
 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ครั้งท่ี 3/2561 

วันอังคารท่ี 6 กุมภาพันธ์ 2561 
ณ  ห้องประชุมนริศรานวุัดตวิงศ์ สํานักงานอธิการบด ี ตลิ่งชนั 

…………….……………….. 

ผู้มาประชุม 
1. ผศ.ดร.วันชัย สุทธะนันท ์ อธิการบดี ประธานกรรมการ 
2. รศ.ดร.ดวงเดือน  ไกรลาศ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา กรรมการ 
3. ศ.ดร.พรศักด์ิ  ศรีอมรศักด์ิ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย กรรมการ 
4. อ.ดร.สุภาพ  เกิดแสง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการ 

  รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 
5. รศ.ดร.ปานใจ   ธารทัศนวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ 
6. ศ.ญาณวิทย์   กุญแจทอง  คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ กรรมการ 
7. รศ.ดร.ชัยสิทธ์ิ  ด่านกิตติกุล คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  กรรมการ 
8. ผศ.ชวลิต ขาวเขียว ผู้รักษาการแทนคณบดีคณะโบราณคดี กรรมการ 
9. อ.ดร.ธนาทร  เจียรกุล คณบดีคณะมณัฑนศิลป์ กรรมการ 

10. อ.ดําริห์   บรรณวิทยกิจ คณบดีคณะดุริยางคศาสตร์ 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. รศ.ดร.ประสพชัย  พสุนนท ์ รองอธิการบดี เพชรบุรี กรรมการ 
2. ผศ.ดร.ปาเจรา    พัฒนถาบุตร รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร ์ กรรมการ 
3. รศ.ดร.พิทักษ์ ศิริวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กรรมการ 
4. ผศ.ดร.วรางคณา นิพัทธ์สุขกิจ คณบดีคณะอักษรศาสตร ์ กรรมการ 
5. ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธ์ุ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กรรมการ 
6. ผศ.ดร.นรงค์  ฉิมพาล ี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 
7. รศ.ดร.ธนะเศรษฐ ์ ง้าวหิรัญพัฒน์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กรรมการ 
8. ผศ.ดร.อรุณศร ี ลีจีรจําเนียร  ผู้รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการ รักษาการแทน กรรมการ 

  ผู้รักษาการแทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
  และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

9. อ.ดร.ภวพล คงชุม คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการ 
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10. ผศ.ดร.พีรพัฒน์ ยางกลาง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
11. อ.ดร.โสภณ ผู้มีจรรยา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย กรรมการ 

 ผู้รักษาการแทนผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
12. ผศ.ดร.ศักดิพันธ์ ตันวิมลรัตน์ ผู้อํานวยการสํานักหอสมุดกลาง กรรมการ 
13. อ.ดร.คุณัตว์   พิธพรชัยกุล ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน กรรมการ 
14. ผศ.ดร.ดิเรกฤทธ์ิ  บัวเวช ผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ กรรมการ 
15. อ.ดร.นิรุทธ์  วัฒโนภาส ผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ กรรมการ 
16. นายกฤษดา   ไพรวรรณ์ ผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน กรรมการ 

ผู้เขา้ร่วมประชุม 
1. อ.นภดล  วิรุฬห์ชาตะพันธ์ ผู้ช่วยอธิการบดี วังท่าพระ 
2. อ.พงศธร เวสสบุตร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและกายภาพ 
3. นางอัจฉรา   ทองส่งโสม ผู้อํานวยการกองกลาง   
4. นางสุกัญญา   ต่อทรัพย์สิน ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่  
5. นายสหรัฐ   มณีจันทร ์ ผู้อํานวยการกองนิติการ 
6. นางสุมณฑา   เสรีวัตตนะ ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน 
7. นางสาวนลินรัตน์  ปัจฉิมพัทธพงษ์ หัวหน้างานการประชุม กองกลาง 
8. นางสาวธณิดา  มหาสวัสด์ิ ผู้รักษาการแทนหัวหน้างานบริหารงานบุคคล  

  กองการเจ้าหน้าที่  
9. นางนิรบล  ต้นวงศ์ หัวหน้างานนิติการ 2 กองนิติการ 

ผู้เขา้ร่วมประชุมผ่านระบบ VDO-Conference 
1. อ.เกตุวดี สมบูรณ์ทวี ผู้ช่วยอธิการบดี เพชรบุรี 
2. อ.ปวริส มินา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
3. ผศ.ศุภกาญจน์ ผาทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการจัดการศึกษาทั่วไป 
4. ผศ.ดร.อนิรุทธ์  สติมั่น ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. ผศ.ดร.เชาวรีย์ อรรถลังรอง รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ลาป่วย 
2. ผศ.สยุมพร  กาษรสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม  ผู้รักษาการแทน ติดราชการ 
   รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและกิจการพิเศษ  
3. ผศ.ดร.นิติพงศ์ โสภณพงศ์พิพัฒน์ ผู้รักษาการแทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ติดราชการ 

  และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.  
เมื ่อกรรมการครบเป็นองค์ประชุมแล้ว  ประธานกล่าวเปิดประชุมและขอให้ที ่ประชุม

พิจารณาเรื่องต่างๆ ดังน้ี 
 
 



 

 

3

ระเบยีบวาระที่  1    เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบยีบวาระที่ 1.1     รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร     

ครั้งที่ 2/2561 เม่ือวันอังคารที่ 23 มกราคม 2561  
  

สรุปเรื่อง 
ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ศิลปากร ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันอังคารที่ 23 มกราคม 2561   
  
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 

 
ระเบยีบวาระที่ 1.2     รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร     

ครั้งที่ 2/2561 เม่ือวันอังคารที่ 23 มกราคม 2561 (วาระลับ) 
  

สรุปเรื่อง 
ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ศิลปากร ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันอังคารที่ 23 มกราคม 2561 (วาระลับ) 
   
มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบยีบวาระที่  2     เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
ระเบยีบวาระที่ 2.1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ 
ระเบยีบวาระที่ 2.1.1 การจัดงานอายุวัฒนมงคล โอกาสครบรอบ 80 ปี ศาสตราจารย์เกียรติคณุ  
  คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ 
 
สรุปเรื่อง 

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ 
ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้เข้าร่วมงานอายุวัฒนมงคล โอกาสครบรอบ 80 ปี  เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 ณ  
พระอุโบสถวัดบวรสถานสุทธาวาส (วัดพระแก้ววังหน้า) และโรงละครแห่งชาติ (โรงเล็ก) และเน่ืองจากมี
หน่วยงานที่ร่วมเป็นเจ้าภาพหลายฝ่าย มหาวิทยาลัยจึงขออภัยมา ณ โอกาสน้ีด้วย หากให้การต้อนรับไม่ทั่วถึง  

ทั้งน้ี สําหรับบุคลากรท่านใดที่ร่วมทําบุญเข้ากองทุนไขศรี  ศรีอรุณ ในมูลนิธิสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา และยังไม่ได้รับใบเสร็จรับเงิน สามารถติดต่อขอรับใบเสร็จรับเงินได้ที่มูลนิธิ  

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ           
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ระเบยีบวาระที่ 2.2 รายงานการเขา้ใช้งานระบบสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์ (e-Document)    
  และสรปุผลการลดใช้ทรัพยากรกระดาษในการเวียนเอกสารผ่านระบบ      
  สารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์ (e-Document) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
  ประจําไตรมาสท่ี 1 
 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันอังคารที่ 27 มกราคม 2558 ได้เปลี่ยนแปลง
ความถี่ในการรายงานการเข้าใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) ของคณะวิชา/หน่วยงาน 
โดยมอบหมายให้งานสารบรรณจัดทํารายงานดังกล่าว เพ่ือเสนอที่ประชุมคณบดีทราบทุกรายไตรมาส        
และครั้งที่ 20/2558 เมื่อวันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2558 ได้มอบหมายให้งานสารบรรณสรุปผลการลดใช้
ทรัพยากรกระดาษและการลดค่าใช้จ่ายในการเวียนเอกสารผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) 
ประกอบการรายงานการเข้าใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) ประกอบกับที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ได้มอบหมาย
ให้งานสารบรรณทําหนังสือไปยังคณะวิชา/หน่วยงานท่ีมีการเข้าใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์                
(e-Document) น้อยกว่าร้อยละ 80 เพ่ือให้ช้ีแจงเหตุผลที่ไม่สามารถเข้าใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Document) ได้ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด น้ัน  

ในการน้ี  งานสารบรรณได้รายงานการเข้าใ ช้งานระบบสารบรรณอิ เล็กทรอนิกส์                
(e-Document) ของคณะวิชา/หน่วยงาน รวมทั้งสรุปผลการลดใช้ทรัพยากรกระดาษและการลดค่าใช้จ่ายใน
การเวียนเอกสารผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประจํา      
ไตรมาสท่ี 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2560) โดยพิจารณาจากหน่วยงานที่มีการเวียนเอกสารผ่านระบบดังกล่าว 
จํานวน 4 หน่วยงาน คือ งานสารบรรณ กองกลาง งานสารบรรณ กองงานวิทยาเขต กองการเจ้าหน้าที่       
และกองนิติการ ซึ่งสามารถลดการใช้ทรัพยากรกระดาษ จํานวน 77,281 แผ่น คิดเป็นค่าใช้จ่ายที่สามารถลดได้ 
จํานวนทั้งสิ้น 34,633.80 บาท (สามหมื่นสี่พันหกร้อยสามสิบสามบาทแปดสิบสตางค์) 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ           
 
ระเบยีบวาระที่ 2.3 รายงานการเงินมหาวิทยาลยัศิลปากร ประจําเดือนธนัวาคม 2560 
 
สรุปเรื่อง 

ด้วยมหาวิทยาลัยได้จัดทํารายงานผลด้านการเงินและบัญชีเพ่ือแสดงฐานะการเงินของทุก
แหล่งเงิน ประจําเดือนธันวาคม 2560 เพ่ือประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทางด้านการเงิน ซึ่งสามารถนํา
ข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงสําหรับการตัดสินใจของฝ่ายบริหารได้ พร้อมนําเสนอ          
สภามหาวิทยาลัยศิลปากรเพ่ือรับทราบการบริหารจัดการทางการเงินตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
แบ่งเป็น 2 ส่วน  ดังน้ี 

1. รายงานระบบงบประมาณเปรียบเทียบเงินงบประมาณทุกแหล่งเงิน ซึ่งเป็นข้อมูลทาง
การเงินที่สามารถเรียกรายงานจากระบบ MIS ของมหาวิทยาลัยศิลปากร แบบ real time เพ่ือเป็นฐานข้อมูล
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สําหรับการตัดสินใจหรือเพ่ือประโยชน์ในด้านต่างๆ โดยในเดือนธันวาคม 2560 มหาวิทยาลัยศิลปากรมีรายรับ
และรายจ่าย ดังน้ี 

1.1 รวมทุกแหล่งเงิน 
- อนุมัติ 2,419,416,985.89 บาท 
- จ่ายจริง 1,148,440,997.77 บาท 
- คงเหลือ 1,270,975,988.12 บาท 

1.2 งบประมาณเงินแผ่นดิน 
- อนุมัติ 1,073,764,600.00 บาท 
- จ่ายจริง 789,909,547.46 บาท 
- คงเหลือ 283,855,052.54 บาท 

1.3 งบประมาณเงินรายได้ (โครงการปกติ) 
- อนุมัติ 966,751,773.62 บาท 
- จ่ายจริง 265,769,554.08 บาท 
- คงเหลือ 700,982,219.54 บาท 

1.4 งบประมาณเงินรายได้ (โครงการพิเศษ) 
- อนุมัติ 378,900,612.27 บาท 
- จ่ายจริง 92,761,896.23 บาท 
- คงเหลือ 286,138,716.04 บาท 

2. การวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงินมหาวิทยาลัยศิลปากร สําหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 
31 ธันวาคม 2560 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยการวิเคราะห์สภาพคล่องทางการเงินพบว่า อัตราส่วน
เงินทุนหมุนเวียน เท่ากับ 2.02 เท่า แสดงให้เห็นว่า ความสามารถในการชําระหน้ีระยะสั้นหรือค่าใช้จ่ายที่ได้ก่อ
หน้ีผูกพันไว้สามารถชําระหน้ีได้เพียงพอ  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ           
 
ระเบยีบวาระที่ 2.4 รายงานการเงินมหาวิทยาลยัศิลปากร รายไตรมาสท่ี 1/2561                                
  (1 ตุลาคม  - 31 ธันวาคม 2560) 
 
สรุปเรื่อง 

ด้วยมหาวิทยาลัยได้จัดทํารายงานผลด้านการเงินและบัญชีเพ่ือแสดงฐานะการเงินของทุก
แหล่งเงิน รายไตรมาสท่ี 1/2561 (1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2560) เพ่ือประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
ทางด้านการเงิน ซึ่งสามารถนําข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงสําหรับการตัดสินใจของฝ่าย
บริหารได้ พร้อมนําเสนอสภามหาวิทยาลัยศิลปากรเพ่ือรับทราบการบริหารจัดการทางการเงินตามยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัย แบ่งเป็น 2 ส่วน  ดังน้ี  

1. รายงานระบบงบประมาณเปรียบเทียบเงินงบประมาณทุกแหล่งเงิน ซึ่งเป็นข้อมูลทาง
การเงินที่สามารถเรียกรายงานจากระบบ MIS ของมหาวิทยาลัยศิลปากร แบบ real time เพ่ือเป็นฐานข้อมูล
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สําหรับการตัดสินใจหรือเพ่ือประโยชน์ในด้านต่างๆ โดยรายไตรมาสที่ 1/2561 (1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 
2560) มหาวิทยาลัยศิลปากรมีรายรับและรายจ่าย ดังน้ี 

1.1 รวมทุกแหล่งเงิน 
- อนุมัติ 2,419,416,985.89 บาท 
- จ่ายจริง 1,148,440,997.77 บาท 
- คงเหลือ 1,270,975,988.12 บาท 

1.2 งบประมาณเงินแผ่นดิน 
- อนุมัติ 1,073,764,600.00 บาท 
- จ่ายจริง 789,909,547.46 บาท 
- คงเหลือ 283,855,052.54 บาท 

1.3 งบประมาณเงินรายได้ (โครงการปกติ) 
- อนุมัติ 966,751,773.62 บาท 
- จ่ายจริง 265,769,554.08 บาท 
- คงเหลือ 700,982,219.54 บาท 

1.4 งบประมาณเงินรายได้ (โครงการพิเศษ) 
- อนุมัติ 378,900,612.27 บาท 
- จ่ายจริง 92,761,896.23 บาท 
- คงเหลือ 286,138,716.04 บาท 

2. การวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงินมหาวิทยาลัยศิลปากร รายไตรมาสที่ 1/2561            
(1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2560) โดยการวิเคราะห์สภาพคล่องทางการเงินพบว่า อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน 
เท่ากับ 2.02 เท่า แสดงให้เห็นว่า ความสามารถในการชําระหน้ีระยะสั้นหรือค่าใช้จ่ายที่ได้ก่อหน้ีผูกพันไว้
สามารถชําระหน้ีได้เพียงพอ  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ และให้นําเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาเก่ียวกับการเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัย ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบต่อไป           
 
ระเบยีบวาระที่ 2.5 รายการบัญชเีงินฝากธนาคาร 
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้มีข้อทักท้วงว่า มหาวิทยาลัยมีบัญชีเงินฝากธนาคาร
เป็นจํานวนมาก และบัญชีเงินฝากบางส่วนไม่อยู่ในระบบของมหาวิทยาลัย ซึ่งกองคลังได้ดําเนินการตรวจสอบ
รายการบัญชีเงินฝากกับธนาคารต่างๆ พบว่า มีคณะวิชา/หน่วยงานได้เปิดบัญชีเงินฝากธนาคารตาม
วัตถุประสงค์ต่างๆ น้ัน 

เน่ืองจากสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินประสงค์ขอข้อมูลรายละเอียดวัตถุประสงค์ในการ
เปิดบัญชีเงินฝากธนาคารในแต่ละรายการ มหาวิทยาลัยจึงขอให้คณะวิชา/หน่วยงานที่มีบัญชีเงินฝากธนาคาร
ตามรายการที่กองคลังแจ้ง รายงานวัตถุประสงค์ในการเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารดังกล่าวไปยังกองคลังภายในวันที่ 
5 มีนาคม 2561 เพ่ือรวบรวมและแจ้งไปยังสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบต่อไป 
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ และให้กองคลังเวียนแจ้งไปยังคณะวิชา/หน่วยงานเพ่ือดําเนินการต่อไป 
ทั้งน้ี สําหรับบัญชีเงินฝากธนาคารที่ดําเนินการปิดไปแล้ว ขอให้คณะวิชา/หน่วยงานรายงาน

วัตถุประสงค์ในการเปิดบัญชี พร้อมส่งเอกสารหลักฐานการปิดบัญชีเงินฝากธนาคารดังกล่าวไปยังกองคลัง           
 
ระเบยีบวาระที่  3    เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน  

ไม่ม ี
 

ระเบยีบวาระที่  4     เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
ระเบยีบวาระที่  4.1 การบริหารงานบุคคล 
ระเบยีบวาระที่  4.1.1 การสอบแข่งขนั / คัดเลือก 

ไม่ม ี
 
ระเบยีบวาระที่  4.1.2 การขออนุมัติบรรจุบุคคล / การโอนย้าย 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.2.1 กองแผนงานขออนุมัติจ้างบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน      

2 ราย 
 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีกองแผนงานมีอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบาย           
และแผนปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-18-16 เดิมเป็นอัตราของ นางสาวเบญจมาศ ขุนประเสริฐ ซึ่งได้ขอย้ายและ
เปลี่ยนตําแหน่งเลขที่แล้ว และตําแหน่งเลขที่ 2-3-18-530 เดิมเป็นอัตราของ นายศราวุธ หุ่นกลัด ซึ่งได้ย้ายไปสังกัด
สํานักงานอธิการบดี น้ัน  
  เพ่ือให้การดําเนินงานภายในกองแผนงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองแผนงานจึงประสงค์ 
ขออนุมัติจ้างบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 2 ราย ดังน้ี 

1. นายฐิติพล ปราโมทย์พันธ์ุ วุฒิเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาการเศรษฐกิจ) จากสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-18-16           
อัตราเงินเดือน เดือนละ 22,750 บาท สังกัดงานวิเคราะห์แผนและงบประมาณ กองแผนงาน สํานักงาน
อธิการบดี  

2. นางสาว ภั สราภรณ์  อ ยู่ มาก  วุ ฒิ ศิ ลปศาสตรมหา บั ณฑิ ต  (รั ฐศาสต ร์ )  จาก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-18-530       
อัตราเงินเดือน เดือนละ 22,750 บาท สังกัดงานวิเคราะห์แผนและงบประมาณ กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี 

พร้อมทั้งขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน จํานวน 2 ราย ดังน้ี 
1. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและงบประมาณ กรรมการ 
3. นางสาวเสาวณีย์  คูพูลทรัพย์ กรรมการ 
4. นางสาวศวัสศนันท์  ชีพชูเชาวน์ กรรมการ 
5. นางจุฑารัตน์  แก้วโหมดตาด กรรมการและเลขานุการ 
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 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมั ติให้จ้างบุคคล ทั้ง 2 ราย เ พ่ือบรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ต้ังแต่วันที่  ก.บ.ม. อนุมัติ แต่ไม่ก่อนวันรายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน พร้อมทั้งอนุมัติให้แต่งต้ัง
คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าวตามรายช่ือที่หน่วยงานเสนอ ทั้งน้ี การจ้าง
ครั้งแรกให้จ้างเป็นพนักงานประจําสถานภาพทดลองงาน มีระยะเวลาการจ้าง 1 ปี ต้ังแต่วันที่รายงานตัว            
เข้าปฏิบัติงาน 
 
ระเบยีบวาระที่  4.1.3 การประเมินการปฏิบัติงาน  
ระเบียบวาระท่ี  4.1.3.1 รายงานผลการประเมินทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย  

จํานวน 6 ราย 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรได้มีคําสั่งบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยให้ทดลอง

ปฏิบัติงานในตําแหน่งเป็นเวลา 6 เดือน จํานวน 6 ราย คือ 
1. นายปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล วุฒิครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา จาก

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-01-659 อัตราเงินเดือน เดือนละ 
52,000 บาท สังกัดภาควิชาทฤษฎีศิลป์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ ต้ังแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560 

2. นางสาวตวงทิพย์ พรมเขต วุฒิอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ จาก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-2-06-739  อัตราเงินเดือน เดือนละ 26,250 บาท 
สังกัดภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2560 

3. นางสาวคัททิยากร ศศิธรามาศ วุฒิ Doktors Der Philosophie จาก Universität 
Hamburg ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-3-06-827 อัตราเงินเดือน 
เดือนละ 31,500 สังกัดภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 

4. นายนพรัตน์ พวงย้ิมน้อย วุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ตําแหน่งผู้ช่วยสอนปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขท่ี 2-3-07-283 อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท สังกัดภาควิชา
ฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 

5. นายมีชัย วุฒิไกรบัญฑิต วุฒิบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) จากมหาวิทยาลัยปทุมธานี 
ตําแหน่งนักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-3-14-507 อัตราเงินเดือน  เดือนละ 19,500 บาท  
สังกัดงานบริหารและธุรการ สํานักงานสํานักหอสมุดกลาง สํานักหอสมุดกลาง ต้ังแต่วันที ่21 มิถุนายน 2560 

6. นางสาววรีรัตน์ วันดี วุฒิบริหารธุรกิจบัณฑิต (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) จาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ตําแหน่งนักบริหารงานท่ัวไปปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-2-21-1210 อัตราเงินเดือน 
เดือนละ 19,500 บาท สังกัดงานนโยบายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา สํานักงานคณบดี คณะจิตรกรรม 
ประติมากรรมและภาพพิมพ์ ต้ังแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560 
 บัดน้ี คณะกรรมการประเมินฯ ได้ดําเนินการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาว ิทยาล ัยดังกล่าวแล้ว เห็นว่าพนักงานมหาว ิทยาล ัย  ทั้ง 6 ราย เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ              
ความรับผิดชอบและความประพฤติเหมาะสม เห็นควรให้ปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าวต่อไป 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
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จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบรายงานผลการประเมินทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัย จํานวน 6 ราย และให้ปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าวต่อไป  
 
ระเบยีบวาระที่  4.1.4 การขอเปลี่ยน / เพิ่มเง่ือนไขการบรรจุ 

ไม่ม ี
 

ระเบียบวาระท่ี  4.1.5 การพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ ชํานาญงาน ชํานาญงานพิเศษ ชํานาญการ 
ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษฯ 

  ไม่ม ี
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6 เรื่องอ่ืนๆ 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.1 คณะอักษรศาสตร์ขออนุมัติจ่ายค่าประสบการณ์โดยไม่รวมเข้าในฐานเงินเดือน

แก่พนักงานมหาวิทยาลัย ราย นางสาวคัททิยากร ศศิธรามาศ 
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีคําสั่งบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย ราย นางสาวคัททิยากร ศศิธรามาศ 
ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ตําแหน่งเลขที่ 1-3-06-827 อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท สังกัดภาควิชา
ประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 น้ัน  

คณะอักษรศาสตร์พิจารณาแล้วเห็นว่า นางสาวคัททิยากร ศศิธรามาศ เป็นผู้มีประสบการณ์          
การทํางานซึ่งเป็นประโยชน์และตรงกับความต้องการของคณะฯ โดยเคยมีประสบการณ์การทํางานในตําแหน่ง
อาจารย์ สังกัดภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ต้ังแต่วันที่              
17 เมษายน 2555 - 1 กรกฎาคม 2560 รวมเป็นระยะเวลา 5 ปี 2 เดือน 15 วัน 

คณะฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ได้รับค่าประสบการณ์โดยไม่รวมเข้าในฐานเงินเดือน        
เดือนละ 3,780 บาท ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 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/หน่วยงานหรือเทียบเท่าเป็นผู้พิจารณา             
ให้ความ เห็นชอบในการกํ าหนดเ งินค่ าประสบการณ์  ส่ วนจํ านวนเ งินที่ ใ ช้ ในการ จ่าย เ ป็น เ งิน                 
ค่าประสบการณ์ให้ใช้จากเงินรายได้และหรือเงินโครงการพิเศษของคณะ/หน่วยงานหรือเทียบเท่า ทั้งน้ี            
ที่ประชุมวางแนวปฏิบัติว่าหากคณะวิชา/หน่วยงานประสงค์ให้จ่ายค่าประสบการณ์ ให้ดําเนินการเสนอ              
ขออนุมัติต่อ ก.บ.พ. อย่างช้าไม่เกิน 30 วัน หลังจากวันที่ ก.บ.พ. มีมติอนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยผู้น้ันผ่าน 
การประเมินทดลองปฏิบัติงานแล้วและนําเสนอที่ประชุม ก.บ.พ. พิจารณา อน่ึง ให้คณะวิชา/หน่วยงาน                 
ที่ประสงค์เสนอขออนุมัติจ่ายค่าประสบการณ์จัดส่งประกาศของคณะวิชา/หน่วยงาน เก่ียวกับหลักเกณฑ์         
การจ่ายค่าประสบการณ์ให้มหาวิทยาลัยเพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาต่อไปด้วย 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จ่ายค่าประสบการณ์แก่พนักงานมหาวิทยาลัย           
ราย นางสาวคัททิยากร ศศิธรามาศ โดยไม่รวมเข้าในฐานเงินเดือน เดือนละ 3,780 บาท ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่                
3 กรกฎาคม 2560 ซึ่งเป็นวันที่รายงานตัว เข้าปฏิบัติงาน 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.2 การขอปรับเพิ่มเงินเดือนตามวุฒิการศึกษาท่ีได้รับสูงขึ้น กรณีวุฒิการศึกษา  

ที่ตรงตามสายงาน 
 
สรุปเรื่อง 

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

และสําหรับข้าราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายบริหารและปฏิบัติงานทั่วไป        
ที่ได้รับคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นน้ันจะต้องเป็นคุณวุฒิที่ตรงกับมาตรฐานกําหนดตําแหน่งซึ่งบุคคลน้ันดํารงตําแหน่งอยู่ 
ในขณะนั้น ส่วนการกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ ให้คํานึงถึงความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบ         
ความประพฤติ และความเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างย่ิงต้องพิจารณาถึงลักษณะงานที่ปฏิบัติ ผลประโยชน์           
ที่หน่วยงานจะได้รับเป็นสําคัญ 

นอกจากน้ี ที่ประชุม ก.บ.พ. มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 10/2551 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 
2551 ได้วางแนวปฏิบัติว่า การเสนอขอกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิของผู้ได้รับอนุญาตให้ลาศึกษา          
หรือผู้ที่ได้รับวุฒิก่อนบรรจุแต่งต้ัง จะต้องเสนอเร่ืองให้หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ของคณะหรือมหาวิทยาลัย 
ภายใน 60 วัน นับแต่วันรายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการ (กรณีได้รับวุฒิเพ่ิมขึ้นก่อนวันรายงานตัวเข้าปฏิบัติ
ราชการ) หรือ ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่สําเร็จการศึกษา (กรณีรายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการก่อนวันที่มี
หลักฐานว่าสําเร็จการศึกษา) หากเสนอเร่ืองขอกําหนดภายหลังเวลาดังกล่าว ให้กําหนดอัตราเงินเดือน         
ตามคุณวุฒิได้ไม่ก่อนวันที่หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ของคณะหรือมหาวิทยาลัยได้รับเรื่อง 

เน่ืองจาก มหาวิทยาลัยได้อนุญาตให้ ว่าที่ ร.ต.หญิง ภัทราพร สระทองฮ่วม พนักงาน
มหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานช่ัวคราว ตําแหน่งนักวิชาการศึกษา ตําแหน่งเลขที่ 2-4-07-149 สังกัดภาควิชา
เคมี คณะวิทยาศาสตร์ (ปัจจุบันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งนักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ ตําแหน่ง
เลขที่ 2-2-07-751 สังกัดภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์) ลาศึกษานอกเวลาราชการในระดับปริญญาโท 
สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีกําหนด 2 ปี ต้ังแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2556 ถึงวันที่         
2 สิงหาคม 2558 และว่าที่ ร .ต .หญิง ภัทราพร สระทองฮ่วม ได้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท            
วุฒิบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  ต้ังแต่วันที่         
21 กรกฎาคม 2560  

คณะวิทยาศาสตร์ประสงค์ขออนุมัติปรับเพ่ิมเงินเดือนตามวุฒิการศึกษาที่ได้รับสูงขึ้นเฉพาะ
กรณีวุฒิการศึกษาที่ตรงตามสายงาน แก่ ว่าที่ ร.ต.หญิง ภัทราพร สระทองฮ่วม พนักงานมหาวิทยาลัย 
ตําแหน่งนักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-2-07-751 อัตราเงินเดือน เดือนละ 20,210 บาท 
สังกัดภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท วุฒิบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ต้ังแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 และได้ย่ืนเรื่อง
เพ่ือขอปรับเพ่ิมเงินเดือนตามวุฒิการศึกษาที่ได้รับสูงขึ้นเฉพาะกรณีวุฒิการศึกษาที่ตรงตามสายงานโดยงานการ



 

 

11

เจ้าหน้าที่ของคณะฯ รับเรื่อง เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561 สมควรได้รับการปรับวุฒิและอัตราเงินเดือน จาก
ตําแหน่งนักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ วุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือน เดือนละ 20,210 บาท เป็นตําแหน่ง        
นักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ วุฒิปริญญาโท อัตราเงินเดือน เดือนละ 22,750 บาท ได้ต้ังแต่วันที่             
15 มกราคม 2561 ซึ่งเป็นวันที่งานการเจ้าหน้าที่ของคณะฯ รับเรื่อง (เน่ืองจากย่ืนเรื่องเกินกว่า 60 วัน นับแต่
วันที่สําเร็จการศึกษา) 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้ปรับเพ่ิมเงินเดือนตามวุฒิการศึกษาที่ได้รับสูงขึ้น         
เฉพาะกรณีวุฒิการศึกษาที่ตรงตามสายงาน ราย ว่าที่ ร.ต.หญิง ภัทราพร สระทองฮ่วม พนักงานมหาวิทยาลัย 
ตําแหน่งนักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-2-07-751 อัตราเงินเดือน เดือนละ 20,210 บาท 
สังกัดภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จาก วุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือน เดือนละ 20,210 บาท เป็น              
วุฒิปริญญาโท อัตราเงินเดือน เดือนละ 22,750 บาท ได้ต้ังแต่วันที่ 15 มกราคม 2561 ซึ่งเป็นวันที่งาน             
การเจ้าหน้าที่ของคณะฯ รับเรื่อง 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.3 ขออนุมัติจ่ายค่าประสบการณ์การทํางานโดยไม่รวมเข้าในฐานค่าจ้าง พนักงาน

มหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานชั่วคราว ราย Mr.Olivier,Alexandre 
DOULIAC  

 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีวิทยาลัยนานาชาติขออนุมัติการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานช่ัวคราว  
Mr.Olivier,Alexandre DOULIAC วุฒิการศึกษา BREVET D’ÈTUDES PROFESSIONNELIES ALIMENTATION 
OPTION PATISSIER GLACIER CHOCOLOCATIER CONF I SEUR จาก ACADEMIE DE PARIS ตําแหน่ง
ผู้เช่ียวชาญ (ด้านปฏิบัติการห้องอาหาร) ตําแหน่งเลขที่ 3-4-26-20 อัตราค่าจ้างเดือนละ 43,600 บาท          
สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ ต้ังแต่วันที่ 2 มีนาคม 2561 - 1 มีนาคม 2562 ไปแล้วน้ัน 

วิทยาลัยนานาชาติพิจารณาแล้วเห็นว่า Mr.Olivier,Alexandre DOULIAC เป็นผู้มีประสบการณ์          
การทํางานซึ่งเป็นประโยชน์และตรงกับความต้องการของวิทยาลัยนานาชาติ โดยมีความชํานาญในด้านวิชาชีพ
ด้านเบเกอรี่มากกว่า 15 ปี  

วิทยาลัยนานาชาติจึงประสงค์ขออนุมัติจ่ายค่าประสบการณ์การทํางานโดยไม่รวมเข้าในฐาน
ค่าจ้าง ในอัตราเดือนละ 21,400 บาท ซึ่งจ่ายด้วยเงินรายได้ในส่วนของวิทยาลัยนานาชาติ ต้ังแต่วันที่              
2 มีนาคม 2561 - 1 มีนาคม 2562   

ตามความในข้อ 15(2) ข้อ 65 และข้อ 66 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วย           
การบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 กําหนดให้การจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท
พนักงานชั่วคราว เป็นการจ้างเพื่อปฏิบัติงานเป็นการชั่วคราว ตามกรอบอัตราท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 
โดยให้จ้างเป็นคราวๆ ไป และมีระยะเวลาการจ้างไม่เกินหน่ึงปี ยกเว้นกรณีการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถ
พิเศษ ลูกจ้างช่ัวคราวชาวต่างประเทศ หรือกรณีอื่นๆ ตามที่ ก.บ.ม. เห็นสมควรอาจให้จ้างเป็นระยะเวลา
เกินกว่าหน่ึงปีได้ โดยให้ได้รับค่าจ้างตามบัญชีค่าจ้างที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด ทั้งน้ี อาจจ้างผู้มีความรู้
ความสามารถหรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ชํานาญงานเป็นพนักงานช่ัวคราวโดยให้ได้รับค่าจ้างสูงกว่า
อัตราค่าจ้างขั้นตํ่าก็ได้  
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ตามความในข้อ 15 ของประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง บัญชีเงินเดือนขั้นตํ่าขั้นสูง          
เงินประจําตําแหน่ง ค่าตอบแทน และหลักเกณฑ์วิธีการจ่าย ฉบับลงวันที่ 22 กันยายน 2559 กําหนดให้ผู้ที่
ได้รับการจ้างเป็นพนักงานช่ัวคราวได้รับค่าจ้างตามอัตราค่าจ้างขั้นตํ่าตามตําแหน่งและคุณวุฒิของบัญชีค่าจ้าง 
(ซึ่งกําหนดอัตราค่าจ้างในคุณวุฒิ ปวช. ขึ้นไป) หากผู้ที่ได้รับการจ้างเป็นผู้มีประสบการณ์ชํานาญงาน 
อธิการบดีโดยความเห็นชอบของ  ก .บ .ม .  อาจกําหนดอัตราค่าจ้างสูงกว่าขั้น ตํ่าของบัญชีค่าจ้าง                 
ตามประสบการณ์ก็ได้ 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ     ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จ่ายค่าประสบการณ์การทํางานโดยไม่รวมเข้าใน           
ฐานค่าจ้าง ราย Mr.Olivier,Alexandre DOULIAC ในอัตราเดือนละ 21,400 บาท ซึ่งจ่ายด้วยเงินรายได้           
ในส่วนของวิทยาลัยนานาชาติ ต้ังแต่วันที่ 2 มีนาคม 2561 - 1 มีนาคม 2562 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.4 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์เพื่อเลื่อน

เงินเดือนสําหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงาน
มหาวิทยาลัย และเพื่อเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างมหาวิทยาลัย 

 
สรุปเรื่อง 

ตามความในข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 7 และข้อ 8 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วย
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. 2559 ประกอบกับข้อ 6 ข้อ 7 ข้อ 8 ข้อ 9 และข้อ 18 
ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2560 และข้อ 7 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการบริหารงานบุคคลลูกจ้างมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2559 กําหนดให้หลักเกณฑ์เพ่ือเลื่อนเงินเดือนสําหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงาน
มหาวิทยาลัย และเพ่ือเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตามท่ี ก.บ.ม. กําหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย น้ัน  

 ดังน้ัน เพ่ือให้การดําเนินการเป็นไปตามข้อบังคับดังกล่าวข้างต้น จึงได้ดําเนินการจัดทํา       
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือเลื่อนเงินเดือนสําหรับข้าราชการ                 
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย และเพ่ือเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างมหาวิทยาลัย  
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนด
หลักเกณฑ์เพ่ือเลื่อนเงินเดือนสําหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย และเพ่ือ
เลื่อนค่าจ้างลูกจ้างมหาวิทยาลัย โดยให้ปรับแก้ข้อความให้ใช้หลักเกณฑ์ตามประกาศเป็นหลักเกณฑ์เดียวกัน      
ซึ่งใช้บังคับทั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างมหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 



 

 

13

ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.5 การเลื่อนเงินเดือนพนกังานมหาวิทยาลัย รอบครึ่งปีแรก ณ วันที่ 1 เมษายน 2561 
ประธานขอถอนเร่ือง 

 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.6 ขออนุ มัติ ย้ายและเปลี่ยนเลขที่ ตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย ราย         

นางสาวเบญจมาศ ขุนประเสริฐ 
 
สรุปเรื่อง  
 ตามท่ีกองแผนงานมีอัตราว่างพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบาย           
และแผนปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-2-18-21 สังกัดงานวิเคราะห์แผนและงบประมาณ กองแผนงาน สํานักงาน
อธิการบดี น้ัน 

ดังน้ัน เพ่ือให้การบริหารอัตรากําลังและบริหารงบบุคลากรเป็นไปอย่างคุ้มค่า กองแผนงาน         
จึงประสงค์ขออนุมัติย้ายและเปลี่ยนเลขที่ตําแหน่ง นางสาวเบญจมาศ ขุนประเสริฐ ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบาย           
และแผนปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 31,620 บาท สังกัดงานวิเคราะห์แผนและงบประมาณ กองแผนงาน สํานักงาน
อธิการบดี จากตําแหน่งเลขที่ 2-3-18-16 เป็น ตําแหน่งเลขที่ 2-2-18-21 โดยให้นับระยะเวลาการปฏิบัติงาน
ต่อเน่ืองกัน 

ทั้งน้ี ที่ประชุม  ก .บ .พ  .มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 20/2555 เมื่อวันที่   30  ตุลาคม 2555          
มีมติเห็นชอบหลักการในการเปลี่ยนกรอบตําแหน่ง  เลขที่ตําแหน่ง  และงบประมาณเพ่ือการจ้างพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา  โดยให้คณะ /หน่วยงานต้นสังกัดรับผิดชอบเงินเดือนส่วนต่างพร้อมกับเงินสวัสดิการร้อยละ   18 
จากจํานวนเงินส่วนต่างดังกล่าวเพ่ือให้มหาวิทยาลัยนําเข้ากองทุนพนักงานและกองทุนสวัสดิการ  
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้ย้ายและเปล่ียนเลขที่ ตําแหน่ง นางสาวเบญจมาศ              
ขุนประเสริฐ ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 31,620 บาท สังกัดงานวิเคราะห์
แผนและงบประมาณ กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี จากตําแหน่งเลขที่ 2-3-18-16 เป็น ตําแหน่งเลขท่ี              
2-2-18-21 โดยให้นับระยะเวลาการปฏิบัติงานต่อเน่ืองกัน โดยให้กองแผนงานรับผิดชอบเงินเดือนส่วนต่าง           
พร้อมกับเงินสวัสดิการ ร้อยละ 18  จากจํานวนเงินส่วนต่างดังกล่าวเพ่ือให้มหาวิทยาลัยนําเข้ากองทุนพนักงาน
และกองทุนสวัสดิการ 
 
ระเบียบวาระท่ี  4.1.6.7 ขออนุมัติย้าย ตัดโอนตําแหน่งและอัตราเลขที่พนักงานมหาวิทยาลัย  

จํานวน 3 ราย 
 
สรุปเรื่อง  

 ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้มีคําสั่งบรรจุแต่งต้ังพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 3 ราย สังกัด         
คณะวิทยาการจัดการ ดังน้ี  

1. นางสาวสุภาวดี เธียรวัตรกุล วุฒิศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน จาก
มหาวิทยาลัยบูรพา พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งนักวิชาการฝึกอบรมปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-6-23-56 
อัตราเงินเดือน เดือนละ 26,520 บาท ค่าประสบการณ์โดยไม่รวมเข้าในฐานเงินเดือน เดือนละ 3,200 บาท  
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2. นายธีรวัฒน์ ผิวขม วุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานันทนาการ จากมหาวิทยาลัย           
ศรีนครินทรวิโรฒ พนักงานมหาวิทยาลัย จากตําแหน่งนักวิชาการฝึกอบรมปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-6-23-64 
อัตราเงินเดือน เดือนละ 26,220 บาท  

3. นางสาวรัชชดา ประสิทธ์ินอก วุฒิศิลปศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พนักงาน
มหาวิทยาลัย จากตําแหน่งนักวิชาการฝึกอบรมปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-6-23-58 อัตราเงินเดือน เดือนละ 
26,630 บาท  

ดังน้ัน เพ่ือให้การบริหารจัดการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นการเตรียมความพร้อม       
ด้านบุคลากรในการรองรับภารกิจในส่วนของสํานักบริการวิชาการ จึงประสงค์ขออนุมัติ ดังน้ี  

1. ขออนุมั ติ ย้ าย  ตั ดโอนตําแหน่ งและอัตราเลขที่  นางสาวสุภาวดี  เ ธี ยร วัตรกุล                 
วุฒิศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน จากมหาวิทยาลัยบูรพา พนักงานมหาวิทยาลัย จากตําแหน่ง
นักวิชาการฝึกอบรมปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-6-23-56 อัตราเงินเดือน เดือนละ 26,520 บาท                 
ค่าประสบการณ์โดยไม่รวมเข้าในฐานเงินเดือน เดือนละ 3,200 บาท สังกัดคณะวิทยาการจัดการ เป็นตําแหน่ง
นักวิชาการฝึกอบรมปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-6-29-56 อัตราเงินเดือน เดือนละ 26,520 บาท                
ค่าประสบการณ์โดยไม่รวมเข้าในฐานเงินเดือน เดือนละ 3,200 บาท ไปต้ังจ่ายในสังกัดสํานักบริการวิชาการ  
โดยให้นับระยะเวลาการปฏิบัติงานต่อเน่ืองกัน  

2. ขออนุมัติย้าย ตัดโอนตําแหน่งและอัตราเลขที่ นายธีรวัฒน์ ผิวขม วุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชานันทนาการ จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พนักงานมหาวิทยาลัย จากตําแหน่งนักวิชาการฝึกอบรม 
ปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-6-23-64 อัตราเงินเดือน เดือนละ 26,220 บาท สังกัดคณะวิทยาการจัดการ เป็น
ตําแหน่งนักวิชาการฝึกอบรมปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-6-29-64 อัตราเงินเดือน เดือนละ 26,220 บาท       
ไปต้ังจ่ายในสังกัดสํานักบริการวิชาการ โดยให้นับระยะเวลาการปฏิบัติงานต่อเน่ืองกัน 

3. ขออนุมั ติ ย้ าย ตั ดโอนตําแหน่ งและอัตราเลขที่  นางสาวรั ชชดา ประสิท ธ์ินอก                  
วุฒิศิลปศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พนักงานมหาวิทยาลัย จากตําแหน่งนักวิชาการฝึกอบรม
ปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-6-23-58 อัตราเงินเดือน เดือนละ 26,630 บาท สังกัดคณะวิทยาการจัดการ เป็น
ตําแหน่งนักวิชาการฝึกอบรมปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขที่ 2-6-29-58 อัตราเงินเดือน เดือนละ 26,630 บาท            
ไปต้ังจ่ายในสังกัดสํานักบริการวิชาการ โดยให้นับระยะเวลาการปฏิบัติงานต่อเน่ืองกัน 

4. ขออนุมัติใช้เงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในส่วน
ของสํานักบริการวิชาการ เพ่ือรองรับการจ้าง นางสาวสุภาวดี เธียรวัตรกุล นายธีรวัฒน์ ผิวขม และนางสาวรัชชดา 
ประสิทธ์ินอก โดยให้ได้รับเงินเดือนในอัตราเท่าเดิม 
 ทั้งน้ี ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดได้ให้ความยินยอมแล้ว 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังน้ี 
 1. อนุม ัต ิให้ย้าย ตัดโอนตําแหน่งและอัตราเลขท่ีพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 3 ราย        
โดยให้นับระยะเวลาการปฏิบัติงานต่อเน่ืองกัน  ตามท่ีเสนอ 
 2. อนุมัติให้ใช้เงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561            
ในส่วนของสํานักบริการวิชาการ เพ่ือรองรับการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยทั้ง 3 ราย ดังกล่าว โดยให้ได้รับ
เงินเดือนในอัตราเท่าเดิม 
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ระเบียบวาระที่  4.2 แผนและการติดตามผลการดําเนินงานตามแผน 
ระเบยีบวาระที่  4.2.1 รายงานควบคุมภายในและรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหาร    

ความเสี่ยง มหาวิทยาลัยศลิปากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560       
และ (ร่าง) แผนบริหารความเสีย่ง มหาวิทยาลัยศลิปากร ประจําปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันอังคารที่ 
10 มกราคม 2560 ได้ให้ความเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 และมหาวิทยาลัยได้เวียนแจ้งคณะวิชา/หน่วยงานทราบเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยง
ระดับหน่วยงาน น้ัน 

บัดน้ี มหาวิทยาลัยได้จัดทํารายงานการประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายใน และ
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยรวบรวมจากทุก
คณะวิชา/หน่วยงาน พร้อมจัดทําเป็นรายงานระดับองค์กร ดังน้ี 

1. รายงานการประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560  

2. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560  

3. (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561      
โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงตามกิจกรรมที่ครอบคลุมพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย ทั้งความเสี่ยงเดิมที่ยังหลงเหลือ
อยู่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และความเสี่ยงใหม่ที่ได้จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมมหาวิทยาลัยศิลปากร 
: SWOT Analysis ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 มาใช้ในการระบุ
ปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติดังน้ี 

1. ให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

2. ให้ความเห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

3. ให้ความเห็นชอบในหลักการของ (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยให้ปรับแก้รายละเอียดใน (ร่าง) แผนดังกล่าวตามข้อเสนอแนะของ        
ที่ประชุม ดังน้ี 

- ปรับแก้มาตรการ/กิจกรรมการปรับปรุงการบริหารจัดการความเสี่ยงของกิจกรรม    
ความเสี่ยง (2) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ในประเด็นความเสี่ยงความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
ของมหาวิทยาลัย ให้ครอบคลุมการปรับปรุงหรือพัฒนาระบบสารสนเทศในภาพรวมเพ่ือรองรับการเป็น
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ และการดําเนินการตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความม่ันคงปลอดภัย
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ด้านสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ซึ่งรวมถึงการติดตามประเมินผลและการรายงานผลการดําเนินการตาม
มาตรการที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศไปแล้ว 

- ปรับแก้สถานะความเสี่ยงที่เหลืออยู่ของกิจกรรมความเสี่ยง (5) การปรับปรุงหลักสูตร
และจํานวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ในประเด็นความเสี่ยง (1) หลักสูตรการเรียนการ
สอนบางหลักสูตรยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ในส่วนของระดับผลกระทบความเสี่ยงเป็นระดับ 4 
และระดับความเสี่ยงโดยรวมในระดับสูง เน่ืองจากหลักสูตรที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร            
มีผลกระทบต่อช่ือเสียงและภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

ทั้งน้ี ประธานได้มอบหมายผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาหารือกับ 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และคณะวิชาที่หลักสูตรมีผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในไม่
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2559 จํานวน 4 หลักสูตร เร่งพิจารณา
มาตรการในการแก้ไขปัญหาเก่ียวกับการปรับปรุงหลักสูตรและจํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างย่ิงกรณีที่ยังมีนักศึกษาคงค้างอยู่ในหลักสูตรที่ได้ดําเนินการ
ปิดไปแล้ว 

- เพ่ิมประเด็นความเสี่ยงเก่ียวกับการปรับเปลี่ยนระบบการบริหารจัดการด้านการเงิน
จากระบบ MIS เป็นระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP) และประเด็นอ่ืนๆ ตามท่ีผู้ตรวจสอบภายในให้
ข้อสังเกตในรายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปส.) 

แล้วให้นํา (ร่าง) แผนบริหารความเส่ียง มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 ที่ปรับแก้ไขแล้วเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากรเพ่ือพิจารณาอีกคร้ัง 
 
ระเบยีบวาระที่  4.3 ข้อบังคับ / ระเบียบ / ประกาศ  
  ไม่ม ี
 
ระเบียบวาระท่ี  4.4 โครงสร้างส่วนงานและหน่วยงานภายใน 
  ไม่มี 
 
ระเบยีบวาระที่  4.5 การบริหารการเงินและทรพัย์สิน 
ระเบยีบวาระที่  4.5.1 คณะอักษรศาสตร์ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาให้แก่นักศึกษาพิเศษ               
  จากมหาวิทยาลัยฮันกุ๊กภาษาและกิจการต่างประเทศ สาธารณรัฐเกาหล ี
 
สรุปเรื่อง 
  ด้วยคณะอักษรศาสตร์ประสงค์ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
ให้แก่นักศึกษาพิเศษจากมหาวิทยาลัยฮันกุ๊กภาษาและกิจการต่างประเทศ สาธารณรัฐเกาหลี โดยนักศึกษาจะ
เข้าศึกษาในภาคการศึกษาปลาย  ปีการศึกษา 2560 จํานวน 2 ราย ดังน้ี  

1. Mr.JUNG JAEHAK 
2. Miss SHIN JIHEE 
ในการน้ี กองบริการการศึกษาจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา

ทั้งหมด และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ให้แก่นักศึกษาพิเศษตามข้อตกลงความร่วมมือโครงการแลกเปล่ียนนักศึกษา
ระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรกับมหาวิทยาลัยฮันกุ๊กภาษาและกิจการต่างประเทศ สาธารณรัฐเกาหลี จํานวน     
2 ราย ตามความในหมวด 3 และหมวด 4 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียม
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การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2558 ตามท่ีคณะอักษรศาสตร์เสนอ โดยไม่ยกเว้นค่าเบ้ียประกันอุบัติเหตุ 
จํานวน 200 บาท ต่อปี เน่ืองจากจะเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาเอง หากได้รับอุบัติเหตุในขณะศึกษาใน
มหาวิทยาลัยศิลปากร  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาทั้งหมด
และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ให้แก่นักศึกษาพิเศษตามข้อตกลงความร่วมมือโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่าง
มหาวิทยาลัยศิลปากรกับมหาวิทยาลัยฮันกุ๊กภาษาและกิจการต่างประเทศ สาธารณรัฐเกาหลี จํานวน 2 ราย 
ตามความในหมวด 3 และหมวด 4 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
ระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2558 ตามท่ีคณะอักษรศาสตร์เสนอ โดยไม่ยกเว้นค่าเบ้ียประกันอุบัติเหตุ จํานวน 
200 บาท ต่อปี เน่ืองจากจะเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาเอง หากได้รับอุบัติเหตุในขณะศึกษาในมหาวิทยาลัย
ศิลปากร          
  
ระเบยีบวาระที่  4.5.2 คณะวิทยาการจัดการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาให้แก่นักศึกษาพเิศษ      
  จาก Guangxi Arts University สาธารณรัฐประชาชนจีน 
 
สรุปเรื่อง 

ด้วยคณะวิทยาการจัดการประสงค์ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ       
ค่าหอพัก และค่าประกันต่างๆ ให้แก่นักศึกษาพิเศษจาก Guangxi Arts University สาธารณรัฐประชาชนจีน 
โดยนักศึกษาจะเข้าศึกษาในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 15 มกราคม - 31 
พฤษภาคม 2561 จํานวน 16 ราย ดังน้ี   

1. Miss Ling Qin 
2. Miss KeXin Zeng 
3. Miss JiaWan Gan 
4. Miss JinPing Wei 
5. Miss XiJun Wen 
6. Miss WeiWei Ma 
7. Miss GuangTing Zhang 
8. Miss CongWen Nie 
9. Miss Lin Bai 

10. Miss Rong Wan 
11. Mr.Zhou Yang 
12. Mr.HuanHu Zhao 
13. Miss QingLin Wu 
14. Miss XueLing Pang 
15. Mr.Jun Pan 
16. Miss Jie Jiang 
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ในการน้ี กองบริการการศึกษาจึงเสนอพิจารณา ดังน้ี 
1. การยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาทั้งหมดและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ให้แก่นักศึกษาพิเศษ 

ตามข้อตกลงความร่วมมือโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ Guangxi Arts 
University สาธารณรัฐประชาชนจีน จํานวน 16 ราย ตามความในหมวด 3 และหมวด 4 ของข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2558 ตามที่           
คณะวิทยาการจัดการเสนอ โดยไม่ยกเว้นค่าเบ้ียประกันอุบัติเหตุ จํานวน 200 บาท ต่อปี เน่ืองจากจะเป็น
ประโยชน์แก่นักศึกษาเอง หากได้รับอุบัติเหตุในขณะศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร           

2. การยกเว้นค่าหอพักให้แก่นักศึกษาพิเศษดังกล่าว ตามท่ีคณะวิทยาการจัดการเสนอ 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
  

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ ดังน้ี 
1. การยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาทั้งหมดและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ให้แก่นักศึกษาพิเศษ 

ตามข้อตกลงความร่วมมือโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ Guangxi Arts 
University สาธารณรัฐประชาชนจีน จํานวน 16 ราย ตามความในหมวด 3 และหมวด 4 ของข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2558 ตามที่           
คณะวิทยาการจัดการเสนอ โดยไม่ยกเว้นค่าเบ้ียประกันอุบัติเหตุ จํานวน 200 บาท ต่อปี เน่ืองจากจะเป็น
ประโยชน์แก่นักศึกษาเอง หากได้รับอุบัติเหตุในขณะศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร           

2. การยกเว้นค่าหอพักให้แก่นักศึกษาพิเศษดังกล่าว ตามท่ีคณะวิทยาการจัดการเสนอ 
 

ระเบยีบวาระที่  4.5.3 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลยัศิลปากรว่าด้วยกองทุน “เฑียรเพญ็นนัทตรา” 
พ.ศ. .... 
ประธานขอถอนเร่ือง 

 
ระเบียบวาระท่ี  4.5.4 คณะมัณฑนศิลป์ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาให้แก่นักศึกษาพิเศษจาก 

Estonian Academy of Arts สาธารณรัฐเอสโตเนีย และคณะดุริยางคศาสตร์ 
ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาให้แก่นักศึกษาพิเศษจาก University of 
Northern Colorado School of Music สหรัฐอเมริกา 

 
สรุปเรื่อง 
  ด้วยมีคณะวิชาประสงค์ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ให้แก่
นักศึกษาพิเศษ โดยนักศึกษาจะเข้าศึกษาในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560 ดังน้ี 

1. คณะมัณฑนศิลป์ ขอยกเว้นให้แก่นักศึกษาพิเศษจาก Estonian Academy of Arts 
สาธารณรัฐเอสโตเนีย จํานวน 1 ราย คือ Miss Anu  Sirkas 

2. คณะดุริยางคศาสตร์ ขอยกเว้นให้แก่นักศึกษาพิเศษจาก University of Northern 
Colorado School of Music สหรัฐอเมริกา จํานวน 2 ราย ดังน้ี  

1)  Mr.Max Alden Bida  Waters 
2)  Miss Micayla Bethany  Bellamy 
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ในการน้ี กองบริการการศึกษาจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา
ทั้งหมด และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ให้แก่นักศึกษาพิเศษตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการโครงการ
แลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ Estonian Academy of Arts สาธารณรัฐเอสโตเนีย 
จํานวน 1 ราย และ University of Northern Colorado School of  Music สหรัฐอเมริกา จํานวน 2 ราย 
ตามความในหมวด 3 และหมวด 4 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
ระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2558 ตามท่ีคณะมัณฑนศิลป์และคณะดุริยางคศาสตร์เสนอ โดยไม่ยกเว้นค่าเบ้ีย
ประกันอุบัติเหตุ จํานวน 200 บาท ต่อปี เน่ืองจากจะเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาเอง หากได้รับอุบัติเหตุในขณะ
ศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร  
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
  

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาทั้งหมด 
และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ให้แก่นักศึกษาพิเศษตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการโครงการแลกเปลี่ยน
นักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยศลิปากรกับ Estonian Academy of Arts สาธารณรัฐเอสโตเนีย จํานวน 1 ราย 
และ University of Northern Colorado School of  Music สหรัฐอเมริกา จํานวน 2 ราย ตามความใน
หมวด 3 และหมวด 4 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญา
บัณฑิต พ.ศ. 2558 ตามท่ีคณะมัณฑนศิลป์และคณะดุริยางคศาสตร์เสนอ โดยไม่ยกเว้นค่าเบ้ียประกันอุบัติเหตุ 
จํานวน 200 บาท ต่อปี เน่ืองจากจะเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาเอง หากได้รับอุบัติเหตุในขณะศึกษาใน
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
ระเบยีบวาระที่  4.5.5 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลยัศิลปากรว่าด้วยค่าชดเชย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. .... 
 
สรุปเรื่อง 

 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 24/2560 เมื่อวันอังคารที่ 
12 ธันวาคม 2560 ได้ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ 
เงื่อนไขและการพิจารณาต่อเวลาราชการ และต่อการจ้างของบุคลากรสายวิชาการท่ีจะเกษียณอายุเมื่อมี
อายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ พ.ศ. .... ซึ่งกําหนดให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ประเภทพนักงานประจํา      
ผู้ได้รับการต่อการจ้างซึ่งจะเกษียณอายุให้ได้รับการต่อการจ้าง แต่การที่พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ    
ผู้ได้รับการต่อการจ้างจนถึงสิ้นปีงบประมาณที่ผู้น้ันมีอายุครบหกสิบห้าปีบริบูรณ์ประสงค์ขอลาออกจากงาน
ก่อนอายุครบหกสิบห้าปีบริบูรณ์ หรือการที่พนักงานมหาวิทยาลัยดังกล่าวไม่ประสงค์ต่อการจ้างตามที่
มหาวิทยาลัยประสงค์ เมื่อออกจากงานจะไม่ได้รับค่าชดเชยตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วย
ค่าชดเชย พ.ศ. 2559 น้ัน  

เพ่ือความเป็นธรรมแก่พนักงานมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติงานมาด้วยดีจนอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์
แล้ว กรณีดังกล่าวจึงเห็นสมควรให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชย ดังน้ัน สํานักงานอธิการบดีจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 
(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยค่าชดเชย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ....  เพ่ือให้การพิจารณาจ่ายค่าชดเชย
ครอบคลุมถึงกรณีพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ประเภทพนักงานประจํา ผู้ได้รับการต่อการจ้างจนถึงอายุ
หกสิบห้าปีบริบูรณ์ซึ่งได้ขอลาออกจากงานก่อนถึงสิ้นปีงบประมาณที่ผู้นั้นมีอายุครบหกสิบห้าปีบริบูรณ์ 
และการไม่ประสงค์ต่อการจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ประเภทพนักงานประจํา ที่มหาวิทยาลัย
ประสงค์ให้ต่อการจ้างจนถึงอายุหกสิบห้าปีบริบูรณ์  
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 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วย
ค่าชดเชย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. .... และให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 
ระเบยีบวาระที่  4.6 เรื่องอ่ืนๆ ตามท่ีอธิการบดีปรึกษา 
ระเบยีบวาระที่  4.6.1 การแต่งต้ังคณะกรรมการเลือกต้ังกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน                  

ประเภทคณาจารย์ ประเภทผู้แทนคณะอักษรศาสตร์ แทนผูท้ี่พน้จาก
ตําแหน่งก่อนครบวาระ 

 
สรุปเรื่อง 

ด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.กรกช  อัตตวิริยะนุภาพ กรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน 
ประเภทคณาจารย์ ประเภทผู้แทนคณะ สังกัดคณะอักษรศาสตร์ ได้ขอลาออกจากตําแหน่งต้ังแต่วันที่ 17 
มกราคม 2561 เป็นต้นไป เน่ืองจากปัญหาด้านสุขภาพ 

ตามความในข้อ 8 วรรคห้า ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยสภาคณาจารย์และ
พนักงาน พ.ศ. 2560 ได้กําหนดว่า “ในกรณีที่กรรมการสภาคณาจารย์และพนักงานพ้นจากตําแหน่งก่อนครบ
วาระ ให้เลือกซ่อมให้เสร็จสิ้นภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ตําแหน่งน้ันว่างลง เว้นแต่วาระของตําแหน่ง
กรรมการที่ว่างน้ันจะเหลือไม่ถึงเก้าสิบวัน จะไม่ดําเนินการให้มีผู้ดํารงตําแหน่งแทนก็ได้” 

ในการน้ี สภาคณาจารย์และพนักงานจึงประสงค์ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดําเนินการเลือกต้ัง
กรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน ประเภทคณาจารย์ ประเภทผู้แทนคณะอักษรศาสตร์ แทนผู้ที่พ้นจาก
ตําแหน่งก่อนครบวาระ จํานวน 1 ตําแหน่ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกต้ังที่มหาวิทยาลัยกําหนด ทั้งน้ี         
ผู้ที่ได้รับการเลือกต้ังเข้ามาแทนตําแหน่งที่ว่างดังกล่าวจะมีวาระการดํารงตําแหน่งนับแต่วันที่ประกาศผลการ
เลือกต้ังถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2562 (ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ผลการเลือกต้ังเป็นกรรมการ    
สภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับลงวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2560)  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้แต่งต้ังคณะกรรมการเลือกต้ังกรรมการสภาคณาจารย์
และพนักงาน ประเภทคณาจารย์ ประเภทผู้แทนคณะอักษรศาสตร์ แทนผู้ที่พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ      
โดยประกอบด้วยผู้ดํารงตําแหน่งและมีรายช่ือต่อไปน้ี 

1. รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์  ประธานกรรมการ 
2. อาจารย์ประสิทธ์ิชัย  จิรปสิทธินนท์  กรรมการ 

คณะอักษรศาสตร์ 
3. นางวราภรณ์  ฉัตรวงศ์พันธ์  กรรมการและเลขานุการ 
 สํานักงานอธิการบดี 
4. นางยุภา  แก้วจริยะพล  ผู้ช่วยเลขานุการ 

สํานักงานอธิการบดี 
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5. นางสาวภคปภา  นาถะพินธุ  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 สํานักงานอธิการบดี 
6. นางสาวศิริพร ภัคโภไคย  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 สภาคณาจารย์และพนักงาน 
และให้นําเสนออธิการบดีลงนามในคําสั่งแต่งต้ังต่อไป 

 
ระเบยีบวาระที่  4.6.2 การถวายผา้พระกฐินพระราชทาน ประจําปี พ.ศ. 2561 
 
สรุปเรื่อง 
 ตามแผนการปฏิบัติงานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกําหนดให้ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยศิลปากรพิจารณากําหนดวัดที่มหาวิทยาลัยจะนําผ้าพระกฐินพระราชทานไปถวายทุกปี     
โดยนโยบายผู้บริหารกําหนดให้นําผ้าพระกฐินพระราชทานไปถวายวัดที่อยู่ใกล้และไกลจากกรุงเทพมหานคร
หมุนเวียนกันไปในแต่ละปี น้ัน 
 ในการน้ี กองกลางได้เสนอรายชื่อและรายละเอียดพระอารามหลวงใน 3 จังหวัด ซึ่งมี
ระยะทางใกล้กับกรุงเทพมหานคร ได้แก่ จังหวัดราชบุรี จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดฉะเชิงเทรา รวมจํานวน
ทั้งสิ้น 8 วัด เพ่ือให้มหาวิทยาลัยกําหนดวัดที่จะถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจําปี พ.ศ. 2561 โดยได้
แนบบัญชีรายช่ือพระอารามหลวงที่มหาวิทยาลัยศิลปากรได้นําผ้าพระกฐินพระราชทานไปถวายต้ังแต่ปี พ.ศ. 
2512-2560 พร้อมรายงานผลโครงการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจําปี พ.ศ. 2560 

ทั้งน้ี เน่ืองจากรายช่ือวัดบางแห่งในจังหวัดราชบุรี จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดฉะเชิงเทรา    
ได้มีหน่วยงานภายนอกกําหนดที่จะนําผ้าพระกฐินพระราชทานไปถวายแล้ว กองกลางจึงได้เสนอรายช่ือวัดใน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดชลบุรี เพ่ิมเติมอีก จํานวน 3 วัด 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยศิลปากรนําผ้าพระกฐินพระราชทาน 
ประจําปี พ.ศ. 2561 ไปถวายวัดในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยให้กองกลางดําเนินการประสานงานกับวัด
ตามลําดับ ดังน้ี 

1. วัดเขาโบสถ์  
2. วัดธรรมิการาม 
ก่อนประสานงานกับกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ต่อไป 

 
ระเบยีบวาระที่  4.6.3 การแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการเลอืกต้ังคณะกรรมการประจํา

มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทา่พระ คณะกรรมการประจํามหาวิทยาลัย
ศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์  และคณะกรรมการประจํามหาวิทยาลัย
ศิลปากร เพชรบุร ี

 
สรุปเรื่อง 

ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ 1126/2559 ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2559 แต่งต้ัง
คณะกรรมการประจํามหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ คณะกรรมการประจํามหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวัง
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สนามจันทร์ และคณะกรรมการประจํามหาวิทยาลัยศิลปากร เพชรบุรี ซึ่งมีวาระดํารงตําแหน่ง 2 ปี และจะ
หมดวาระในวันที่ 30 กันยายน 2561 น้ัน   

เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยคณะกรรมการประจํามหาวิทยาลัย
ศิลปากร วังท่าพระ คณะกรรมการประจํามหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ และคณะกรรมการ
ประจํามหาวิทยาลัยศิลปากร เพชรบุรี พ.ศ. 2548 ข้อ 5 กําหนดให้มีคณะกรรมการประจํามหาวิทยาลัย
ศิลปากร วังท่าพระ คณะกรรมการประจํามหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ และคณะกรรมการ
ประจํามหาวิทยาลัยศิลปากร เพชรบุรี ประกอบด้วย 

1. อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย 1 คน เป็นประธานกรรมการ 
2. รองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมายจํานวนไม่เกิน 3 คน เป็นกรรมการ 
3. คณบดี ผู้อํานวยการสถาบัน ผู้อํานวยการสํานัก ผู้อํานวยการศูนย์ และหัวหน้าหน่วยงานที่

เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะในมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ หรือมหาวิทยาลัยศิลปากร 
พระราชวังสนามจันทร์ หรือมหาวิทยาลัยศิลปากร เพชรบุรี แล้วแต่กรณี เป็นกรรมการ 

4. ประธานสภาคณาจารย์และพนักงานหรือผู้แทน เป็นกรรมการ 
5. กรรมการซึ่งเลือกต้ังจากคณาจารย์ในคณะวิชาต่างๆ  ที่ต้ังอยู่ในมหาวิทยาลัยศิลปากร         

วังท่าพระ หรือมหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ หรือมหาวิทยาลัยศิลปากร เพชรบุรี แล้วแต่กรณี 
คณะวิชาละ 1 คน เป็นกรรมการ 

6. กรรมการซึ่งเลือกต้ังจากข้าราชการและพนักงานประจําตําแหน่ง ซึ่งมิใช่คณาจารย์ใน
มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ หรือมหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ หรือมหาวิทยาลัยศิลปากร 
เพชรบุรี แล้วแต่กรณี จํานวน 2 คน เป็นกรรมการ 

ดังน้ัน เพ่ือให้ได้มาซึ่งกรรมการตามข้อ 1 และข้อ 2 จึงเห็นสมควรนําเสนออธิการบดีพิจารณา 
สําหรับกรรมการตามข้อ 5 และข้อ 6 น้ัน ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยหลักเกณฑ์

และวิธีการเลือกต้ังกรรมการประจํามหาวิทยาลัยศิลปากร ประเภทคณาจารย์  พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม
โดยระเบียบฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 และระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกต้ังกรรมการประจํามหาวิทยาลัยศิลปากร ประเภทข้าราชการและพนักงาน ซึ่งมิใช่
คณาจารย์ พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 และ
โดยมติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยศิลปากรครั้งที่ 13/2549 เมื่อวันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2549 กําหนดให้
อธิการบดีแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการเลือกต้ังคณะกรรมการประจํามหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตต่างๆ 
(วังท่าพระ พระราชวังสนามจันทร์ และเพชรบุรี) ทั้งประเภทคณาจารย์ และประเภทข้าราชการและพนักงานซึ่ง
มิใช่คณาจารย์ โดยแยกกรรมการตามเขตการศึกษาออกเป็น 3 ชุด เพ่ือให้ได้มาซึ่งกรรมการตามข้อ 5.5 และข้อ 
5.6 ของระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยคณะกรรมการประจํามหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ 
คณะกรรมการประจํามหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ และคณะกรรมการประจํามหาวิทยาลัย
ศิลปากร เพชรบุรี พ.ศ. 2548 ดังน้ี 
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คณะกรรมการดําเนินการเลือกต้ัง
คณะกรรมการฯ 

วังท่าพระ ประกอบด้วย 

คณะกรรมการดําเนินการเลือกต้ัง
คณะกรรมการฯ  พระราชวัง 
สนามจันทร ์ประกอบด้วย 

คณะกรรมการดําเนินการเลือกต้ัง
คณะกรรมการฯ 

เพชรบุรี ประกอบด้วย 

1. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร      
เป็นประธาน 

2. ประธานสภาคณาจารย์และ      
พนักงาน หรือผู้ที่ประธาน 
สภาคณาจารย์และพนักงาน
มอบหมาย เป็นกรรมการ 

3. ผู้แทนคณะ สถาบัน สํานัก ศูนย์ 
หรือหน่วยงานท่ีเรียกช่ืออย่าง
อ่ืนที่มีฐานะเทยีบเท่าคณะ         
ซึ่งสังกัดวังท่าพระ จํานวน
หน่วยงานละหน่ึงคน           
เป็นกรรมการ  

4. เจ้าหน้าที่ของกองกลาง          
เป็นเลขานุการ 

1. รองอธิการบดี พระราชวัง
สนามจันทร ์เป็นประธาน 

2. ประธานสภาคณาจารย์และ      
พนักงาน หรือผู้ที่ประธาน 
สภาคณาจารย์และพนักงาน
มอบหมาย เป็นกรรมการ 

3. ผู้แทนคณะ สถาบัน สํานัก ศูนย์ 
หรือหน่วยงานท่ีเรียกช่ืออย่าง
อ่ืนที่มีฐานะเทยีบเท่าคณะ  ซึ่ง
สังกัดพระราชวังสนามจันทร์ 
จํานวนหน่วยงานละหน่ึงคน 
เป็นกรรมการ 

4. เจ้าหน้าที่ของกองงานวิทยาเขต   
เป็นเลขานุการ 

1. รองอธิการบดี เพชรบุรี        
เป็นประธาน 

2. ประธานสภาคณาจารย์และ     
พนักงาน หรือผู้ที่ประธาน 
สภาคณาจารย์และพนักงาน 
มอบหมาย เป็นกรรมการ  

3. ผู้แทนคณะ สถาบัน สํานัก 
ศูนย์ หรือหน่วยงานท่ีเรียกช่ือ
อย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  
ซึ่งสังกัดเพชรบุรี จํานวน
หน่วยงานละหน่ึงคน  เป็น
กรรมการ 

4. เจ้าหน้าทีข่องสาํนักงาน          
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี     
เป็นเลขานุการ 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเห็นชอบให้แต่ง ต้ังคณะกรรมการดําเนินการเลือกต้ัง
คณะกรรมการประจํามหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ คณะกรรมการประจํามหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวัง
สนามจันทร์ และคณะกรรมการประจํามหาวิทยาลัยศิลปากร เพชรบุรี (ชุดใหม่) โดยประกอบด้วยผู้ดํารง
ตําแหน่งและผู้มีรายช่ือต่อไปน้ี 

1. คณะกรรมการดําเนินการเลือกต้ังคณะกรรมการประจํามหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ 
ประเภทคณาจารย์ และประเภทข้าราชการและพนักงานซึ่งมิใช่คณาจารย์ ประกอบด้วย 

1) รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ประธานกรรมการ 
2) ประธานสภาคณาจารย์และพนักงานหรือผู้แทน กรรมการ 
3) เลขานุการคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ กรรมการ 
4) เลขานุการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ กรรมการ 
5) เลขานุการคณะโบราณคดี กรรมการ 
6) เลขานุการคณะมัณฑนศิลป์ กรรมการ 
7) ผู้แทนคณะดุริยางคศาสตร์ กรรมการ 
8) ผู้แทนคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ 
9) ผู้แทนวิทยาลัยนานาชาติ กรรมการ 

10) เลขานุการหอศิลป์ กรรมการ 
11) เลขานุการสํานักหอสมุดกลาง กรรมการ 
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12) ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี กรรมการ 
13) นางสาวสุปราณี โล่ภักดีสวัสด์ิ เลขานุการ 

2. คณะกรรมการดําเนินการเลือกต้ังคณะกรรมการประจํามหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวัง     
สนามจันทร์ ประเภทคณาจารย์ และประเภทข้าราชการและพนักงานซึ่งมิใช่คณาจารย์ ประกอบด้วย 

1) รองอธิการบดี  พระราชวังสนามจันทร ์ ประธานกรรมการ 
2) ประธานสภาคณาจารย์และพนักงานหรือผู้แทน กรรมการ 
3) เลขานุการคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์  กรรมการ 
4) เลขานุการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  กรรมการ 
5) เลขานุการคณะมัณฑนศิลป์  กรรมการ 
6) เลขานุการคณะอักษรศาสตร์ กรรมการ 
7) เลขานุการคณะศึกษาศาสตร์ กรรมการ 
8) ผู้แทนคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 
9) เลขานุการคณะเภสัชศาสตร์ กรรมการ 

10) เลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 
11) เลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ 
12) เลขานุการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ 
13) เลขานุการศูนย์คอมพิวเตอร์ กรรมการ 
14) ผู้อํานวยการกองงานวิทยาเขต กรรมการ 
15) เลขานุการสํานักหอสมุดกลาง กรรมการ 
16) นางสาวขนิษฐา อินทร์ปัญญา   เลขานุการ  

3. คณะกรรมการดําเนินการเลือกต้ังคณะกรรมการประจํามหาวิทยาลัยศิลปากร เพชรบุรี 
ประเภทคณาจารย์ และประเภทข้าราชการและพนักงานซึ่งมิใช่คณาจารย์ ประกอบด้วย 

1) รองอธิการบดี  เพชรบุรี ประธานกรรมการ 
2) ประธานสภาคณาจารย์และพนักงานหรือผู้แทน กรรมการ 
3) ผู้แทนคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการ 
4) ผู้แทนคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
5) ผู้แทนคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ 
6) ผู้อํานวยการสํานักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี กรรมการ 
7) นางสาววันเพ็ญ แสงพูล เลขานุการ 

แล้วให้นําเสนออธิการบดีลงนามในคําสั่งแต่งต้ังต่อไป 
 
ระเบยีบวาระที่  4.6.4 (ร่าง) บันทึกขอ้ตกลงความรว่มมือทางวิชาการระหว่างคณะศึกษาศาสตร์      
                กับ Faculty of Foreign Languages, Ton Duc Thang University 

(TDTU)  สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
 
สรุปเรื่อง      

ด้วยคณะศึกษาศาสตร์ประสงค์จะจัดทําข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ Faculty of 
Foreign Languages, Ton Duc Thang University (TDTU) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือแลกเปลี่ยนนักศึกษาในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและการเรียนรู้ ตลอดจนความร่วมมือด้าน
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วิชาการ ด้านการวิจัย และการพัฒนาบุคลากรของทั้งสองฝ่าย ซึ่งข้อตกลงดังกล่าวเป็นข้อตกลงระดับ       
คณะวิชา ระดับของผู้ลงนามของทั้งสองฝ่าย คือ คณบดี ข้อตกลงมีระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันลงนาม  

ทั้งน้ี Dean of Faculty of Foreign Languages, Ton Duc Thang University (TDTU) 
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ได้ลงนามในข้อตกลงดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560 และได้ผ่านการ
เวียนขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร์ เมื่อ วันที่  5 มกราคม  2561                
โดยคณะศึกษาศาสตร์ได้เสนอเอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณา ดังน้ี  

1. แบบเสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาการจัดทําข้อตกลงความร่วมมือกับต่างประเทศ โดย
ได้กรอกข้อมูลที่สําคัญ ประกอบด้วย  

- กิจกรรมที่จะดําเนินการร่วมกันในอนาคต 
- แผนการดําเนินงาน ระยะเวลา 5 ปี  

2. (ร่าง) (MoA) ฉบับภาษาอังกฤษ และฉบับแปลเป็นภาษาไทย โดยมีผู้รับรองการแปล 
3. ประวัติของ Ton Duc Thang University สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการระหว่างคณะศึกษาศาสตร์กับ Faculty of Foreign Languages, Ton Duc Thang University 
(TDTU) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และให้คณะศึกษาศาสตร์ดําเนินการต่อไป     
 
ระเบยีบวาระที่  4.6.5 การแต่งต้ังกรรมการประจําหอศิลป์ ประเภทผู้ทรงคณุวุฒิภายนอก แทน

ตําแหน่งที่ว่าง 
 
สรุปเรื่อง 

ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 57/2560 ลงวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2560 แต่งต้ัง
คณะกรรมการประจําหอศิลป์ โดยแต่งต้ังอาจารย์ปัญญา  วิจินธนสาร  เป็นกรรมการประจําหอศิลป์ ประเภท
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก โดยมีวาระการดํารงตําแหน่ง 2 ปี ต้ังแต่วันที่ 11 มกราคม 2560 เป็นต้นไป น้ัน  

เน่ืองจาก อาจารย์ปัญญา  วิจินธนสาร ได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังให้เป็น
กรรมการสภามหาวิทยาลัยศิลปากรผู้ทรงคุณวุฒิ ต้ังแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2560 จึงทําให้กรรมการประจํา      
หอศิลป์ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ว่างลง ดังน้ัน เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยศิลปากร 
เรื่อง การสรรหากรรมการประจําศูนย์คอมพิวเตอร์ กรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการประจํา
สํานักหอสมุดกลาง และกรรมการประจําหอศิลป์ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก พ.ศ. 2559 ข้อ 4 วรรคสอง
กําหนดให้ในกรณีที่กรรมการประจําส่วนงานประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกว่างลงหรือพ้นจากตําแหน่งก่อนครบ
วาระ และ ก.บ.ม. พิจารณาเห็นสมควรให้คงจํานวนกรรมการดังกล่าวไว้ ให้มีการสรรหากรรมการประจํา      
ส่วนงานประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกแทนตําแหน่งที่ว่างลงภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ตําแหน่งน้ันว่างลง โดย
ให้ผู้น้ันอยู่ในตําแหน่งเพียงเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน เว้นแต่วาระการดํารงตําแหน่งเหลืออยู่น้อย
กว่าเก้าสิบวัน จะไม่ดําเนินการให้มีผู้ดํารงตําแหน่งแทนก็ได้ หอศิลป์จึงได้เสนอรายช่ือผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่
จะเป็นกรรมการประจําหอศิลป์ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก แทนตําแหน่งที่ว่าง เพ่ือให้ ก.บ.ม. พิจารณา 
จํานวน 1 ราย คือ อาจารย์สมศักด์ิ เชาวน์ธาดาพงศ์ 
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้แต่งต้ังอาจารย์สมศักด์ิ  เชาวน์ธาดาพงศ์          
เป็นกรรมการประจําหอศิลป์ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก แทนตําแหน่งที่ว่าง ตามที่กองการเจ้าหน้าที่เสนอ 
และให้นําเสนออธิการบดีลงนามในคําสั่งแต่งต้ังต่อไป 
 
ระเบยีบวาระที่  4.6.6 การแต่งต้ังคณะกรรมการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหนา้ภาควิชา

สังคมศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์  
  (วาระลับ) 
 
ระเบยีบวาระที่  4.6.7 รายงานผลความก้าวหนา้ของการเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการฉบบัสมบูรณ์ 

ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิเศก ปั้นสวุรรณ คณะอักษรศาสตร ์
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่มหาวิทยาลัยอนุมัติให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิเศก ป้ันสุวรรณ คณะอักษรศาสตร์          
ไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการในสาขาวิชาภูมิศาสตร์เพ่ือเขียนตําราเรื่อง “ภูมิศาสตร์การพัฒนา” 
โดยมีกําหนดระยะเวลา 1 ปี ต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 น้ัน  

ในการน้ี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิเศก ป้ันสุวรรณ ได้ส่งรายงานผลความก้าวหน้าของการไป
ปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการฉบับสมบูรณ์ ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะอักษรศาสตร์ ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

  
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบรายงานผลความก้าวหน้าของการเพ่ิมพูน
ความรู้ทางวิชาการฉบับสมบูรณ์ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิเศก ป้ันสุวรรณ คณะอักษรศาสตร์ 
 
ระเบยีบวาระที่  5 เรื่องอ่ืนๆ 
ระเบียบวาระท่ี  5.1   ขอความร่วมมือส่งข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็น  

ที่ปรึกษาในสาขาพัฒนาเมืองและสาขาการท่องเท่ียว 
 
สรุปเรื่อง 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทยได้ต่อ
ทะเบียนให้มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นที่ปรึกษาระดับ A หมายเลข 856 ให้บริการในฐานะที่ปรึกษาสาขา
การศึกษา สาขาพลังงาน สาขาสิ่งแวดล้อม สาขาประชากร สาขาการสื่อสารโทรคมนาคมด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ สาขาการท่องเท่ียว และสาขาพัฒนาเมือง รวม 7 สาขา โดยมีผลต้ังแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 
และทะเบียนมีอายุ 2 ปี น้ัน 

เน่ืองจากศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทยได้แจ้งเปล่ียนแปลงรายละเอียดการข้ึนทะเบียนเป็น          
ที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร ดังน้ี 
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1. ปรับเปลี่ยนสาขาที่มหาวิทยาลัยได้ขึ้นทะเบียนไว้ จาก “สาขาประชากร” เป็น “สาขาการ 
วิจัยและประเมินผล”  

2. ปรับลดสาขาที่มหาวิทยาลัยได้ขึ้นทะเบียนไว้ จํานวน 2 สาขา ดังน้ี  
2.1 สาขาพัฒนาเมือง เน่ืองจากมหาวิทยาลัยไม่มีบุคลากรที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

ดังน้ี 
- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง 

เพ่ือเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับด้านการพัฒนาเมือง การออกแบบผังเมือง 
- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม เช่น สาขาวิศวกรรมโยธา เพ่ือเป็น    

ที่ปรึกษาเก่ียวกับการก่อสร้าง 
2.2 สาขาการท่องเที่ยว เน่ืองจากมหาวิทยาลัยไม่ส่งผลงานการเป็นที่ปรึกษาให้ศูนย์ข้อมูล

ที่ปรึกษาไทย 
3. เปลี่ยนการเรียกช่ือประเภทท่ีปรึกษาของมหาวิทยาลัย จาก ระดับ “A” เป็น ระดับ “1” 
ในการน้ี มหาวิทยาลัยจึงขอความร่วมมือคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์รวบรวมรายช่ือ

นักวิชาการที่มีคุณสมบัติตรงกับสาขาพัฒนาเมือง พร้อมผลงานตามที่ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทยกําหนด และ      
ขอความร่วมมือคณะวิชาที่ดําเนินการเก่ียวกับการจัดการท่องเที่ยว การจัดการวัฒนธรรม ส่งเอกสารเพ่ิมเติม
เก่ียวกับโครงการต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยดําเนินการในสาขาที่เก่ียวข้องไปยังสํานักบริการวิชาการภายในเดือน
มีนาคม 2561 เพ่ือให้สํานักบริการวิชาการดําเนินการย่ืนเอกสารดังกล่าวประกอบการพิจารณาขึ้นทะเบียน     
ที่ปรึกษาต่อศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย เพ่ือให้มหาวิทยาลัยสามารถรับงานในสาขาที่มหาวิทยาลัยมีความ
เช่ียวชาญในการดําเนินการได้  

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี  5.2   การปรับลดประมาณการเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 
สรุปเรื่อง 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการกําหนด
วงเงินอนุมัติในระบบ MIS ตามรายรับที่จัดเก็บได้จริง ซึ่งพบว่าทุกปีจะมีเงินเหลือประมาณร้อยละ 10-20 น้ัน 

ในการน้ี เพ่ือให้มหาวิทยาลัยมีข้อมูลการต้ังงบประมาณที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริง กองคลัง
จึงได้ดําเนินการปรับลดประมาณการเงินรายได้ของคณะวิชา/หน่วยงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่อยู่
ในระบบ MIS เพ่ือให้ข้อมูลตัวเลขงบประมาณปีน้ีเป็นฐานที่สะท้อนความเป็นจริง ซึ่งจะเป็นประโยชน์สําหรับ
การจัดทําในระบบ SAP ต่อไป โดยการปรับลดดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบกับรายรับที่จัดเก็บได้จริงของ       
คณะวิชา/หน่วยงาน เน่ืองจากมหาวิทยาลัยจะดําเนินการคืนให้หากปรับลดเกินรายรับที่จัดเก็บได้จริง 

ทั้งน้ี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะวิชา/หน่วยงานอาจพิจารณาต้ังงบประมาณอ่ืนๆ ไว้
สําหรับการปรับลดประมาณการดังกล่าว แต่หากคณะวิชา/หน่วยงานใดไม่ได้ต้ังงบประมาณอ่ืนๆ มหาวิทยาลัย
จะปรับลดประมาณการในส่วนของโครงการต่างๆ แทน 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ  
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เลิกประชุมเวลา 11.30 น.                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                                    
             
 

                                                                                                                                                  
 

(นางสาวกันย์พินันท์  สิริปัญญาธร) 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 

                                                                        
 (นางสาวสิริวัลลิ์  พฤกษาอุดมชัย) 

ผู้จดรายงานการประชุม 
 
 

                                                      
(นางสาวเอมอร  ชีราวุฒธิพันธ์) 

ผู้จดรายงานการประชุม 
 

 
 
 
รายงานการประชุมฉบับน้ี 
ได้รับรองโดยไม่มีการแก้ไข 
 


