ 3)  
  (วาระลับ) 
 

ระเบยีบวาระที่  4     เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
ระเบยีบวาระที่  4.1 การบริหารงานบุคคล 
ระเบยีบวาระที่  4.1.1 การสอบแข่งขนั / คัดเลือก 

ไม่ม ี
 

ระเบยีบวาระที่  4.1.2 การขออนุมัติบรรจุบคุคล / การโอนย้าย 
ไม่ม ี

 

ระเบยีบวาระที่  4.1.3 การประเมินการปฏิบัติงาน 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.3.1 รายงานการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าภาควิชาโบราณคดี          

คณะโบราณคดี  
  (วาระลับ) 
 

ระเบยีบวาระที่  4.1.4 การขอเปลี่ยน / เพิ่มเง่ือนไขการบรรจุ 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.4.1 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขออนุมัติเปลี่ยนเง่ือนไขการบรรจุ

กรอบอัตราว่างเพื่อใช้ในการดําเนินการเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่ง
อาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-3-25-794 น้ัน 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ดําเนินการเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุ
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-3-25-794  ด้วยวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก 
ด้าน Digital Effects, Digital Media, Computer Arts, Visual Effects หรือสาขาอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง        
จํานวน 2 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1 ต้ังแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2561 ครั้งที่ 2 ต้ังแต่วันที่ 
29 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ปรากฏว่าไม่มีผู้สมัครตําแหน่งดังกล่าว คณะฯ จึงประสงค์       
ขออนุมัติเปลี่ยนเง่ือนไขการบรรจุก่อนดําเนินการเปิดรับสมัครอีกคร้ังหน่ึง ดังน้ี 

- ผู้สมัครต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ด้าน Digital Effects, Digital Media, 
Computer Arts, Visual Effects หรือสาขาอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง หรือ 
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- ผู้สมัครต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ด้าน Digital Effects, Digital Media, 
Computer Arts, Visual Effects หรือสาขาอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง และ/หรือที่กําลังศึกษาระดับปริญญาเอกและ        
กําลังทําวิทยานิพนธ์ 

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 

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

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ     ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่าสาขาวิชาทางด้าน Digital Effects, Digital Media, Computer 
Arts, Visual Effects เป็นสาขาวิชาที่กําลังเป็นที่นิยม แต่มีผู้จบการศึกษาทางด้านน้ีมีจํานวนไม่มาก รวมถึง
คณะฯ ได้เปิดรับสมัครมาแล้ว 2 ครั้ง ปรากฏว่าไม่มีผู้สมัคร นอกจากน้ันประธานได้ขอความเห็นจากคณบดี        
ที่เก่ียวข้อง โดยคณบดีคณะมัณฑนศิลป์ได้ยืนยันว่าผู้จบสาขาวิชา Digital Effects, Digital Media, Computer 
Arts, Visual Effects มีจํานวนไม่มาก และเป็นคุณวุฒิที่มีผู้สมัครไม่มาก ที่ประชุมจึงมีมติอนุมัติให้เปลี่ยน
เง่ือนไขการบรรจุกรอบอัตราว่าง เพ่ือใช้ในการดําเนินการเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-3-25-794 สังกัดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดังน้ี 

- ผู้สมัครต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ด้าน Digital Effects, Digital Media, 
Computer Arts, Visual Effects หรือสาขาอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง หรือ 

- ผู้สมัครต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ด้าน Digital Effects, Digital Media, 
Computer Arts, Visual Effects หรือสาขาอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง และ/หรือที่กําลังศึกษาระดับปริญญาเอกและ                 
กําลังทําวิทยานิพนธ์  
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.5 การพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ ชํานาญงาน ชํานาญงานพิเศษ ชํานาญการ  
  ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษฯ 
  ไม่มี 
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ระเบียบวาระท่ี  4.1.6 เรื่องอ่ืนๆ 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.1 การขอเพิ่มวุฒิการศึกษาไว้ในทะเบียนประวัติพนักงานมหาวิทยาลัย  

 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ
และการเพ่ิมวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติ พ.ศ.2553 ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน 2553 ข้อ 4 และข้อ 5 
กําหนดว่าการปรับเงินเดือนตามคุณวุฒิหรือการเพ่ิมคุณวุฒิไว้ในทะเบียนประวัติน้ัน ข้าราชการและพนักงาน       
ในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ที่ได้รับคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นน้ันจะต้องเป็นคุณวุฒิที่ตรงกับลักษณะการสอนของภาควิชา 
หรือของคณะหรือหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 

และสําหรับข้าราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายบริหารและปฏิบัติงานทั่วไป      
ที่ได้รับคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นน้ันจะต้องเป็นคุณวุฒิที่ตรงกับมาตรฐานกําหนดตําแหน่งซึ่งบุคคลน้ันดํารงตําแหน่งอยู่ 
ในขณะนั้น ส่วนการกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ ให้คํานึงถึงความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบ        
ความประพฤติและความเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างย่ิงต้องพิจารณาถึงลักษณะงานที่ปฏิบัติ ผลประโยชน์        
ที่หน่วยงานจะได้รับเป็นสําคัญ 

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

เน่ืองจาก มหาวิทยาลัยได้มีคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 1565/2557 ลงวันที่ 30 กันยายน 
2557 ที่ 2146/2557 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557 และที่ 669/2560 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2560 สั่งอนุญาตให้     
นางณัฐสรวงพร ทองเน้ือนวล (ปัจจุบัน นางสาวกันย์พัชญ์ กะลัมพะเหติ) พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่ง
อาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-3-25-598 สังกัดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ลาศึกษาในระดับ
ปริญญาเอก สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีกําหนด 3 ปี 6 เดือน ต้ังแต่วันที่           
1 กันยายน 2557 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 และที่ 86/2561 ลงวันที่ 17 มกราคม 2561 สั่งอนุญาตให้ 
นางสาวกันย์พัชญ์ กะลัมพะเหติ ได้ศึกษาครบตามหลักสูตรและอยู่ระหว่างจัดทําวิทยานิพนธ์ โดยรายงานตัว
กลับเข้าปฏิบัติงานที่คณะฯ ต้ังแต่วันที่ 3 มกราคม 2561 และนางสาวกันย์พัชญ์ กะลัมพะเหติ ได้สําเร็จ 
การศึกษาระดับปริญญาเอก วุฒิ Doctor of Philosophy (Design Arts (INTERNATIONAL PROGRAM)) 
จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ต้ังแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 โดยย่ืนเรื่องเสนอขอเพ่ิมวุฒิการศึกษาไว้ใน
ทะเบียนประวัติ ซึ่งหน่วยงานการเจ้าหน้าที่ของคณะฯ รับเรื่องเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขออนุมัติให้เพ่ิมวุฒิการศึกษาไว้ในทะเบียนประวัติ 
ราย นางสาวกันย์พัชญ์ กะลัมพะเหติ พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-3-25-598 
อัตราเงินเดือน เดือนละ 32,000 บาท สังกัดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ได้สําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอก วุฒิ Doctor of Philosophy (Design Arts (INTERNATIONAL PROGRAM)) จาก
มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นตําแหน่งอาจารย์ คุณวุฒิปริญญาเอก ตําแหน่งเลขที่ 1-3-25-598 อัตราเงินเดือน 
เดือนละ 32,000 บาท (เน่ืองจากอัตราเงินเดือน เดือนละ 32,000 บาท เกินกว่าอัตราการบรรจุคุณวุฒิปริญญาเอก) 
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สังกัดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยให้มีผลต้ังแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ซึ่งเป็นวันที่งาน
การเจ้าหน้าที่ของคณะฯ รับเรื่อง (เน่ืองจากย่ืนเรื่องเกินกว่า 60 วัน นับแต่วันที่สําเร็จการศึกษา) 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ     ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้เพ่ิมวุฒิการศึกษาไว้ในทะเบียนประวัติพนักงาน
มหาวิทยาลัย ราย นางสาวกันย์พัชญ์ กะลัมพะเหติ พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขท่ี       
1-3-25-598 อัตราเงินเดือน เดือนละ 32,000 บาท สังกัดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอก วุฒิ Doctor of Philosophy (Design Arts (INTERNATIONAL PROGRAM)) 
จากมหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ิมขึ้น โดยให้มีผลต้ังแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ซึ่งเป็นวันที่งานการเจ้าหน้าที่
ของคณะฯ รับเรื่อง  
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.2 คณะอักษรศาสตร์ขออนุมัติขยายเวลาลาศึกษาต่อ ราย นายจรัส ประจันพาณิชย์ 

ตําแหน่งอาจารย์ เป็นกรณีพิเศษ 
 

สรุปเรื่อง 
ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้อนุญาตให้ นายจรัส ประจันพาณิชย์ พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ 

ตําแหน่งเลขที่ 1-2-06-403 สังกัดภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออก คณะอักษรศาสตร์ ลาหยุดราชการ           
เพ่ือเดินทางไปศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาวิชา History of Individual Countries ณ Sun Yat-sen 
University,Guangzhou ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ด้วยทุนสถาบันขงจื่อ (Confucius China Studies 
Programs) (ทุนประเภท 2) มีกําหนด 3 ปี ต้ังแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2561 น้ัน 
  คณะฯ จึงประสงค์ขออนุมัติให้ นายจรัส ประจันพาณิชย์ ขยายเวลาลาศึกษาต่อในระดับ           
ปริญญาเอก สาขาวิชาเดิม ด้วยทุนเดิม เพ่ือจัดทําวิทยานิพนธ์ มีกําหนด 11 เดือน 15 วัน ต้ังแต่วันที่              
17 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 เป็นกรณีพิเศษ แต่เน่ืองจากตามระเบียบมหาวิทยาลัย
ศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์การให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน และปฏิบัติการวิจัย            
พ.ศ. 2550 ข้อ 9 วรรคหน่ึง กําหนดว่า “พนักงานที่ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาหรือฝึกอบรมด้วยทุนใดๆ              
หากประสงค์จะอยู่ศึกษาหรือฝึกอบรมต่อด้วยทุนเดิม ทุนอ่ืนๆ หรือทุนส่วนตัว หลังจากครบกําหนดที่ได้รับ
อนุมัติแล้ว ให้ย่ืนคําขอพร้อมด้วยหลักฐานเกี่ยวกับผลการศึกษาหรือฝึกอบรมท่ีผ่านมาแล้ว และคําช้ีแจงเหตุผล
ความจําเป็นที่จะต้องอยู่ศึกษาหรือฝึกอบรมต่ออีก โดยปกติไม่น้อยกว่า 60 วัน ก่อนครบกําหนดเวลาที่ได้รับ
อนุมัติไว้เดิม เมื่อผู้มีอํานาจตาม ข้อ 6 อนุมัติแล้ว จึงจะอยู่ศึกษาหรือฝึกอบรมต่อได้ตามระยะเวลาท่ีได้รับ
อนุมัติน้ัน” ซึ่งที่ประชุม ก.บ.พ. ครั้งที่ 16/2548 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2548 ได้มีมติอนุมัติเป็นหลักการว่า 
การขยายเวลาศึกษาต่อทั้งภายในประเทศและต่างประเทศของพนักงานมหาวิทยาลัยสามารถขยายได้ไม่เกิน           
6 เดือน เว้นแต่มีเหตุผลความจําเป็นให้พิจารณาเป็นรายๆ ไป 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ     ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้ นายจรัส ประจันพาณิชย์ ขยายเวลาลาศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาเอก สาขาวิชาเดิม ด้วยทุนเดิม มีกําหนด 11 เดือน 15 วัน ต้ังแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่         
31 กรกฎาคม 2562 เป็นกรณีพิเศษ 
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ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.3 ขออนุมัติลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ราย นางสาวนิสาชล รัตนสาชล               
  เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย 

 
สรุปเรื่อง 

ด้วย นางสาวนิสาชล รัตนสาชล พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่        
1-3-25-601 สังกัดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีความประสงค์ขออนุญาตลาศึกษาในระดับ
ปริญญาเอก โดยลาศึกษาเต็มเวลาราชการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม ณ สถาบันบัณฑิต               
พัฒนบริหารศาสตร์ ด้วยทุนส่วนตัว เพ่ือจัดทําวิทยานิพนธ์ มีกําหนด 1 ปี ต้ังแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 
31 กรกฎาคม 2562  

แต่เน่ืองจาก นางสาวนิสาชล รัตนสาชล มีอายุเกิน 40 ปี จึงขาดคุณสมบัติตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์การให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน พ.ศ. 2560         
ข้อ 4 ผู้ไปศึกษาชั้นสูงกว่าปริญญาตรี ต้องมีอายุไม่เกิน 40 ปี นับถึงวันสมัครเข้าศึกษาต่อ เว้นแต่จะได้รับ 
อนุมัติจาก ก.บ.ม. เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารพิจารณาแล้วเห็นควรให้ลาศึกษาต่อได้ตาม         
ความประสงค์โดยเสนอขออนุมัติจากที่ประชุม ก.บ.ม. เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ     ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้ นางสาวนิสาชล รัตนสาชล ลาศึกษาในระดับปริญญาเอก 
โดยลาศึกษาเต็มเวลาราชการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์   
ด้วยทุนส่วนตัว เพ่ือจัดทําวิทยานิพนธ์ มีกําหนด 1 ปี ต้ังแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562  
เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.4 การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจํา ครึ่งปีหลัง ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 

 
สรุปเรื่อง 
  กองการเจ้าหน้าที่ สํานักงานอธิการบดี  ได้สํารวจจํานวนลูกจ้างประจําที่มีตัวครองอยู่ 
ณ วันที่ 1 มีนาคม 2561  และวงเงินเลื่อนขั้นร้อยละ 6 จากอัตราค่าจ้างรวมจากจํานวนลูกจ้างประจําที่มีผู้ครอง 
ณ วันที่ 1 กันยายน 2561 เพ่ือเลื่อนขั้นค่าจ้างประจํา ครึ่งปีหลัง ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 โดยได้คํานวณ
จํานวนโควตาการเล่ือนขั้นค่าจ้างประจํา 1 ขั้น หรือ 1.5 ขั้น สําหรับผู้มีผลงานและผลสัมฤทธ์ิดีเด่นไม่เกิน         
ร้อยละ 15 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ     ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มมีติดังน้ี 

1. อนุมัติจํานวนโควตาเพ่ือเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจํา ครึ่งปีหลัง วันที่ 1 ตุลาคม 2561 
ตามท่ีเสนอ 
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2. เห็นชอบแผนกําหนดระยะเวลาการดําเนินงานการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจําครึ่งปีหลัง 
วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ตามท่ีเสนอ โดยให้คณะวิชา/ส่วนงาน เสนอรายช่ือผู้สมควรได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้าง 
ภายในวันที่ 12 กันยายน 2561 

 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.5 การเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างมหาวิทยาลัย รอบครึ่งปีหลัง ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 

 
สรุปเรื่อง 

ตามข้อ 7 ของข้อบังค ับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการบริหารงานบุคคลลูกจ้าง
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 และข้อ 6 ข้อ 7 ข้อ 8 ข้อ 9 และข้อ 18 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่า
ด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 กําหนดหลักเกณฑ์ 
วิธีการและเง่ือนไขการเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างมหาวิทยาลัย น้ัน   

ดังน้ัน เพ่ือให้การดําเนินการเป็นไปตามข้อบังคับดังกล่าวข้างต้น กองการเจ้าหน้าที่ สํานักงาน
อธิการบดี จึงได้ดําเนินการจัดทําข้อมูลลูกจ้างมหาวิทยาลัย ประเภทลูกจ้างประจํา และลูกจ้างมหาวิทยาลัย 
ประเภทลูกจ้างชั่วคราว ที่มีคนครอง ณ วันที่ 1 กันยายน 2561 เพื่อคํานวณวงเงินร้อยละ 3 ในการเลื่อน
ค่าจ้างลูกจ้างมหาวิทยาลัย สําหรับรอบครึ่งปีหลัง (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2561 - 30 กันยายน 2561) ณ วันที่                
1 ตุลาคม 2561 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ     ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบข้อมูลและแผนปฏิบัติงานการเลื่อนค่าจ้างสําหรับลูกจ้าง
มหาวิทยาลัย รอบครึ่งปีหลัง ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 แล้วจะได้แจ้งให้คณะวิชา/ส่วนงาน เพ่ือใช้ในการ       
กรอกข้อมูลเพ่ือการเลื่อนค่าจ้างให้เป็นไปตามแผนในเดือนกันยายน 2561 ต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.6 การเลื่อนค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานชั่วคราว รอบครึ่งปีหลัง          

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 
 

สรุปเรื่อง 
เพ่ือให้การดําเนินการเป็นไปตามข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 7 และข้อ 8 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัย

ศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. 2559 กองการเจ้าหน้าที่ สํานักงาน
อธิการบดี จึงได้ดําเนินการจัดทําข้อมูลพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานชั่วคราว ที่มีคนครอง  
ณ วันที่ 1 กันยายน 2561 เพ่ือคํานวณวงเงินร้อยละ 3 ในการเลื่อนค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท
พนักงานช่ัวคราว สําหรับรอบคร่ึงปีหลัง (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2561 - 30 กันยายน 2561) ณ วันที่                 
1 ตุลาคม 2561 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มติ     ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบข้อมูลและแผนปฏิบัติงานการเลื่อนค่าจ้างสําหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานช่ัวคราว รอบครึ่งปีหลัง ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 แล้วจะได้แจ้งให้
คณะวิชา/ส่วนงาน เพ่ือใช้ในการกรอกข้อมูลเพ่ือการเลื่อนค่าจ้างให้เป็นไปตามแผนในเดือนกันยายน 2561 ต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.7 รายงานผลความก้าวหน้าของการเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ ครั้งที่ 4 ของ                

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์  บุญหนุน สังกัดภาควิชาปรัชญา        
คณะอักษรศาสตร์ 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่มหาวิทยาลัยอนุมั ติใ ห้ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร .ชาญณรงค์   บุญหนุน  สังกัด             
ภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ ไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการเพ่ือเขียนตํารารายวิชา 
400107 พุทธศาสนาในชีวิตคนไทย โดยมีกําหนดระยะเวลา 1 ปี ต้ังแต่วันที่  1 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่              
31 กรกฎาคม 2561 น้ัน   

ในการน้ี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์  บุญหนุน ได้ส่งรายงานผลความก้าวหน้าของการ
ไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 - 31 กรกฎาคม 2561      
ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ 15/2561 เมื่อวันที่                
6 สิงหาคม 2561 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ     ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบรายงานผลความก้าวหน้าของการเพ่ิมพูนความรู้          
ทางวิชาการ ครั้งที่ 4 ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์  บุญหนุน สังกัดภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.8 ขออนุมัติลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ราย นางสาวกมลพร อุปการแก้ว               
  เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย 

 
สรุปเรื่อง 

ด้วยคณะอักษรศาสตร์ประสงค์ขออนุญาตให้ นางสาวกมลพร อุปการแก้ว พนักงาน
มหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-06-377 อัตราเงินเดือน เดือนละ 26,250 บาท             
สังกัดภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ ลาศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาวิชา Natural Resources 
Management ณ Asian Institute of Technology มีกําหนด 3 ปี 4 เดือน 19 วัน ต้ังแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2561         
ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2564 ด้วยทุน RTG Fellowship และ AIT Fellowship Scheme  

เน่ืองจาก อาจารย์กมลพร อุปการแก้ว ได้รับการบรรจุแต่งต้ังต้ังแต่วันที่ 13 กันยายน 2560        
จึงมีระยะเวลาการปฏิบัติงานไม่ครบ 1 ปี และสาขาวิชาที่ขออนุญาตไปศึกษาต่อไม่ตรงกับสาขาวิชาของภาควิชา
ภูมิศาสตร์ แต่คณะอักษรศาสตร์โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ 15/2561        
เมื่อวันที่ 6 ส.ค.61 และที่ประชุมภาควิชาภูมิศาสตร์ ครั้งที่ 13/2561 เมื่อวันที่ 23 ก.ค.61 ได้พิจารณาเห็นว่า
ภูมิศาสตร์ เป็นศาสตร์แห่งการบูรณาการซึ่งสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติก็เป็นส่วนหน่ึงของ             
การบูรณาการโดยใช้ข้อมูลเชิงพ้ืนที่ และเป็นศาสตร์ที่มีลักษณะการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับรายวิชาที่         
ภาควิชาภูมิศาสตร์ทําการเปิดสอนอยู่ และภาควิชาฯ ยังคงต้องการอัตรากําลังอาจารย์ผู้เช่ียวชาญในสาขาวิชาน้ี
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เพ่ือทดแทนอาจารย์ที่กําลังจะเกษียณอายุราชการ ทั้งน้ี เมื่อ อาจารย์กมลพร อุปการแก้ว สําเร็จการศึกษาใน
หลักสูตรดังกล่าวแล้วสามารถเป็นอาจารย์ผู้สอนของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ที่ภาควิชาฯกําลังจะเปิด
การเรียนการสอนในอนาคตได้  
  ซึ่งระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์การให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษา 
ฝึกอบรม และดูงาน พ.ศ. 2560 มีสาระสําคัญว่า พนักงานผู้ไปศึกษาช้ันสูงกว่าปริญญาตรี ต้องมีอายุไม่เกิน 40 ปี 
และเป็นพนักงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยการให้พนักงานไปศึกษา ให้อธิการบดีหรือ       
ผู้ที่อธิการบดีมอบหมายเป็นผู้อนุมัติ โดยผ่านความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนงานที่พนักงานมหาวิทยาลัย 
ผู้น้ันอยู่ในสังกัดก่อน 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ     ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นว่าเน่ืองจากยังมีบางประเด็นที่ขัดแย้งกันอยู่ จึงมีมติให้           
คณะอักษรศาสตร์พิจารณาใหม่อีกคร้ัง ซึ่งหากคณะอักษรศาสตร์เห็นชอบให้ อาจารย์กมลพร อุปการแก้ว      
ลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก สาขาวิชา Natural Resources Management ณ Asian Institute of 
Technology ให้คณะฯ เสนอเร่ืองมาใหม่พร้อมข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับแผนการสอนภายหลังจากอาจารย์กมลพร 
อุปการแก้ว สําเร็จการศึกษาแล้ว  
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.9 ข้อมูลการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ รอบครึ่งปีหลัง ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 
 

สรุปเรื่อง 
ด้วยกองการเจ ้าหน้าที ่ สํานักงานอธิการบดี ได้จ ัดทําข้อมูลข้าราชการที ่ม ีต ัวครอง         

ณ วันที่ 1 กันยายน 2561 เพื่อคํานวณวงเงินร้อยละ 3 ในการเลื ่อนเงินเดือนข้าราชการ สําหรับรอบ     
ครึ่งปีหลัง (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2561 - 30 กันยายน 2561) ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 โดยที่ประชุม 
ก.บ.ม. มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีมติให้แยกวงเงิน ตามกลุ่ม ดังน้ี  

1. กําหนดหลักเกณฑ์การใช้วงเงินในส่วนที่ไม่เกินร้อยละ 0.05  ซึ่งอยู่ในอํานาจของ
อธิการบดี และในส่วนไม่เกินร้อยละ 0.10 ซึ่งอยู่ในอํานาจของคณบดีหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เทียบเท่าคณะ 

2. ให้แบ่งกลุ่มการเลื่อนเงินเดือน ดังน้ี 
 (1) กลุ่มผู้ดํารงตําแหน่งสายวิชาการ ได้แก่ ตําแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์          
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 
 (2) กลุ่มสายสนับสนุน  

3. กําหนดการบริหารวงเงินเพ่ือการเลื่อนเงินเดือนไว้ดังน้ี       
  (1) อธิการบดีเป็นผู้บริหารวงเงินเพ่ือการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาทั้งหมดของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
  (2) หัวหน้าส่วนงานต้นสังกัด ได้แก่ คณบดี และหัวหน้าส่วนงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มี 
ฐานะเทียบเท่าคณะ รวมทั้งรองอธิการบดีที่ ดูแลรับผิดชอบหน่วยงานท่ีได้รับมอบหมาย แล้วแต่กรณี             
เป็นผู้บริหารวงเงินเพ่ือการเลื่อนเงินเดือนแต่ละกลุ่ม ตาม 2 (1) และ 2 (2)  
  ทั้งน้ี การเลื่อนเงินเดือนดังกล่าว ให้เลื่อนได้ภายในวงเงินของแต่ละกลุ่ม โดยไม่ให้ใช้วงเงิน 
เพ่ือเลื่อนเงินเดือนข้ามกลุ่ม 
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 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ     ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มมีติเห็นชอบข้อมูลและแผนปฏิบัติงานการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
รอบครึ่งปีหลัง ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 และจะได้แจ้งให้คณะวิชา/ส่วนงาน เพ่ือใช้ในการกรอกข้อมูลเพ่ือการ
เลื่อนเงินเดือนให้เป็นไปตามแผนในเดือนกันยายน 2561 ต่อไป  
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.10 การเลื่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย รอบครึ่งปีหลัง ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 

 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีที่ประชุม ก.บ.ม มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 
มีมติดังน้ี  

1. กําหนดวงเงินการเลื ่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ณ วันที ่ 1 เมษายน 2561 
จํานวนร้อยละ 2 ของอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ณ วันที่ 1 มีนาคม 2561  

2. กําหนดหลักเกณฑ์การใช้วงเงินในส่วนที่ไม่เกินร้อยละ 0.03 ซึ่งอยู่ในอํานาจของอธิการบดี 
และในส่วนไม่เกินร้อยละ 0.10 ซึ่งอยู่ในอํานาจของคณบดีหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เทียบเท่าคณะ ไปแล้ว น้ัน 
    กองการเจ้าหน้าที่ สํานักงานอธิการบดี ได้จัดทําข้อมูลพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีตัวครอง 
ณ วันที่ 1 กันยายน 2561 เพื่อคํานวณวงเงินร้อยละ 2 ในการเลื่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย สําหรับ
รอบครึ่งปีหลัง (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2561 - 30 กันยายน 2561) ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 โดยที่ประชุม 
ก.บ.ม. มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีมติให้แยกวงเงินตามกลุ่ม ดังน้ี  
   1. กําหนดหลักเกณฑ์การใช้วงเงินในส่วนที่ไม่เกินร้อยละ 0.03 ซึ่งอยู่ในอํานาจของอธิการบดี และ
ในส่วนไม่เกินร้อยละ 0.10 ซึ่งอยู่ในอํานาจของคณบดีหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เทียบเท่าคณะ 

2. ให้แบ่งกลุ่มการเลื่อนเงินเดือน ดังน้ี 
 (1) กลุ่มผู้ดํารงตําแหน่งสายวิชาการ ได้แก่ ตําแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์          
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 
 (2) กลุ่มสายสนับสนุน  
 3. กําหนดการบริหารวงเงินเพ่ือการเลื่อนเงินเดือนไว้ดังน้ี        
 (1) หัวหน้าส่วนงานต้นสังกัด ได้แก่ คณบดี และหัวหน้าส่วนงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืน         
ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ รวมทั้งรองอธิการบดีที่ดูแลรับผิดชอบหน่วยงานท่ีได้รับมอบหมาย แล้วแต่กรณี        
เป็นผู้บริหารวงเงินเพ่ือการเล่ือนเงินเดือนแต่ละกลุ่มของหน่วยงาน สายวิชาการและสนับสนุน ตาม 2 (1) และ 2 (2) 
ทั้งน้ี การเลื่อนเงินเดือนดังกล่าว ให้เลื่อนได้ภายในวงเงินของแต่ละกลุ่ม โดยไม่ให้ใช้วงเงินเพ่ือเลื่อนเงินเดือน
ข้ามกลุ่ม 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบข้อมูลและแผนปฏิบัติงานการเล่ือนเงินเดือนพนักงาน
มหาวิทยาลัยรอบคร่ึงปีหลัง ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 โดยให้กําหนดวงเงินที่อยู่ในอํานาจของคณบดีหรือ
หัวหน้าส่วนงานที่เทียบเท่าคณะ ในวงเงินไม่เกิน 0.10 ส่วนวงเงินที่อยู่ในอํานาจพิจารณาของอธิการบดี น้ัน 
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อธิการบดีเห็นสมควรให้กําหนดวงเงินไม่เกินร้อยละ 0.03 และจะได้แจ้งให้คณะวิชา/ส่วนงาน เพ่ือใช้ในการ
กรอกข้อมูลเพ่ือการเลื่อนเงินเดือนให้เป็นไปตามแผนในเดือนกันยายน 2561 ต่อไป 
  
ระเบยีบวาระที่  4.2 แผนและการติดตามผลการดําเนินงานตามแผน 

ไม่มี 
 

ระเบยีบวาระที่  4.3 ข้อบังคับ / ระเบียบ / ประกาศ 
ไม่มี 

 
ระเบยีบวาระที่  4.4 โครงสร้างส่วนงานและหนว่ยงานภายใน 

ไม่มี 
 

ระเบยีบวาระที่  4.5 การบริหารการเงินและทรพัย์สิน 
ระเบยีบวาระที่  4.5.1 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลยัศิลปากร เรือ่ง การจัดสรรรายได้ค่าบรกิารทาง

วิชาการ โครงการบริการทางวิชาการแก่สงัคมของคณะดุริยางคศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
สรุปเรื่อง 

ด้วยคณะดุริยางคศาสตร์ประสงค์กําหนดการจัดสรรรายได้ค่าบริการทางวิชาการ โครงการ
บริการทางวิชาการแก่สังคมของคณะดุริยางคศาสตร์ให้แก่มหาวิทยาลัยเป็นค่าบํารุงมหาวิทยาลัยร้อยละสิบ    
ของรายได้โครงการ โดยให้จัดสรรเงินเข้ามหาวิทยาลัยร้อยละสี่ และให้จัดสรรเงินร้อยละหกให้แก่           
คณะดุริยางคศาสตร์  

ในการน้ี เพ่ือให้การดําเนินการดังกล่าวเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการ
ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม พ.ศ. 2560 ข้อ 14 คณะดุริยางคศาสตร์จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) 
ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การจัดสรรรายได้ค่าบริการทางวิชาการ โครงการบริการทางวิชาการแก่
สังคมของคณะดุริยางคศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะดุริยางคศาสตร์ ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561 และผ่านการพิจารณาจากกองนิติการแล้ว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง     
การจัดสรรรายได้ค่าบริการทางวิชาการ โครงการบริการทางวิชาการแก่สังคมของคณะดุริยางคศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศิลปากร และให้นําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใช้ต่อไป 
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ระเบียบวาระที่  4.5.2 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลยัศิลปากร เรือ่ง กําหนดหลกัเกณฑ์ อัตราจ่าย 
เง่ือนไข  และวิธีการจ่ายคา่ใช้จ่ายในการบริการทางวิชาการ และการจัดสรร
รายได้คา่บริการทางวิชาการแก่สังคมในสว่นของคณะอักษรศาสตร์   

 
สรุปเรื่อง 

ด้วยคณะอักษรศาสตร์ประสงค์กําหนดการจัดสรรรายได้ค่าบริการทางวิชาการ โครงการ
บริการทางวิชาการแก่สังคมของคณะอักษรศาสตร์ให้แก่มหาวิทยาลัยเป็นค่าบํารุงมหาวิทยาลัยร้อยละสิบของ
รายได้โครงการ โดยให้จัดสรรเงินเข้ามหาวิทยาลัยร้อยละสี่ และให้จัดสรรเงินร้อยละหกให้แก่คณะอักษรศาสตร์ 

ในการน้ี เพ่ือให้การดําเนินการดังกล่าวเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการ
ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม พ.ศ. 2560 ข้อ  13 และ ข้อ 14 คณะอักษรศาสตร์จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ อัตราจ่าย เง่ือนไข และวิธีการจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การบริการทางวิชาการ และการจัดสรรรายได้ค่าบริการทางวิชาการแก่สังคมในส่วนของคณะอักษรศาสตร์        
ซึ่งผ่านการพิจารณาจากกองนิติการแล้ว   

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง 
กําหนดหลักเกณฑ์ อัตราจ่าย เง่ือนไข และวิธีการจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริการทางวิชาการ และการจัดสรรรายได้
ค่าบริการทางวิชาการแก่สังคมในส่วนของคณะคณะอักษรศาสตร์ และให้นําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใช้
ต่อไป 
 
ระเบยีบวาระที่  4.5.3 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลยัศิลปากร เรือ่ง ค่าตอบแทนโครงการการเตรียม

ความพร้อมทดสอบมาตรฐานทางวิชาการ ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 (Pre-test ม.1) 
 
สรุปเรื่อง 

ด้วยคณะศึกษาศาสตร์ประสงค์กําหนดอัตราค่าตอบแทนผู้ให้บริการทางวิชาการและบุคคลที่
เก่ียวข้องกับการให้บริการทางวิชาการโครงการการเตรียมความพร้อมทดสอบมาตรฐานทางวิชาการ            
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 (Pre-test ม.1) ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพ่ือการบริการทางวิชาการ เน่ืองจากมี
ทั้งนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากรและนักเรียนภายนอก ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากท่ีประชุม
คณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 13/2561 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561  

ในการน้ี เพ่ือให้การดําเนินการดังกล่าวเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการ
ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม พ.ศ. 2560 ข้อ  13 คณะศึกษาศาสตร์จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) 
ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ค่าตอบแทนโครงการการเตรียมความพร้อมทดสอบมาตรฐานทางวิชาการ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 (Pre-test ม.1) ซึ่งผ่านการพิจารณาจากกองนิติการแล้ว 

ทั้งน้ี คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ได้ขอแก้ไข (ร่าง) ดังกล่าวในที่ประชุม โดยให้ตัดข้อความในข้อ 
2.8  ออกทั้งหมด    

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง 
ค่าตอบแทนโครงการการเตรียมความพร้อมทดสอบมาตรฐานทางวิชาการ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 (Pre-test ม.1) 
และเห็นชอบให้ตัดข้อความในข้อ 2.8  ออกทั้งหมด และให้นําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใช้ต่อไป 
 
ระเบยีบวาระที่  4.5.4 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลยัศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราการเก็บ

คา่ธรรมเนียมในการเขา้ร่วมโครงการต่างๆ และคา่ธรรมเนียมการสมัคร
ทดสอบของนกัเรียนโรงเรียนสาธิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
พ.ศ. ....   

 
สรุปเรื่อง 
 ด้วยคณะศึกษาศาสตร์มีความประสงค์กําหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเก็บค่าธรรมเนียม
ในการเข ้าร ่วมโครงการต ่างๆ  และค ่าธรรมเน ียมการสม ัครทดสอบของน ักเร ียนโรงเร ียนสาธ ิต             
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจํา       
คณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 13/2561 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561  
  ในการน้ี คณะศึกษาศาสตร์จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และอัตราการเก็บค่าธรรมเนียมในการเข้าร่วมโครงการต่างๆ และค่าธรรมเนียมการสมัครทดสอบ
ของนักเรียนโรงเรียนสาธิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ....  ซึ่งกองนิติการพิจารณาแล้วได้    
มีข้อสังเกตในข้อ 2 กรณีวันใช้บังคับระเบียบดังกล่าว เน่ืองจากข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการบริหาร
การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 มีผลใช้บังคับต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ซึ่งข้อ 15 ของ
ข้อบังคับดังกล่าวให้กําหนดหลักเกณฑ์และอัตราเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมและเงินอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับการจัด
การศึกษาของมหาวิทยาลัยเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา โดยจัดทําเป็นระเบียบของมหาวิทยาลัย หากใน
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันก่อนวันที่ (ร่าง) ระเบียบฉบับน้ีใช้บังคับ คณะศึกษาศาสตร์มีการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมในการเข้าร่วมโครงการต่างๆ และค่าธรรมเนียมการสมัครทดสอบ คณะศึกษาศาสตร์อาศัยอํานาจ
ตามกฎหมายใดในการเรียกเก็บเงินดังกล่าว     

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วย
หลักเกณฑ์และอัตราการเก็บค่าธรรมเนียมในการเข้าร่วมโครงการต่างๆ และค่าธรรมเนียมการสมัครทดสอบ
ของนักเรียนโรงเรียนสาธิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. .... และให้นําเสนอคณะกรรมการ    
ที่ปรึกษาทางการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยศิลปากร ก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
ระเบยีบวาระที่  4.5.5 สรุปวงเงินยืมทดรองจ่ายหมุนเวียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ประธานขอถอนเร่ือง 
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ระเบียบวาระที่  4.6.1 การแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานและติดตามเร่งรดัการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณของมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
สรุปเรื่อง 

 ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 1896/2560 ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ได้แต่งต้ัง
คณะกรรมการดําเนินงานและติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณของมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 ซึ่งจะครบวาระการปฏิบัติหน้าที่ในวันที่ 30 กันยายน 2561 น้ัน  

เพ่ือให้การดําเนินงานและติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยเป็นไป  
ด้วยความเรียบร้อยและต่อเน่ือง กองคลังจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานและ
ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณของมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานและติดตามเร่งรัด
การใช้จ่ายเงินงบประมาณของมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยประกอบด้วยผู้ดํารงตําแหน่ง
และมีรายช่ือต่อไปน้ี  

1. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ประธานกรรมการ 
2. อาจารย์ ดร.ประไพพิมพ์  สุธีวสินนนท์  กรรมการ 

 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลัง 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.อวยพร  อภิรักษ์อร่ามวง กรรมการ 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธิต นิรัติศัย กรรมการ 

 รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายบริหาร 
5. รองศาสตราจารย์ทินกร  กาษรสุวรรณ กรรมการ 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนะ  จีระพิวัฒน์ กรรมการ 

 รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
7. อาจารย์ ดร.วัชราภรณ์  รวมธรรม กรรมการ 

 รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิภา  พจน์วาที กรรมการ 

 รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ คณะวิทยาการจัดการ 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จอมภัค  คลังระหัด กรรมการ 

 รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 
10. ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี กรรมการ 
11. เลขานุการคณะมัณฑนศิลป์ กรรมการ 
12. เลขานุการคณะอักษรศาสตร์ กรรมการ 
13. เลขานุการคณะศึกษาศาสตร์ กรรมการ 
14. เลขานุการคณะเภสัชศาสตร์ กรรมการ 
15. เลขานุการคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
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16. ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  กรรมการ  
17. เลขานุการสํานักหอสมุดกลาง กรรมการ 
18. เลขานุการศูนย์คอมพิวเตอร์ กรรมการ 
19. เลขานุการหอศิลป์ กรรมการ 
20. ผู้อํานวยการกองกลาง กรรมการ 
21. ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่ กรรมการ 
22. ผู้อํานวยการกองกิจการนักศึกษา กรรมการ 
23. ผู้อํานวยการกองงานวิทยาเขต กรรมการ 
24. ผู้อํานวยการกองนิติการ กรรมการ 
25. ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา กรรมการ 
26. ผู้อํานวยการกองบริการอาคาร สถานที่และยานพาหนะ กรรมการ 

 พระราชวังสนามจันทร์  
27. ผู้อํานวยการกองแผนงาน กรรมการ 
28. ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน กรรมการ 
29. ผู้อํานวยการสํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการ 
30. ผู้อํานวยการสํานักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี กรรมการ 
31. นางกฤษณา  สุภชัยพานิชพงศ์ บัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ 
32. นางพนมพร  ยูถะสุนทร บัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ 
33. นายอนันท์  ใจทัน คณะจิตรกรรม ประติมากรรม กรรมการ 

 และภาพพิมพ์ 
34. นางสาวอัจฉรา  ยมะคุปต์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรม กรรมการ 

 และภาพพิมพ์    
35. นางจันทร์เพ็ญ  ศรช่วย คณะจิตรกรรม ประติมากรรม กรรมการ 

  และภาพพิมพ์ 
36. นายพลวรุตม์  งามบุญแถม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กรรมการ 
37. นางสาววิภาพร  คอมนันท์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กรรมการ 
38. นางสาวชาลิสา  สุวรรณกิจ คณะโบราณคดี กรรมการ 
39. นางสาวฐิติกาล  ลิ้มรุ่งเรืองรัตน์ คณะโบราณคดี กรรมการ 
40. นางนภาพร  ทองทวี คณะมัณฑนศิลป์ กรรมการ 
41. นางสาวสุรีพร  แป้นพิบูลลาภ คณะมัณฑนศิลป์ กรรมการ 
42. นายนันทิช  แก้วมุณี คณะอักษรศาสตร์ กรรมการ 
43. นางมัณฑนา  น้อยพิทักษ์ คณะอักษรศาสตร์ กรรมการ 
44. นายสุริยา ทองทวี คณะศึกษาศาสตร์ กรรมการ 
45. นายนิฐิณัฐ  วโรดมรุจิรานนท์ คณะศึกษาศาสตร์ กรรมการ 
46. นางรุ่งอรุณ  นิมิตรนิวัฒน์ คณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 
47. นางสาวจิตรรดี  ตันติคชาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 
48. นางสาวนาตยา  ทับทิมทอง คณะเภสัชศาสตร์ กรรมการ 
49. นางสาวเสาวนีย์  พูลเขตรวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ กรรมการ 
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50. นางสายใจ  ศรีวิบูลย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ 
 และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

51. นางพูนสุข  ยมบ้านกวย คณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ 
 และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   

52. นางสาวลลวรรณ  เปรมประเสริฐ คณะดุริยางคศาสตร์ กรรมการ 
53. นางพิจิตรา  บัวบาล คณะดุริยางคศาสตร์ กรรมการ 
54. นางพรทิพา  เชยอักษร คณะดุริยางคศาสตร์ กรรมการ 
55. นางสาวทัศนวรรณ  พลวิรัตน์ คณะสัตวศาสตร์ กรรมการ  

 และเทคโนโลยีการเกษตร 
56. นางสาวชลทิชา  ทองศิริ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ 

 และการสื่อสาร  
57. นางสาววรรณภาพร  สีแดง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ 

  และการสื่อสาร 
58. นางสาวสุนันทา  คําจริง วิทยาลัยนานาชาติ กรรมการ 
59. นางสาวมนทิรา  สาเมือง วิทยาลัยนานาชาติ กรรมการ 
60. นางสาวนํ้าผึ้ง  เมืองสมบัติ สถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ 
61. นางสุกัญญา  โภคา สํานักหอสมุดกลาง กรรมการ 
62. นายสมภพ  สุขดี สํานักหอสมุดกลาง กรรมการ 
63. นางสาววรารัตน์  วีรเดชกําพล สํานักหอสมุดกลาง กรรมการ 
64. นายณรงค์วิทย์  ทัศนานุตริยกุล ศูนย์คอมพิวเตอร์ กรรมการ 
65. นางสาวภัทรศยา  ปิยะมาพาณิช ศูนย์คอมพิวเตอร์ กรรมการ 
66. นางสุภาพ  กล่อมจิตต์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ กรรมการ 
67. นางสาวสุนิสา  ศรีเผือก ศูนย์คอมพิวเตอร์ กรรมการ 
68. นายสําราญ  กิจโมกข์ หอศิลป์ กรรมการ 
69. นายเอกพงษ์  สกุลพันธ์ุ หอศิลป์ กรรมการ 
70. นางพนิดา  วิริยะอารี กองกิจการนักศึกษา กรรมการ 
71. นายสมปอง  ชมภูนุช กองงานวิทยาเขต กรรมการ 
72. นางพิมพ์ใจ  สัจจาพิทักษ์ กองงานวิทยาเขต กรรมการ 
73. นางสาวนภารัตน์  ด่านกลาง กองงานวิทยาเขต กรรมการ 
74. นางนิลวรรณ  ไทยมะณี สํานักงานวิทยาเขต กรรมการ 

 สารสนเทศเพชรบุรี  
75. นางสาวประภาศรี  ยินดี สํานักงานวิทยาเขต กรรมการ 

 สารสนเทศเพชรบุรี 
76. ผู้อํานวยการกองคลัง กรรมการและเลขานุการ 
77. นางดุษณี  คล้ายปาน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
78. นางสาวอรอารีย์  สุขหงษ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
79. นางสาววิจิตรา  เพ่ิมผล  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
80. นางสาวชนม์นิภา  โกยสกุล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
81. นางสาวเกศรินทร์  แก้วช่วย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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82. นางสาวเบญจวรรณ  แซ่ไหล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
83. นางสาวภัทรพร  ใคร่เครือ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
และให้นําเสนออธิการบดีลงนามในคําสั่งแต่งต้ังต่อไป 

 
ระเบยีบวาระที่  4.6.2 (ร่าง) บันทึกความเข้าใจในการให้บริการตรวจทานและแก้ไขบทความ

ภาษาอังกฤษระหว่างมหาวิทยาลยัศลิปากรกับ Enago (Crimson 
Interactive Inc.) 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีประกาศ เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนการตรวจทานภาษาอังกฤษ 
(Manuscript) เพ่ือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนและ
อํานวยความสะดวกให้แก่คณาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยศิลปากรให้สามารถจัดเตรียมต้นฉบับที่มี
คุณภาพสําหรับตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ซึ่งส่งผลต่อการเพ่ิมปริมาณผลงานทางวิชาการของ
มหาวิทยาลัย รวมถึงการรับสิทธิพิเศษในอัตราค่าบริการ น้ัน 

ในการนี ้ เพื ่อเป ็นการผล ักด ันให ้การดําเน ินงานดังกล ่าวม ีประส ิทธ ิภาพมากยิ ่งขึ ้น 
สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงประสงค์จะทําบันทึกความเข้าใจในการให้บริการตรวจทานและแก้ไขบทความ
ภาษาอังกฤษกับ Enago (Crimson Interactive Inc.) ซึ่งข้อตกลงดังกล่าวเป็นข้อตกลงระดับมหาวิทยาลัย 
ระดับของผู้ลงนามของมหาวิทยาลัยศิลปากร คือ อธิการบดี และระดับของผู้ลงนามของ Enago (Crimson 
Interactive Inc.) คือ Vice President, BD โดยมีผลต้ังแต่เดือนสิงหาคม 2561 เป็นต้นไป 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกความเข้าใจในการให้บริการ
ตรวจทานและแก้ไขบทความภาษาอังกฤษระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ Enago (Crimson Interactive 
Inc.) และให้งานวิเทศสัมพันธ์ดําเนินการต่อไป 
 
ระเบียบวาระที่  4.6.3 การแต่งต้ังคณะกรรมการยกระดับคณุภาพมหาวิทยาลยัตามเกณฑ์ QS 

Stars Ratings 
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรได้มีนโยบายในการยกระดับสู่มหาวิทยาลัย ช้ันนําที่มี
มาตรฐานสากล โดยมีแผนในการเข้ารับการประเมินตามเกณฑ์ QS Stars Ratings ในช่วงเดือนมกราคม 2562 
ซึ่งเป็นหน่ึงในการขับเคลื่อนตามนโยบายดังกล่าว น้ัน  

ในการน้ี เพ่ือให้ผลการประเมินสอดคล้องกับสภาพจริงของมหาวิทยาลัยและคณะวิชา รวมถึง
หน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยมีส่วนร่วม และสามารถนําผลประเมินไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการพัฒนา
คุณภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษาจึงเสนอแต่งต้ังคณะกรรมการยกระดับ
คุณภาพมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์ QS Stars Ratings โดยให้มีหน้าที่ดังน้ี 

1.  รวบรวม และตรวจสอบข้อมูลที่ใช้ในการประเมิน 
2.  เสนอแนวทางหรือนโยบายในการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์ QS Stars Ratings 
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3.  สนับสนุนการดําเนินการตามนโยบายพัฒนาคุณภาพ 
4.  สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับตัวช้ีวัด และการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ QS Stars Ratings  
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการยกระดับ
คุณภาพมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์ QS Stars Ratings โดยมอบหมายให้สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา
ประสานงานกับคณะวิชา/ศูนย์ สถาบัน สํานัก เพ่ือขอรายชื่อรองคณบดีคณะวิชา และรองผู้อํานวยการศูนย์ 
สถาบัน สํานัก ที่ได้รับมอบหมายงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิชา/หน่วยงาน ก่อนนําเสนอ
อธิการบดีลงนามในคําสั่งแต่งต้ังต่อไป 
 
เลิกประชุมเวลา 11.15 น. 
 
                                                                            

(นางสาวกันย์พินันท์  สิริปัญญาธร) 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 

                                                                    
(นางสาวสิริวัลลิ์  พฤกษาอุดมชัย) 

ผู้จดรายงานการประชุม 
 
 

            
(นางสาวเอมอร  ชีราวุฒธิพันธ์) 

ผู้จดรายงานการประชุม 
 
 
รายงานการประชุมฉบับน้ี 
ได้รับรองโดยไม่มีการแก้ไข 
 
 
 
 
 
 
 
 


