
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร
คร้ังที่ 9/2563

วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2563
ณ  หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ  สํานักงานอธิการบดี  ตลิ่งชัน

…………….………………..

ผูมาประชุม
1. ผศ.ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดี ประธานกรรมการ
2. ผศ.ดร.เชาวรีย อรรถลังรอง รองอธิการบดีฝายวิชาการ กรรมการ
3. รศ.ดร.นันทนิตย วานิชาชีวะ รองอธิการบดีฝายวิจัย กรรมการ
4. อ.ดร.ประไพพิมพ สุธีวสินนนท รองอธิการบดีฝายคลัง กรรมการ
5. อ.ปญจพล เหลาพูนพัฒน รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา กรรมการ
6. อ.อํามฤทธิ์ ชูสุวรรณ รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม กรรมการ
7. อ.ดร.ธนาทร เจียรกุล คณบดีคณะมัณฑนศิลป กรรมการ
8. ผศ.วุฒิชัย เลิศสถากิจ คณบดีคณะดุริยางคศาสตร กรรมการ
9. ผศ.ณัฐพร กาญจนภูมิ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ

10. ผศ.ดร.จรุงแสง ลักษณบุญสง รองอธิการบดีฝายบริหาร กรรมการและเลขานุการ
11. นางสาวอัปสร กิจเจริญคา ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ผูชวยเลขานุการ

ผูมาประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส
1. ศ.ดร.คณิต เขียววิชัย รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร กรรมการ
2. ผศ.จอมภัค คลังระหัด รองอธิการบดี เพชรบุรี กรรมการ
3. รศ.ดร.พิทักษ ศิริวงศ รองอธิการบดีฝายพัฒนากิจการเพ่ือสังคม กรรมการ
4. อ.ดร.วิชิต อ่ิมอารมย รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา กรรมการ
5. รศ.ดร.จุไรรัตน นันทานิช คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ
6. ศ.ญาณวิทย กุญแจทอง คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ กรรมการ
7. ผศ.ดร.นนท คุณคํ้าชู คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร กรรมการ
8. ผศ.ชวลิต ขาวเขียว คณบดีคณะโบราณคดี กรรมการ
9. ผศ.ดร.สุมาลี ลิ้มประเสริฐ คณบดีคณะอักษรศาสตร กรรมการ

10. ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธุ คณบดีคณะศึกษาศาสตร กรรมการ
11. ผศ.ดร.นรงค ฉิมพาลี คณบดีคณะวิทยาศาสตร กรรมการ
12. รศ.ดร.ธนะเศรษฐ งาวหิรัญพัฒน คณบดีคณะเภสัชศาสตร กรรมการ
13. ผศ.ดร.อรุณศรี ลีจีรจําเนียร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ
14. อ.ดร.ภวพล คงชุม คณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการ
15. ผศ.ดร.พีรพัฒน ยางกลาง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ
16. ผศ.ดร.สมพิศ ขัตติยพิกุล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ และรักษาการแทน กรรมการ

ผูอํานวยการศูนยอนุรักษศิลปกรรมนานาชาติ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
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17. ผศ.นันทพล จั่นเงิน ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง กรรมการ
18. ผศ.ฉัตรชัย เผาทองจีน ผูอํานวยการสํานักดิจิทัลเทคโนโลยี กรรมการ
19. อ.ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท ผูอํานวยการหอศิลป กรรมการ
20. อ.ดร.คุณัตว พิธพรชัยกุล ประธานสภาคณาจารยและพนักงาน กรรมการ
21. ผศ.ดร.ดิเรกฤทธิ์ บัวเวช ผูแทนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ กรรมการ
22. อ.บุญเพชร พ่ึงยอย ผูแทนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ กรรมการ
23. นายกฤษดา ไพรวรรณ ผูแทนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน กรรมการ

ผูเขารวมประชุม
1. อ.ดร.ปริญญา หรุนโพธิ์ ผูชวยอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ
2. ผศ.ดร.ไพโรจน ขาวสิทธิวงษ ผูชวยอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา
3. อ.ดร.สุภาพ เกิดแสง ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาองคกร
4. นางสุมณฑา เสรีวัตตนะ ท่ีปรึกษา (หนวยงานในสํานักงานอธิการบดีดานการเงิน

การคลัง การตรวจสอบภายใน)
5. นายสหรัฐ มณีจันทร ผูอํานวยการกองกฎหมาย
6. นางอัจฉรา ทองสงโสม ผูอํานวยการกองกลาง
7. นางสุกัญญา ตอทรัพยสิน ผูอํานวยการกองทรัพยากรมนุษย
8. นางมารี สังขจุย ผูชวยผูอํานวยการกองกฎหมาย
9. นางสาวนลินรัตน ปจฉิมพัทธพงษ ผูชวยผูอํานวยการกองกลาง

10. นางสาวธันยาภรณ ทองทับทิม หัวหนางานบริหารทรัพยากรมนุษย กองทรัพยากรมนุษย

ผูเขารวมประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส
1. รศ.ดร.ธีระวัฒน จันทึก ผูชวยอธิการบดีฝายวางแผนงบประมาณและยุทธศาสตร
2. ผศ.ดร.นพดล ชุมชอบ ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ
3. อ.ดร.ปวริส มินา ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา
4. อ.ดร.วรัญู พูลสวัสดิ์ ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาการศึกษา
5. ผศ.ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ราชรักษ ผูชวยอธิการบดีฝายสื่อสารองคกร
6. ผศ.ศุภวัฒน วัฒนภิโกวิท ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา วังทาพระ
7. รศ.ดร.สาโรช พูลเทพ ผูชวยอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร
8. ผศ.ดร.ศุภกาญจน ผาทอง ผูอํานวยการศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษาท่ัวไปและพัฒนา

การเรียนรูภาษาอังกฤษ
9. ผศ.พีระพัฒน สําราญ ผูอํานวยการสถาบันศิลปสถาปตยกรรมไทยเฉลิมพระเกียรติ

10. อ.ดร.ศรายุทธ แสนมี ผูอํานวยการสํานักงานบริการวิชาการ
11. ผศ.ดร.ศุภกิจ สุทธิเรืองวงศ ผูอํานวยการสํานักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและ

การสรางสรรค
12. รศ.ดร.เอกนฤน บางทาไม ผูอํานวยการศูนยนวัตกรรมการศึกษาแหงมหาวิทยาลัยศิลปากร
13. ผศ.นภนนท หอมสุด ผูอํานวยการสํานักงานจัดการทรัพยสิน มหาวิทยาลัยศิลปากร
14. นางสาวธณิดา มหาสวัสดิ์ ผูชวยผูอํานวยการกองทรัพยากรมนุษย
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เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
เม่ือกรรมการครบเปนองคประชุมแลว ประธานกลาวเปดประชุมและขอใหท่ีประชุมพิจารณา

เรื่องตางๆ ดังนี้

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระท่ี 1.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร

ครั้งท่ี 8/2563 เม่ือวันอังคารท่ี 21 เมษายน 2563

สรุปเรื่อง
ประธานเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ศิลปากร ครั้งท่ี 8/2563 เม่ือวันอังคารท่ี 21 เมษายน 2563

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข

ระเบียบวาระท่ี 1.2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร
ครั้งท่ี 8/2563 เม่ือวันอังคารท่ี 21 เมษายน 2563 (วาระลับ)

สรุปเรื่อง
ประธานเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ศิลปากร ครั้งท่ี 8/2563 เม่ือวันอังคารท่ี 21 เมษายน 2563 (วาระลับ)

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องแจงเพื่อทราบ
ระเบียบวาระท่ี 2.1 เรื่องท่ีประธานแจงใหทราบ
ระเบียบวาระท่ี 2.1.1 การจัดตั้ง “ตูปนน้ําใจ”

สรุปเรื่อง
ประธานไดแจงใหท่ีประชุมทราบวา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร

ไดจัดตั้ง “ตูปนน้ําใจ” บริเวณแนวรั้วถนนทรงพล ดานหนามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวัง
สนามจันทร จังหวัดนครปฐม เพ่ือเปนการชวยเหลือผูท่ีไดรับความเดือดรอนจากวิกฤตการแพรระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยการแบงปนเครื่องอุปโภคบริโภคท่ีจําเปนในการดํารงชีวิตใหกับผู ท่ี
ขาดแคลนสามารถมาหยิบไปได รวมถึงผูท่ีมีจิตศรัทธาสามารถนําสิ่งของตางๆ มาวางในตูเพ่ือแบงปนสิ่งดีๆ
และสงตอใหผูท่ียังขาดแคลน เปนการแสดงน้ําใจและชวยเหลือซึ่งกันและกัน ท้ังนี้ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ
อยูระหวางดําเนินการจัดตั้งตูปนน้ําใจเชนเดียวกัน

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบ
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ระเบียบวาระท่ี 2.2 รายงานผลการเขาใชงานโปรแกรมการเรียนรูภาษาอังกฤษออนไลน
Speexx ประจําเดือนกุมภาพันธ - มีนาคม 2563

สรุปเรื่อง
ตามท่ีมหาวิทยาลัยศิลปากรมีนโยบายในการพัฒนาศักยภาพทางดานภาษาอังกฤษของ

นักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร และไดมีประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ระบบและกลไกเพ่ือสงเสริม
การเรียนรูและทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับลงวันท่ี 29 สิงหาคม พ.ศ. 2561
เพ่ือใหนักศึกษาไดพัฒนาสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ (English Proficiency) ใหมีความรูความสามารถตั้งแต
ระดับ B2 ข้ึนไป ตามกรอบมาตรฐาน CEFR (Common European Framework of Reference for
Languages) และสําเร็จการศึกษาไปเปนบัณฑิตท่ีมีความพรอมท้ังวิชาการ วิชาชีพ และทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษในระดับท่ีใชงานได โดยมหาวิทยาลัยไดดําเนินการจัดหาโปรแกรมการเรียนรูภาษาอังกฤษ
ออนไลน Speexx สําหรับชวยสงเสริมการเรียนรูและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา เพ่ือใหนักศึกษา
ไดพัฒนาความรูความสามารถทางดานภาษาอังกฤษดวยตนเองควบคู กับการเรียนการสอนรายวิชา
ภาษาอังกฤษในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป และการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษของแตละคณะวิชา นั้น

ในการนี้ ศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษาท่ัวไปและพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษจึงเสนอ
ท่ีประชุมเพ่ือทราบรายงานผลการเขาใชงานโปรแกรมการเรียนรูภาษาอังกฤษออนไลน Speexx ประจําเดือน
กุมภาพันธ - มีนาคม 2563

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบ และขอใหคณะวิชาประชาสัมพันธการเขาใชงานโปรแกรมการเรียนรู
ภาษาอังกฤษออนไลน Speexx ไปยังนักศึกษาอยางท่ัวถึงดวย

ระเบียบวาระท่ี 2.3 รายงานการประชุมอธิการบดีท่ีประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย เรื่อง
มาตรการการเยียวยานิสิตนักศึกษา ท่ีไดรับผลกระทบจาก COVID-19 และ
รายงานการประชุมท่ีประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย สถาบันอุดมศึกษา 4
เครือขาย และรัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย
และนวัตกรรม เรื่อง มาตรการการเยียวยานิสิตนักศึกษา ท่ีไดรับผลกระทบ
จาก COVID-19 และอ่ืนๆ

สรุปเรื่อง
ตามท่ีท่ีประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) ไดจัดประชุม เรื่อง มาตรการการเยียวยา

นิสิตนักศึกษา ท่ีไดรับผลกระทบจาก COVID-19 เม่ือวันท่ี 13 เมษายน 2563 ในประเด็นคาเลาเรียนท่ีกําลัง
เปนกระแสเรียกรองจากสังคม และท่ีประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย สถาบันอุดมศึกษา 4 เครือขาย ได
ประชุมรวมกับรัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เรื่อง มาตรการ
การเยียวยานิสิตนักศึกษา ท่ีไดรับผลกระทบจาก COVID-19 และอ่ืนๆ เม่ือวันท่ี 15 เมษายน 2563 เพ่ือหารือ
ประเด็นสําคัญเรงดวนเนื่องในสถานการณการแพรระบาดของไวรัส COVID-19 นั้น
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ในการนี้ ทปอ. ไดเสนอมหาวิทยาลัยเพ่ือทราบรายงานการประชุม จํานวน 2 ฉบับ ดังนี้
1. รายงานการประชุมอธิการบดีท่ีประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย เรื่อง มาตรการการเยียวยา

นิสิตนักศึกษา ท่ีไดรับผลกระทบจาก COVID-19
2. รายงานการประชุมท่ีประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย สถาบันอุดมศึกษา 4 เครือขาย และ

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการการเยียวยานิสิต
นักศึกษา ท่ีไดรับผลกระทบจาก COVID-19 และอ่ืนๆ โดยมีรายละเอียดสําคัญท่ีเก่ียวของกับมหาวิทยาลัย ดังนี้

2.1 สถาบันอุดมศึกษา ทปอ. รวมมือรวมใจกันดวยงบประมาณรวม 5,800,000,000 บาท
(หาพันแปดรอยลานบาทถวน) เพ่ือเยียวยานิสิตนักศึกษา ท่ีไดรับผลกระทบจาก COVID-19 ดังนี้

1) การชวยเหลือเยียวยานิสิตนักศึกษาและผูปกครองท่ีไดรับผลกระทบในวงกวาง
โดยการชวยเหลือคาเลาเรียนและคาธรรมเนียมการศึกษาในภาคการศึกษาท่ี 1 และภาคการศึกษาท่ี 2
ปการศึกษา 2563 สูงสุดรอยละ 10 รวมท้ังการผอนผันการชําระคาเลาเรียนและคาธรรมเนียมการศึกษา ท้ังนี้
การบริหารจัดการจะเปนรูปแบบใดเพ่ือชวยในการเยียวยาและมุงตรงไปยังกลุมเปาหมายนิสิตนักศึกษาท่ีไดรับ
ผลกระทบอยางแทจริง เปนอํานาจของสภามหาวิทยาลัยท่ีจะพิจารณา ในวงเงินประมาณ 2,000,000,000 บาท
(สองพันลานบาทถวน) คิดเปนรอยละ 34.5 ของยอดเงนิรวม

2) การชวยเหลือเยียวยานิสิตนักศึกษาท่ีไดรับผลกระทบชั่วคราวและสามารถฟนตัว
ไดในระยะเวลาอันสั้น โดยการจัดตั้งกองทุนเยียวยานิสิตนักศึกษา เปนการใหเงินกูไมมีดอกเบี้ย ในวงเงิน
ประมาณ 2,000,000,000 บาท (สองพันลานบาทถวน) คิดเปนรอยละ 34.5 ของยอดเงินรวม

3) การชวยเหลือเยียวยานิสิตนักศึกษามุงเปาไปท่ีผูไดรับผลกระทบระยะยาว โดยการ
จัดตั้งกองทุนการศึกษาใหนิสิตนักศึกษาไดเลาเรียนจนสําเร็จการศึกษา การจัดตั้งกองทุนชวยเหลือการจางงาน
การหางานสําหรับผูสําเร็จการศึกษา ในวงเงินประมาณ 700,000,000 บาท (เจ็ดรอยลานบาทถวน) คิดเปน
รอยละ 12 ของยอดเงินรวม

4) การช วย เหลือนิ สิ ตนั ก ศึกษา  อาจารย  บุคลากร ผู มี ส วน เ ก่ียวของ ใน
สถาบันอุดมศึกษา ชุมชน และสังคม โดยการเตรียมความพรอมในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม สถานท่ีกักกัน
จัดตั้งกลุมจิตอาสา การผลิตแอลกอฮอลเจล หนากากอนามัย การสนับสนุนงบวิจัยเรงดวน การสรางนวัตกรรม
ทางการแพทย การทําประกันสุขภาพโรค COVID-19 การจัดการเรียนการสอนออนไลน รวมท้ังการคืน
คาธรรมเนียมตางๆ เชน คาธรรมเนียมหอพัก คาธรรมเนียมการรักษาสภาพ และคาธรรมเนียมอ่ืนๆ ในวงเงิน
ประมาณ 1,100,000,000 บาท (หนึ่งพันหนึง่รอยลานบาทถวน) คิดเปนรอยละ 19 ของยอดเงินรวม

ท้ังนี้ สถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเครือขาย ทปอ. ยังสนับสนุนนโยบายภาครัฐในการ
ปรับลดงบประมาณของแตละสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือการเยียวยาสังคมในภาพรวมอีกเปนจํานวน 300,000,000
บาท (สามรอยลานบาทถวน) ถารัฐบาลนําเงินจํานวนนี้กลับคืนใหสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือใชสมทบการจัดตั้ง
กองทุนใหความชวยเหลือนิสิตนักศึกษาในระยะยาว จะทําใหวงเงินสนับสนุนในกองทุนการศึกษาสูงไดถึง
1,000,000,000 บาท (หนึ่งพันลานบาทถวน) ซึ่งจะชวยเหลือนักศึกษาท่ีไดรับผลกระทบเปนจํานวนมากข้ึน

นอกจากนี้ สถาบันอุดมศึกษา 4 เครือขาย ไดรวมกันจัดทํา Online Education
Academy (OEA) เผยแพรบน Facebook เพ่ือเปนแหลงเรียนรูชุมชนในการจัดการศึกษาแบบออนไลน นับเปน
กาวหนึง่ของความรวมมือรวมกันในการจัดการศึกษารูปแบบใหม
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2.2 แนวทางการดําเนินการดานอ่ืนๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ รองนายกรัฐมนตรี ให อว. เสนอแนวคิดเรื่องนวัตกรรม

ดานสาธารณสุขและการจางงานหลังการเกิด COVID-19 การพัฒนาชุมชน เพ่ือยกระดับเกษตรกร (ผาน
โครงการยุวชนสรางชาติ)

2) อว. ประสาน กสทช. เพ่ือชวย OEA by UNPT ในการจัดหา Educational SIM
ใหนักศึกษาเรียนออนไลนได

3) มหาวิทยาลัยตองรวมกัน reskill-upskill คนวัยทํางานแบบออนไลน หรือชวยคิด
โครงการศึกษาตอ เพ่ือดึงคนวางงานออกจากตลาดแรงงานมาเขาระบบการศึกษา

4) การกูยืมเงินจากกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) ขณะนี้อยูระหวางหาทาง
ออกในกรณีหลักสูตรท่ียังไมไดผานการรับทราบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) และขอใหมหาวิทยาลัย
ติดตามผูท่ีคางหนี้มาชําระหนี้ โดยสํานักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา (สมอ.) ไดเรงเรื่องการรับทราบหลักสูตร
สวนการลดตน-ลดดอกหรือผอนผันหนี้ กยศ. ให อว. ดําเนินการเรื่องระเบียบและเสนอใหกระทรวงการคลัง
เพ่ือประกาศใชตอไป

5) สมาคมเครือขายการพัฒนาวิชาชีพอาจารยและองคกรระดับอุดมศึกษาแหงประเทศ
ไทย (สมาคม ควอท) ทําหนาท่ีอบรมพัฒนาอาจารย ยินดีชวยอาจารยในเรื่องการเรียนการสอนออนไลน และ
กกอ. กําลังพิจารณา relax เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาและเปดชองการประเมินผลแบบ Pass-Fail
แทนเกรด Platform ใหมของ อว. จะใชเงินจาก พ.ร.บ. เงินกู จะเก่ียวของกับการพัฒนา SME

6) ผลการประชุม กกอ.
- กกอ. ใชอํานาจแทนคณะกรรมการมาตรฐานอุดมศึกษา (กมอ.) อนุโลมใหเลื่อน

การสงผลการประกันคุณภาพหลักสูตรออกไป 1 ภาคการศึกษา สวนผลการประกันคุณภาพท่ีตองใชพิจารณา
ทุนกองทุนเงินใหกูยืมท่ีผูกกับรายไดในอนาคต (กรอ.) กยศ. จะใชผลของปกอนหนามาใชแทน

- อว. จะทําหนังสือแจงมหาวิทยาลัย เรื่อง การขยายระยะเวลาการจัดการศึกษา
วาเปนอํานาจของสภามหาวิทยาลัย

7) เม่ือรับมือกับสถานการณฉุกเฉินท่ีอาจมาถึง รัฐมนตรีประสงคใหเตรียมการ
ประสานงานหนวยงานในพ้ืนท่ี รับมือในเรื่องระบบสาธารณสุขใหพรอม เชน โรงพยาบาลสนาม isolation
pod การผลิตวัสดุทางการแพทยตางๆ ท่ีจําเปน มหาวิทยาลัยท่ีมีโรงเรียนแพทยใหจัดสงนักศึกษาแพทย
ปสุดทายทํางานภายใตการดูแลของอาจารยดวย

8) การชวยเหลือการไดงานทําของบัณฑิต จะอยูในโครงการ อว. ยุวชนสรางชาติ
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบ
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ระเบียบวาระท่ี 2.4 รายงานการเขาใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (e-Document) และ
สรุปผลการลดใชทรัพยากรกระดาษในการเวียนเอกสารผานระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส (e-Document) ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประจําไตรมาสท่ี 2

สรุปเรื่อง
ตามมติท่ีประชุมคณบดี ครั้งท่ี 2/2558 เม่ือวันอังคารท่ี 27 มกราคม 2558 ไดเปลี่ยนแปลง

ความถ่ีในการรายงานการเขาใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (e-Document) ของคณะวิชา/หนวยงาน
โดยมอบหมายใหงานสารบรรณจัดทํารายงานดังกลาว เพ่ือเสนอท่ีประชุมคณบดีทราบทุกรายไตรมาส
และครั้งท่ี 20/2558 เม่ือวันอังคารท่ี 20 ตุลาคม 2558 ไดมอบหมายใหงานสารบรรณสรุปผลการลดใช
ทรัพยากรกระดาษและการลดคาใชจายในการเวียนเอกสารผานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (e-Document)
ประกอบการรายงานการเขาใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (e-Document) ประกอบกับท่ีประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 8/2559 เม่ือวันอังคารท่ี 1 พฤศจิกายน 2559 ไดมอบหมาย
ใหงานสารบรรณทําหนังสือไปยังคณะวิชา/หนวยงานท่ีมีการเขาใชระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส
(e-Document) นอยกวารอยละ 80 เพ่ือใหชี้แจงเหตุผลท่ีไมสามารถเขาใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส
(e-Document) ไดตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด นั้น

ในการนี้ กองกลางไดรายงานการเขาใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (e-Document)
ของคณะวิชา/สวนงาน รวมท้ังสรุปผลการลดใชทรัพยากรกระดาษและการลดคาใชจายในการเวียนเอกสารผาน
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (e-Document) ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประจําไตรมาสท่ี 2 (เดือนมกราคม-
มีนาคม 2563) โดยพิจารณาจากหนวยงานท่ีมีการเวียนเอกสารผานระบบดังกลาว จํานวน 4 หนวยงาน คือ
งานบริหารท่ัวไป กองกลาง งานบริหารท่ัวไป กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร กองทรัพยากรมนุษย และ
กองกฎหมาย ซึ่งสามารถลดการใชทรัพยากรกระดาษ จํานวน 76,472 แผน คิดเปนคาใชจายท่ีสามารถลดได
จํานวนท้ังสิ้น 39,629.00 บาท (สามหม่ืนเกาพันหกรอยยี่สิบเกาบาทถวน)

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระท่ี 2.5 ผลการโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

สรุปเรื่อง
ตามท่ีท่ีประชุมคณะอนุกรรมาธิการดานการศึกษาและทุนหมุนเวียนดานการศึกษาพิจารณา

รางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เม่ือวันท่ี 3 ธันวาคม 2562 และ
ท่ีประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2563 เม่ือวันท่ี 4 ธันวาคม 2562 ไดใหความเห็นชอบวงเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2563 ของมหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 1,904.7053 ลานบาท นั้น
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เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สงผลให
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินจําเปน
ท่ีตั้งไว จํานวน 96,000 ลานบาท และเงินทุนสํารองจายมาตรา 44 ของพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ
พ.ศ. 2561 จํานวน 50,000 ลานบาท ซึ่งไมเพียงพอตอการแกไขปญหา รวมท้ังไมสามารถบริหารงบประมาณ
ตามรายการและวงเงินท่ีไดรับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ใหสอดคลองกับสถานการณไดอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหมีความจําเปนท่ีจะตองโอนงบประมาณรายจาย
บางสวนของหนวยรับงบประมาณตางๆ เพ่ือนํางบประมาณไปใชจายในการดําเนินการรองรับสถานการณ
ดังกลาว

ในการนี้ กองแผนงานจึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบผลการโอนงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 21 เมษายน 2563 ไดใหความเห็นชอบผลการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ท่ีนํามาจัดทํารางพระราชบัญญัติ โอน
งบประมาณรายจาย พ.ศ. 2563 ตามหลักเกณฑและแนวทางการโอนงบประมาณของมหาวิทยาลัยศิลปากร
จํานวน 23.4240 ลานบาท ทําใหมีวงเงินคงเหลือสําหรับงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
จํานวน 1,881.2813 ลานบาท (เดิม 1,904.7053 ลานบาท) ลดลงรอยละ 1.22 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. รายการท่ีถูกนํางบประมาณรายจายไปจัดทํารางพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจาย
พ.ศ. 2563 รายจายลงทุนในทุกงบรายจาย รายการปเดียวท่ียังไมประกาศดําเนินการจัดซื้อจัดจางภายในวันท่ี
7 เมษายน 2563 และ/หรือไมสามารถลงนามจัดซื้อจัดจางไดภายในวันท่ี 31 พฤษภาคม 2563 โดยมี
รายละเอียดดังนี้

(1) โครงการปรับปรุงพ้ืนท่ีสวนกลางลานอเนกประสงค ตําบลพระปฐมเจดีย อําเภอเมือง
นครปฐม จังหวัดนครปฐม วงเงิน 20,624,000 บาท

(2) โครงการปรับปรุงพ้ืนท่ีภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผา อาคารมัณฑนะ 1 และอาคาร
มัณฑนะ 4 ตําบลพระปฐมเจดีย อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม วงเงิน 2,800,000 บาท

2. งบประมาณรายจ ายคงเหลือภายหลั ง ถูกนํ างบประมาณรายจ ายไปจัดทําร าง
พระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจาย พ.ศ. 2563 วงเงิน 1,881.2813 ลานบาท จําแนกงบประมาณท่ีไดรับ
จัดสรรตามภารกิจพ้ืนฐานและภารกิจยุทธศาสตร โดยมีงบประมาณสําหรับภารกิจพ้ืนฐาน จํานวน
1,872.9827 ลานบาท (ยอด พ.ร.บ. จํานวน 1,896.4067 ลานบาท) ภารกิจตามยุทธศาสตร จํานวน 8.2986
ลานบาท (ยอด พ.ร.บ. จํานวน 8.2986 ลานบาท) ดังนี้
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หนวย : ลานบาท

แผนงานผลผลิต/โครงการ งบบุคลากร งบเงินอุดหนุน รวมงบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน อุดหนุน
งบประมาณ (พ.ร.บ.) 139.9117 1,279.9564 107.4415 369.0971 8.2986 1,904.7053
งบประมาณ (โอน) 23.4240 23.4240
งบประมาณคงเหลือ 139.9117 1,279.9564 107.4415 345.6731 8.2986 1,881.2813

1. แผนงาน :  บุคลากรภาครัฐ
งบประมาณ (พ.ร.บ.) 139.9117 1,279.9564 - - - 1,419.8681
งบประมาณ (โอน) - - - - - -
งบประมาณคงเหลือ 139.9117 1,279.9564 - - - 1,419.8681

2. แผนงาน :  พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
งบประมาณ (พ.ร.บ.) - - 107.4415 369.0971 - 476.5386
งบประมาณ (โอน) - - - 23.4240 - 23.4240
งบประมาณคงเหลือ - - 107.4415 345.6731 - 453.1146

ผลผลติที่ 1 : ผูสาํเร็จการศึกษาดานสงัคมศาสตร
งบประมาณ (พ.ร.บ.) - - 95.4090 313.6276 - 409.0366
งบประมาณ (โอน) - - - 23.4240 - 23.4240
งบประมาณคงเหลือ - - 95.4090 290.2036 - 385.6126

ผลผลติที่ 2 : ผูสาํเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
งบประมาณ (พ.ร.บ.) - - 10.6761 52.8535 - 63.5296
งบประมาณ (โอน) - - - - - -
งบประมาณคงเหลือ - - 10.6761 52.8535 - 63.5296

ผลผลติที่ 3 : ผูสาํเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรสุขภาพ
งบประมาณ (พ.ร.บ.) - - 1.3564 2.6160 - 3.9724
งบประมาณ (โอน) - - - - - -
งบประมาณคงเหลือ - - 1.3564 2.6160 - 3.9724

3. แผนงาน :  ยุทธศาสตร
สรางความเสมอภาคทาง
การศึกษา

- - - - 8.2986 8.2986

โครงการที่ 1 : โครงการ
สนับสนนุคาใชจายในการจัด
การศึกษาตั้งแตระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน

- - - - 8.2986 8.2986

งบประมาณ (พ.ร.บ.) - - - - 8.2986 8.2986
งบประมาณ (โอน) - - - - - -
งบประมาณคงเหลือ - - - - 8.2986 8.2986
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระท่ี 2.6 โครงการอบรมออนไลน : AUN-QA Clinic หลักสูตร ปการศึกษา 2562

สรุปเรื่อง
ดวยมหาวิทยาลัยไดกําหนดจัดโครงการอบรมออนไลน : AUN-QA Clinic หลักสูตร ประจําป

การศึกษา 2562 ผาน Microsoft Teams และถายทอดสดผานทาง live streaming ระหวางวันท่ี 28-29
พฤษภาคม 2563 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางความรูความเขาใจในการดําเนินการหลักสูตรตามเกณฑ
AUN-QA ท่ีเปนทิศทางเดียวกัน และรวมกันแลกเปลี่ยนเรียนรูปญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินการ
หลักสูตร กลุมเปาหมาย ไดแก ผูบริหาร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรสําหรับหลักสูตรท่ีรับการประเมินตาม
เกณฑ AUN-QA ปการศึกษา 2562 จํานวน 93 หลักสูตร และผูตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสูตรตามเกณฑ AUN-QA มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 2562 ตลอดจนหลักสูตรท่ีเขารับการ
ประเมินตามเกณฑสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ท่ีสนใจ
เพ่ือใหเกิดประโยชนในการเตรียมความพรอมรับการประเมินตามเกณฑ AUN-QA และผูท่ีเก่ียวของ

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบ และขอเรียนเชิญผูบริหาร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารยประจํา
หลักสูตร และผูท่ีเก่ียวของเขารวมโครงการอบรมออนไลนในวันดังกลาว โดยขอใหทุกหลักสูตรสงผูแทน
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรหรืออาจารยประจําหลักสูตร หลักสูตรละ 1 คน เพ่ือเขารวมการอบรมดวย และ
หากมีประเด็นคําถามอ่ืนๆ เพ่ิมเติม ขอใหสงไปยังกองประกันคุณภาพการศึกษาภายในวันศุกรท่ี 20 พฤษภาคม
2563 เพ่ือรวบรวมนําสงใหกับวิทยากรตอไป

ระเบียบวาระท่ี 2.7 รายงานผลการรับนักศึกษาใหม SU-TCAS 63 (รอบท่ี 1-3) ประจําป
การศึกษา 2563

สรุปเรื่อง
ตามท่ีมหาวิทยาลัยไดดําเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร

ระดับปริญญาบัณฑิต (SU-TCAS) ประจําปการศึกษา 2563 นั้น
ในการนี้ กองบริหารงานวิชาการจึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบรายงานผลการรับนักศึกษาใหม

SU-TCAS 63 (รอบท่ี 1-3) ประจําปการศึกษา 2563 ขอมูล ณ วันท่ี 12 พฤษภาคม 2563 โดยจําแนกตาม
คณะวิชา เพ่ือเตรียมความพรอมในการวางแผนปรับเพ่ิมจํานวนรับนักศึกษา

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ
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มติ ท่ีประชุมรับทราบ ท้ังนี้ หากคณะวิชาใดมีจํานวนรับนักศึกษายังไมครบตามท่ีกําหนด ขอให
ปรับเพ่ิมจํานวนการยืนยันสิทธิ์ของนักศึกษาภายในวันท่ี 20 พฤษภาคม 2563 ซึ่งเปนวันสุดทายของการรับ
สมัครคัดเลือก SU-TCAS รอบท่ี 4

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน
ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระท่ี 4.1 การบริหารงานบุคคล
ระเบียบวาระท่ี 4.1.1 การสอบแขงขัน / คัดเลือก

ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 4.1.2 การขออนุมัติบรรจุบุคคล / การโอนยาย
ระเบียบวาระท่ี 4.1.2.1 คณะดุริยางคศาสตรขออนุมัติยายและเปลี่ยนตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย

ราย นายกิตติคุณ  สดประเสริฐ

สรุปเรื่อง
ตามท่ีคณะดุริยางคศาสตรมีกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย ตําแหนง

เลขท่ี A-1-1600-324 สังกัดคณะดุริยางคศาสตร และคณะฯ ไดดําเนินการตามข้ันตอนการรับสมัครคัดเลือก
บุคคลเขาปฏิบัติงานเปนพนักงานมหาวิทยาลัย มาดํารงตําแหนงอาจารย เรียบรอยแลว นั้น ปรากฏวา
นายกิตติคุณ สดประเสริฐ เปนผูผานการคัดเลือกฯ มีความเหมาะสมท่ีจะมาดํารงตําแหนงดังกลาว โดย
นายกิตติคุณ สดประเสริฐ ไดสําเร็จการศึกษาวุฒิดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต (สังคีตวิจัยและพัฒนา) จาก
มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีผลการสอบคะแนนภาษาอังกฤษ TOEIC 650 คะแนน (เปนไปตามมติท่ีประชุม
ก.บ.พ. ครั้งท่ี 25/2558 เม่ือวันท่ี 29 ธันวาคม 2558 กําหนดใหมีผลการสอบคะแนนภาษาอังกฤษ TOEIC ไม
ต่ํากวา 625 คะแนน) ซึ่งปจจุบันนายกิตติคุณ สดประเสริฐ เปนพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา
ตําแหนงผูชวยสอนปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี E-1-1601-501 อัตราเงินเดือน เดือนละ 27,510 บาท สังกัดงาน
บริหารและพัฒนาวิชาการ สํานักงานคณบดี คณะดุริยางคศาสตร นั้น

คณะดุริยางคศาสตรจึงประสงคขออนุมัติยายและเปลี่ยนตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย ราย
นายกิตติคุณ สดประเสริฐ จาก ตําแหนงผูชวยสอนปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี E-1-1601-501 อัตราเงินเดือน
เดือนละ 27,510 บาท สังกัดงานบริหารและพัฒนาวิชาการ สํานักงานคณบดี คณะดุริยางคศาสตร เปน
ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี A-1-1600-324 อัตราเงินเดือน เดือนละ 27,510 บาท สังกัดคณะดุริยางคศาสตร
และใหนับระยะเวลาการปฏิบัติงานตอเนื่องกัน พรอมท้ังขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงาน
ดังนี้

1. คณบดีคณะดุริยางคศาสตร ประธานกรรมการ
2. รองคณบดีฝายวิชาการ คณะดุริยางคศาสตร กรรมการ
3. รองคณบดีฝายบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ กรรมการ

คณะดุริยางคศาสตร
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4. อาจารย ดร.กานต สุริยาศศิน กรรมการ
5. นางสาวลลวรรณ เปรมประเสริฐ เลขานุการ
6. นางสาวรุงนภา ดวงทอง ผูชวยเลขานุการ
ท้ังนี้ ท่ีประชุม ก.บ.พ. ครั้งท่ี 8/2557 เม่ือวันท่ี 22 เมษายน 2557 ใหดําเนินการตามมติของ

สภามหาวิทยาลัยศิลปากร คือ กลุมสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบใหใชวุฒิปริญญาไมต่ํากวาปริญญาโทหรือ
เทียบเทา

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหยายและเปลี่ยนตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย ราย
นายกิตติคุณ สดประเสริฐ จาก ตําแหนงผูชวยสอนปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี E-1-1601-501 อัตราเงินเดือน
เดือนละ 27,510 บาท สังกัดงานบริหารและพัฒนาวิชาการ สํานักงานคณบดี คณะดุริยางคศาสตร
เปน ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี A-1-1600-324 อัตราเงินเดือน เดือนละ 27,510 บาท สังกัด
คณะดุริยางคศาสตร และใหนับระยะเวลาการปฏิบัติงานตอเนื่องกัน พรอมท้ังอนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการ
ประเมินการปฏิบัติงานตามรายชื่อท่ีคณะฯ เสนอ ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี 1 มิถุนายน 2563 เปนตนไป

ระเบียบวาระท่ี 4.1.2.2 คณะศึกษาศาสตรขออนุมัติจางบุคคลเพื่อบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย
จํานวน 2 ราย

สรุปเรื่อง
ตามท่ีคณะศึกษาศาสตรมีอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย จํานวน 2 อัตรา

ตําแหนงเลขท่ี A-2-1210-022 และตําแหนงเลขท่ี A-2-1210-023 สังกัดโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร
(ปฐมวัยและประถมศึกษา) นั้น

คณะฯ ไดดําเนินการตามข้ันตอนแลวจึงประสงคขออนุมัติจางบุคคลเพ่ือบรรจุเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย จํานวน 2 ราย ดังนี้

1. นางสาวณิชาภั ทร วงษบุญมาก วุฒิ ศึ กษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิ ชาสั งคมศึกษา
(5 ป) จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม ดํารงตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี A-2-1210-022 อัตราเงินเดือน เดือนละ
23,700 บาท สังกัดโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร

2. นางสาวธิดารัตน เตะซวน วุฒิศึกษาศาสตรบัณฑิต (การประถมศึกษา) 5 ป เกียรตินิยม
อันดับหนึ่ง จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ดํารงตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี A-2-1210-023 อัตราเงินเดือน
เดือนละ 23,700 บาท สังกัดโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร

พรอมท้ังขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน จํานวน 2 ราย ดังนี้
คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ราย นางสาวณิชาภัทร วงษบุญมาก
1. ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร ประธานกรรมการ

(ปฐมวัยและประถมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร
2. รองผูอํานวยการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร กรรมการ

(ปฐมวัยและประถมศึกษา) ฝายบริหาร คณะศึกษาศาสตร
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3. รองผูอํานวยการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร กรรมการ
(ปฐมวัยและประถมศึกษา) ฝายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร

4. รองผูอํานวยการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร กรรมการ
(ปฐมวัยและประถมศึกษา) ฝายกิจการนักเรียน คณะศึกษาศาสตร

5. อาจารย ดร.สุวิมล  สพฤกษศรี กรรมการ
6. นางสาวทิภาพร  เรืองทิพย เลขานุการ
คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ราย นางสาวธิดารัตน เตะซวน
1. ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร ประธานกรรมการ

(ปฐมวัยและประถมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร
2. รองผูอํานวยการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร กรรมการ

(ปฐมวัยและประถมศึกษา) ฝายบริหาร คณะศึกษาศาสตร
3. รองผูอํานวยการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร กรรมการ

(ปฐมวัยและประถมศึกษา) ฝายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร
4. รองผูอํานวยการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร กรรมการ

(ปฐมวัยและประถมศึกษา) ฝายกิจการนักเรียน คณะศึกษาศาสตร
5. อาจารยไพรินทร  พ่ึงพงษ กรรมการ
6. นางสาวทิภาพร  เรืองทิพย เลขานุการ
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหจางบุคคลท้ัง 2 ราย เพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย
ตั้งแตวันท่ี ก.บ.ม. อนุมัติ แตไมกอนวันรายงานตัวเขาปฏิบัติงาน พรอมท้ังอนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการ
ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาว ตามรายชื่อท่ีคณะฯ เสนอ ท้ังนี้ การจางครั้งแรกใหจาง
เปนพนักงานประจําสถานภาพทดลองงานมีระยะเวลาการจาง 1 ป ตั้งแตวันท่ีรายงานตัวเขาปฏิบัติงาน

ระเบียบวาระท่ี 4.1.3 การประเมินการปฏิบัติงาน
ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 4.1.4 การขอเปลี่ยน / เพิ่มเง่ือนไขการบรรจุ
ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 4.1.5 การพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ชํานาญงาน ชํานาญงานพิเศษ ชํานาญการ
ชํานาญการพิเศษ เช่ียวชาญ เช่ียวชาญพิเศษฯ
ไมมี
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ระเบียบวาระท่ี 4.1.6 เรื่องอ่ืนๆ
ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.1 การตอสัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา

สายวิชาการ ท่ีมีอายุเกิน 60 ป

สรุปเรื่อง
เนื่องดวย นายสมคิด จิระทัศนกุล พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา

สายวิชาการ ตําแหนงศาสตราจารย ตําแหนงเลขท่ี A-1-0803-036 อัตราเงินเดือน เดือนละ 98,496 บาท
สังกัดภาควิชาศิลปสถาปตยกรรม คณะสถาปตยกรรมศาสตร มีอายุครบ 60 ปบริบูรณ ตั้ งแตวันท่ี
1 ตุลาคม 2562 และไดรับการตอสัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายวิชาการ
ท่ีมีอายุมากกวา 60 ป ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ี 1766/2562 ลงวันท่ี 30 กันยายน 2562 สั่งตอ
สัญญาจางเปนเวลา 1 ป ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 ไปแลวนั้น

เพ่ือใหภารกิจในการจัดการเรียนการสอนของคณะสถาปตยกรรมศาสตร เปนไปดวย
ความเรียบรอย ประกอบกับ นายสมคิด จิระทัศนกุล เปนผูมีความรูความสามารถและมีสุขภาพแข็งแรง
คณะฯ จึงประสงคขออนุมัติตอสัญญาจาง นายสมคิด จิระทัศนกุล พนักงานมหาวิทยาลยั ประเภทพนักงานประจํา
สายวิชาการ ท่ีมีอายุมากกวา 60 ป ตอสัญญาจางอีกเปนเวลา 1 ป ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน
2564 โดยอาศัยขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2559 ขอ 23 วรรคสอง กําหนดใหมหาวิทยาลัยอาจตอการจางพนักงานประจําท่ีจะเกษียณอายุ
ซึ่งเปนผูมีความรูความสามารถและความเชี่ยวชาญโดยใหทําสัญญาจางการเปนพนักงานประจําคราวละหนึ่งป
มีระยะเวลาไมเกินหาป และใหนับอายุงานตอเนื่องกันไป

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหตอสัญญาจาง นายสมคิด จิระทัศนกุล พนักงาน
มหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายวิชาการ ท่ีมีอายุมากกวา 60 ป ตอสัญญาจางอีกเปนเวลา 1 ป
ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564

ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.2 การขอเพิ่มวุฒิการศึกษาไวในทะเบียนประวัติพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน
5 ราย

สรุปเรื่อง
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑและวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือน

ตามคุณวุฒิและการเพ่ิมวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติ พ.ศ.2553 ประกาศ ณ วันท่ี 28 กันยายน 2553 ขอ 4
และขอ 5 กําหนดวาการปรับเงินเดือนตามคุณวุฒิหรือการเพ่ิมคุณวุฒิไวในทะเบียนประวัตินั้น ขาราชการ
และพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ท่ีไดรับคุณวุฒิเพ่ิมข้ึนนั้นจะตองเปนคุณวุฒิท่ีตรงกับลักษณะการสอน
ของภาควิชา หรือของคณะหรอืหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ
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และสําหรับขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายบริหารและปฏิบัติงานท่ัวไป
ท่ีไดรับคุณวุฒิเพ่ิมข้ึนนั้นจะตองเปนคุณวุฒิท่ีตรงกับมาตรฐานกําหนดตําแหนงซึ่งบุคคลนั้นดํารงตําแหนงอยู
ในขณะนั้น สวนการกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ ใหคํานึงถึงความรูความสามารถ ความรับผิดชอบ
ความประพฤติและความเหมาะสม โดยเฉพาะอยางยิ่งตองพิจารณาถึงลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ผลประโยชน
ท่ีหนวยงานจะไดรับเปนสําคัญ

นอกจากนี้ ท่ีประชุม ก.บ.พ. มหาวิทยาลัยศิลปากร ครัง้ท่ี 10/2551 เม่ือวันท่ี 3 มิถุนายน 2551
ไดวางแนวปฏิบัติวา การเสนอขอกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิของผูไดรับอนุญาตใหลาศึกษา หรือผูท่ีไดรับ
วุฒิกอนบรรจุแตงตั้งจะตองเสนอเรื่องใหหนวยงานการเจาหนาท่ีของคณะหรือมหาวิทยาลัย ภายใน 60 วัน
นับแตวันรายงานตัวเขาปฏิบัติราชการ (กรณีไดรับวุฒิเพ่ิมข้ึนกอนวันรายงานตัวเขาปฏิบัติราชการ) หรือภายใน
60 วัน นับแตวันท่ีสําเร็จการศึกษา (กรณีรายงานตัวเขาปฏิบัติราชการกอนวันท่ีมีหลักฐานวาสําเร็จการศึกษา)
หากเสนอเรื่องขอกําหนดภายหลังเวลาดังกลาวใหกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิไดไมกอนวันท่ีหนวยงานการ
เจาหนาท่ีของคณะหรือมหาวิทยาลัยไดรับเรื่อง

คณะวิชาประสงคขออนุมัติเพ่ิมวุฒิการศึกษาไวในทะเบียนประวัติ จํานวน 5 ราย ดังนี้
1. นายสิปปวิชญ ก่ิงแกว พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหนง

ผูชวยศาสตราจารย ตําแหนงเลขท่ี A-1-1108-070 อัตราเงินเดือน เดือนละ 47,380 บาท สังกัดภาควิชานาฏย
สังคีต คณะอักษรศาสตร ไดรับอนุญาตใหลาศึกษานอกเวลาราชการในระดับปริญญาเอก สาขาวิชามานุษย
ดุริยางควิทยา ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีกําหนด 3 ป ตั้งแตวันท่ี 15 สิงหาคม 2559 ถึงวันท่ี
14 สิงหาคม 2562 และไดสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก วุฒิศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
มานุษยดุริยางควิทยา จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตั้งแตวันท่ี 11 กุมภาพันธ 2563 และยื่นเรื่องเสนอ
ขอเพ่ิมวุฒิการศึกษาไว ในทะเบียนประวัติ ใหหนวยงานการเจาหนาท่ีของคณะฯ รับเรื่องเ ม่ือวัน ท่ี
2 มีนาคม 2563 โดยใหมีผลตั้งแตวันท่ี 11 กุมภาพันธ 2563 ซึ่งเปนวันท่ีสําเร็จการศึกษา (เนื่องจากอัตรา
เงินเดือน เดือนละ 47,380 บาท เกินกวาอัตราแรกบรรจุคุณวุฒิปริญญาเอก)

2. นายสุรวัฒน ชลอสันติสกุล พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารย ตําแหนงเลขท่ี A-1-1700-013 อัตราเงินเดือน เดือนละ 50,520 บาท สังกัด
คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร ไดรับอนุญาตใหลาศึกษานอกเวลาราชการในระดับปริญญาโท
สาขาวิชากฎหมายมหาชน ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีกําหนด 1 ป 6 เดือน ตั้งแตวันท่ี 1 สิงหาคม
2558 ถึงวันท่ี 31 มกราคม 2560 (ปจจุบัน ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรวัฒน ชลอสันติสกุล ซึ่งสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอก วุฒิ Doctor of Philosophy (Pharmacy) จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม ตั้งแตวันท่ี
27 พฤษภาคม 2554 แลว) และไดสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท วุฒินิติศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอก
กฎหมายมหาชน จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตั้งแตวันท่ี 12 ธันวาคม 2562 และยื่นเรื่องเสนอขอเพ่ิม
วุฒิการศึกษาไวในทะเบียนประวัติใหหนวยงานการเจาหนาท่ีของคณะฯ รับเรื่องเม่ือวันท่ี 25 กุมภาพันธ 2563
โดยใหมีผลตั้งแตวันท่ี 25 กุมภาพันธ 2563 ซึ่งเปนวันท่ีงานการเจาหนาท่ีขอคณะฯ รับเรื่อง เนื่องจากยื่นเรื่อง
เกินกวา 60 วัน นับแตท่ีสําเร็จการศึกษา (อัตราเงินเดือน เดือนละ 50,520 บาท เกินกวาอัตราการบรรจุ
คุณวุฒิปริญญาโท)
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3. นางสาวปรารถนา จันทรุพันธุ พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารย ตําแหนงเลขท่ี A-1-0904-023 อัตราเงินเดือน เดือนละ 40,880 บาท สังกัดภาควิชา
มานุษยวิทยา คณะโบราณคดี ไดรับอนุญาตใหลาศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม มีกําหนด 6 ป ตั้งแตวันท่ี 1 สิงหาคม 2556 ถึงวันท่ี 31 กรกฎาคม
2562 และไดสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก วุฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) จาก
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ตั้งแตวันท่ี 14 กุมภาพันธ 2563 และงานการเจาหนาท่ีของคณะฯ รับเรื่องเม่ือวันท่ี 18
มีนาคม 2563 โดยใหมีผลตั้งแตวันท่ี 14 กุมภาพันธ 2563 ซึ่งเปนวันท่ีสําเร็จการศึกษา (เนื่องจากอัตรา
เงินเดือน เดือนละ 40,880 บาท เกินกวาอัตราการบรรจุคุณวุฒิปริญญาเอก)

4. นายกิตติศักดิ์ ศรีวงคษา พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหนงอาจารย
ตําแหนงเลขท่ี A-1-1209-084 อัตราเงินเดือน เดือนละ 36,630 บาท สังกัดโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัย
ศิลปากร (มัธยมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร ไดรับอนุญาตใหลาศึกษานอกเวลาราชการในระดับปริญญาเอก
สาขาวิชาฟสิกส ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีกําหนด 3 ป ตั้งแตวันท่ี 2 กุมภาพันธ 2558 ถึงวันท่ี 1
กุมภาพันธ 2561 และไดสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก วุฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส จาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ตั้งแตวันท่ี 21 กุมภาพันธ 2563 และยื่นเรื่องเสนอขอเพ่ิมวุฒิการศึกษาไวใน
ทะเบียนประวัติใหหนวยงานการเจาหนาท่ีของคณะฯ รับเรื่องเม่ือวันท่ี 24 มีนาคม 2563 โดยใหมีผลตั้งแตวันท่ี
21 กุมภาพันธ 2563 ซึ่งเปนวันท่ีท่ีสําเร็จการศึกษา (เนื่องจากอัตราเงินเดือน 36,630 บาท เกินอัตราแรกบรรจุ
คุณวุฒิปริญญาเอก)

5. นายประพันธศักดิ์ ตวงสุวรรณ พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหนง
นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี S-1-1401-015 อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,010 บาท สังกัด
งานบริหารและพัฒนาวิชาการ สํานักงานคณบดี คณะเภสัชศาสตร ไดรับอนุญาตใหลาศึกษานอกเวลาราชการ
ในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีกําหนด
3 ป ตั้งแตวันท่ี 17 กันยายน 2559 ถึงวันท่ี 16 กันยายน 2562 และไดสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
วุฒิศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแตวันท่ี
20 ธันวาคม 2562 และยื่นเรื่องเสนอขอเพ่ิมวุฒิการศึกษาไวในทะเบียนประวัติใหหนวยงานการเจาหนาท่ีของ
คณะฯ รับเรื่องเม่ือวันท่ี 9 เมษายน 2563 โดยใหมีผลตั้งแตวันท่ี 9 เมษายน 2563 ซึ่งเปนวันท่ีงานการเจาหนาท่ี
ของคณะฯ รับเรื่อง เนื่องจากยื่นเรื่องเกินกวา 60 วัน นับแตท่ีสําเร็จการศึกษา (อัตราเงินเดือน เดือนละ
31,010 บาท เกินกวาอัตราการบรรจุคุณวุฒิปริญญาเอก)

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหเพ่ิมวุฒิการศึกษาไวในทะเบียนประวัติพนักงาน
มหาวิทยาลัย จํานวน 5 ราย  ตามท่ีเสนอ
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ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.3 การไมจายคาชดเชยใหแกพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา
ท่ีถูกเลิกจางในกรณีจงใจทําใหมหาวิทยาลัยไดรับความเสียหาย

สรุปเรื่อง
ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ี 998/2563 ลงวันท่ี 28 เมษายน 2563 สั่งเลิกจาง

นางสาวสารุณี ลิ้มวิรุฬหโรจน พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงนักการเงินปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี
S-1-0304-084 อัตราเงินเดือน เดือนละ 25,030 บาท สังกัดงานบริหารงบประมาณ กองคลัง สํานักงาน
อธิการบดี ดวยเหตุท่ี นางสาวสารุณี ลิ้มวิรุฬหโรจน ไดยื ่นเรื ่องแสดงความประสงคขอลาออกจากงาน
ตั้งแตวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563 แตผูบังคับบัญชาใชสิทธิยับยั้งการลาออก โดยใหลาออกไดเมื่อสิ้นเดือน
มีนาคม 2563 ตอมา นางสาวสารุณี ลิ้มวิรุฬหโรจน ไดมีบันทึกขอความลงวันท่ี 20 มกราคม 2563 แจงวา
สามารถปฏิบัติหนาท่ีไดจนถึงวันท่ี 29 กุมภาพันธ 2563 แตผูบังคับบัญชาไดพิจารณาจากภาระงานคางประกอบ
กับเนื่องจากอยูในชวงเริ่มตนของการใชระบบ SU - ERP HRM เกี่ยวกับระบบบัญชีเงินเดือน ซึ่งมีการ
จายเง ินผานระบบครั ้งแรกในเดือนมกราคม 2563 โดยใหกองคลังเรงรัดใหมีการถายทอดงานจาก
นางสาวสารุณี ลิ้มวิรุฬหโรจน เพ่ือใหการเบิกจายเงินเดือนในรอบเดือนกุมภาพันธ 2563 เปนไปดวย
ความเรียบรอย หากกองคลังเห็นวายังไมพรอมท่ีจะใหบุคคลอ่ืนในกองคลังดําเนินการเบิกจายเงินเดือนในเดือน
มีนาคม 2563 ใหอนุญาตลาออกไดเม่ือสิ้นเดือนมีนาคม 2563 แตหากวาการดําเนินการเบิกจายเงินเดือน
ในเดือนกุมภาพันธ 2563 เปนไปดวยความเรียบรอย และกองคลังมีบุคลากรท่ีจะรองรับงานแทนได
ใหเสนอผูบังคับบัญชาพิจารณาอีกครั้ง ซึ่งในระหวางนี้ผูอํานวยการกองคลังไดดําเนินการเพ่ือใหมีการ
ถายทอดงานและจัดบุคลากรมาเตรียมรองรับงานตอจาก นางสาวสารุณี ลิ้มวิรุฬหโรจน แตปรากฏวา
นางสาวสารุณี ลิ้มวิรุฬหโรจน ไมมาปฏิบัติงานตั้งแตวันท่ี 7 กุมภาพันธ 2563 ซึ่งภาระงานท่ี นางสาวสารุณี
ลิ้มวิรุฬหโรจน ตองปฏิบัติเปนงานเก่ียวกับการเบิกจายเงินเดือนใหแกบุคลากรของมหาวิทยาลัย เพ่ือเบิกจาย
ประจําเดือนกุมภาพันธ 2563 สงผลใหการทําเรื่องเบิกจายเงินเดือนอาจตองลาชาออกไป มหาวิทยาลัย
จะไมสามารถจายเงินเดือนใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยไดทันตามกําหนดเวลาถือไดวา นางสาวสารุณี
ลิ้มวิรุฬหโรจน มีเจตนาจงใจเพ่ือใหมหาวิทยาลัยไดรับความเสียหายและการท่ี นางสาวสารุณี ลิ้มวิรุฬหโรจน
ไดละท้ิงหนาท่ีไปตั้งแตวันท่ี 7 กุมภาพันธ 2563 จึงเปนการละท้ิงหนาท่ีเกินกวา 5 วันทําการ โดยไมมีเหตุ
อันสมควร โดยกองคลัง สํานักงานอธิการบดี ขอเลิกสัญญาจาง นางสาวสารุณี ลิ้มวิรุฬหโรจน ตั้งแตวันท่ี
7 กุมภาพันธ 2563 ซึ่งเปนวันท่ีละท้ิงหนาท่ีเปนตนไป และโดยมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ในการประชุมครั้งท่ี 7/2563 เม่ือวันท่ี 7 เมษายน 2563 จึงใหเลิกจาง นางสาวสารุณี ลิ้มวิรุฬหโรจน
ตั้งแตวันท่ี 7 กุมภาพันธ 2563 ซึ่งเปนวันท่ีละท้ิงหนาท่ีเปนตนไป นั้น

เนื ่องจาก ขอ 6 (2) ของระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยคาชดเชย พ.ศ. 2559
แกไขเพ่ิมเติมโดยขอบังคับฯ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 กําหนดวา มหาวิทยาลัยไมตองจายคาชดเชยใหแก
พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ท่ีถูกเลิกจางในกรณีจงใจทําใหมหาวิทยาลัยไดรับความเสียหาย
และขอ 6 วรรคสอง ของระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยคาชดเชย พ.ศ. 2559 แกไขเพ่ิมเติม
โดยขอบังคับฯ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 กําหนดวาการไมตองจายคาชดเชย ใหอธิการบดีโดยมติ ก.บ.ม.
พิจารณาใหความเห็นชอบ

ดังนั้น การท่ี นางสาวสารุณี ลิ้มวิรุฬหโรจน ไดละท้ิงหนาท่ีไปโดยไมมีเหตุอันสมควร ตั้งแต
วันท่ี 7 กุมภาพันธ 2563 และมีพฤติกรรมท่ีแสดงถึงการมีเจตนาจงใจเพ่ือใหมหาวิทยาลัยไดรับความเสียหาย
ดังกลาว จึงเปนกรณีท่ีมหาวิทยาลัยไมตองจายคาชดเชยใหแกพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา
ราย นางสาวสารุณี ลิ้มวิรุฬหโรจน ท่ีถูกเลิกจางในกรณีจงใจทําใหมหาวิทยาลัยไดรับความเสียหาย เปนไป
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ตามขอ 6 (2) ของระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยคาชดเชย พ.ศ. 2559 แกไขเพ่ิมเติมโดยขอบังคับฯ
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว เห็นวาการท่ี นางสาวสารุณี ลิ้มวิรุฬหโรจน ไดละท้ิงหนาท่ีไปโดยไมมี
เหตุอันสมควร ตั้งแตวันท่ี 7 กุมภาพันธ 2563 และมีพฤติกรรมท่ีแสดงถึงการมีเจตนาจงใจเพ่ือใหมหาวิทยาลัย
ไดรับความเสียหายดังกลาว จึงเปนกรณีท่ีมหาวิทยาลัยไมตองจายคาชดเชยใหแกพนักงานมหาวิทยาลัย
ประเภทพนักงานประจํา ราย นางสาวสารุณี ลิ้มวิรุฬหโรจน ท่ีถูกเลิกจางในกรณีจงใจทําใหมหาวิทยาลัยไดรับ
ความเสียหาย เปนไปตามขอ 6 (2) ของระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยคาชดเชย พ.ศ. 2559
แก ไขเ พ่ิมเติมโดยขอบัง คับฯ (ฉบับ ท่ี 2) พ.ศ.  2561 จึ ง มีมติ เห็นชอบการไมจายคาชดเชยใหแก
นางสาวสารุณี ลิ้มวิรุฬหโรจน

ระเบียบวาระท่ี 4.2 แผนและการติดตามผลการดําเนินงานตามแผน
ระเบียบวาระท่ี 4.2.1 การจัดทํางบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

เพิ่มเติม (รอบ 2)

สรุปเรื่อง
ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 7/2563 เม่ือวันอังคารท่ี

7 เมษายน 2563 ไดใหความเห็นชอบการจัดทํางบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2563 (เพ่ิมเติม) เงินรายไดสะสม จํานวน 58,695,000 บาท แลวใหนําเสนอคณะกรรมการท่ีปรึกษา
เก่ียวกับการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป และครั้งท่ี 8/2563 เม่ือ
วันอังคารท่ี 21 เมษายน 2563 ไดใหความเห็นชอบการเพ่ิมแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมรองรับสภาวะวิกฤต
และงบประมาณเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 นั้น

ในการนี้ กองแผนงานจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาหลักเกณฑการจัดทํางบประมาณรายจายจาก
เงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ิมเติม (รอบ 2) ดังนี้

1. หลักเกณฑการจัดทํางบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
เพ่ิมเติม (รอบ 2) ประกอบดวย

1.1 วงเงินคําของบประมาณรายจายจากเงินรายไดเพ่ิมเติม ตองเปนเงินรายไดหรือเงิน
สะสมท่ีมีอยูจริง

1.2 โครงการท่ีขอตั้งงบประมาณเพ่ิมเติม ตองเปนงาน/โครงการตามภารกิจเชิงนโยบาย
ท่ีสอดคลองตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562-2566

2. งบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ิมเติม เปนการนํา
เงินรายไดสะสมมาจัดทํากิจกรรม/โครงการ สําหรับรองรับสถานการณท่ีไดรับผลกระทบจากภาวะวิกฤตโควิด
19 (COVID-19) มีสวนงานท่ีเสนอขอเพ่ิมเติม จํานวน 5 สวนงาน ไดแก คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและ
ภาพพิมพ คณะศึกษาศาสตร คณะเภสัชศาสตร คณะดุริยางคศาสตร และคณะวิทยาการจัดการ คิดเปนเงิน
งบประมาณเพ่ิมเติมรวม 22,806,200 บาท (ยี่สิบสองลานแปดแสนหกพันสองรอยบาทถวน)
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3. งบประมาณรายจายจากเงินรายไดของสวนงานท่ีเสนอขอจัดทํางบประมาณรายจายจาก
เงินรายไดเพ่ิมเติม (เงินสะสม) รอบ 2 เม่ือรวมวงเงินท้ังสิ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

หนวย : บาท

4. งบประมาณเงินรายไดประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ิมเติม รอบท่ี 2 (เงินสะสม)
จํานวน 22,806,200 บาท โครงการโดยภาพรวมเปนภารกิจนโยบาย 22,806,200 บาท คิดเปนสัดสวน
ภารกิจนโยบายรอยละ 100 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ภารกิจนโยบายมีสวนงานขอรับการจัดสรรงบประมาณเงินรายไดเพ่ิมเติม (เงินสะสม)
จํานวน 5 สวนงาน ไดแก คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ คณะศึกษาศาสตร คณะเภสัชศาสตร
คณะดุริยางคศาสตร และคณะวิทยาการจัดการ เพ่ือเปนคาใชจายสนับสนุนการดําเนินโครงการท่ีสอดคลอง
ตามเปาหมายยุทธศาสตรท่ี 3 ของแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ดังนี้

1) คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ จํานวน 1,080,000 บาท
- ทุนชวยเหลือนักศึกษา/บุคลากร ท่ีไดรับผลกระทบจากภาวะวิกฤต
- ทุนสนับสนุนอุปกรณการศึกษา
- พัฒนาการเรียนการสอนออนไลน
- สนับสนุนโครงการวิจัย/สรางสรรคเก่ียวกับภาวะวิกฤต

2) คณะศึกษาศาสตร จํานวน 4,000,000 บาท
- ทุนชวยเหลือนักศึกษาผูประสบวิกฤตไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
- ทุนจางงานนักศึกษาชวยงานพิเศษ

คณะวิชา เงินรายไดท่ี
ไดรับอนุมัติ

ภารกิจ
ประจํา

ภารกิจ
นโยบาย

เงินรายได
เพ่ิมเติม
(รอบ 1)

ภารกิจ
ประจํา

ภารกิจ
นโยบาย

เงินรายได
เพ่ิมเติม
(รอบ 2)

รวม
งบประมาณ

คณะจิตรกรรม
ประติมากรรมและภาพพิมพ

6,500,000 - - - - 1,080,000 1,080,000 7,580,000

คณะโบราณคดี 7,000,000 - 1,100,000 1,100,000 - - - 8,100,000
คณะศึกษาศาสตร 64,640,000 2,960,000 2,960,000 - 4,000,000 4,000,000 71,600,000
คณะวิทยาศาสตร 20,000,000 - 31,900,000 31,900,000 - - - 51,900,000
คณะเภสัชศาสตร 12,000,000 - - - 4,726,200 4,726,200 16,726,200
คณะวิศวกรรมศาสตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

44,300,000 9,129,800 1,470,200 10,600,000 - - - 54,900,000

คณะดุริยางคศาสตร 8,000,000 - - - 3,000,000 3,000,000 11,000,000
คณะสัตวศาสตรและ
เทคโนโลยีการเกษตร

4,000,000 1,000,000 - 1,000,000 - - - 5,000,000

คณะวิทยาการจัดการ 10,000,000 - - - 10,000,000 10,000,000 20,000,000
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร

15,000,000 - 11,135,000 11,135,000 - - - 26,135,000

รวม 10,129,800 48,565,200 58,695,000 - 22,806,200 22,806,200
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3) คณะเภสัชศาสตร จํานวน 4,726,200 บาท
- โครงการสนับสนุนอุปกรณการศึกษา
- โครงการสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลนสําหรับคณาจารย
- โครงการเงินยืมสําหรับนักศึกษาท่ีไดรับผลกระทบจากภาวะวิกฤต

4) คณะดุริยางคศาสตร จํานวน 3,100,000 บาท
- โครงการชวยเหลือผูไดรับผลกระทบจากภาวะวิกฤต

5) คณะวิทยาการจัดการ จํานวน 10,000,000 บาท
- สนับสนุนอุปกรณการศึกษา
- สนับสนุนการเรียนการสอน
- จางงานนักศึกษา/บัณฑิตวางงาน

5. เม่ือรวมวงเงินงบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
เพ่ิมเติม (รอบ 2) กับงบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ิมเติม (รอบ 1)
และงบประมาณรายจายจากเงินรายไดประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแลว คิดเปน
งบประมาณรวม 2,128,668,000 บาท ซึ่งมีสัดสวนเพ่ิมข้ึนรอยละ 1.08 โดยมีรายละเอียดสัดสวนงบประมาณ
จําแนกตามภารกิจประจําและภารกิจนโยบาย ดังนี้

หนวย : บาท

ท้ังนี้ สัดสวนงบประมาณระหวางภารกิจประจํา : ภารกิจนโยบาย คิดเปน 71.49 : 28.51
ซึ่งสอดคลองตามนโยบายท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนดไวท่ี 70.00 : 30.00 (สัดสวนเดิม 73.84 : 26.16)

6. สําหรับงบประมาณจําแนกตามยุทธศาสตรของแผนพัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562-2566
เม่ือเปรียบเทียบระหวางงบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และงบประมาณ
เงินรายไดเพ่ิมเติมแลว มีภารกิจประจําและภารกิจนโยบาย ดังนี้

ประเภทภารกิจ
สัดสวนงบประมาณ

ท่ีไดรับอนุมัติ
สัดสวนงบประมาณ
ท่ีขอเพ่ิมเติม รอบ 1

สัดสวนงบประมาณ
ท่ีขอเพ่ิมเติม รอบ 2

สัดสวนงบประมาณท่ีรวม
เงินสะสมเพ่ิมเติม ท้ังหมด

งบประมาณ รอยละ งบประมาณ รอยละ งบประมาณ รอยละ งบประมาณ รอยละ
ภารกิจประจํา 1,511,682,000 73.84 10,129,800 17.26 - 0.00 1,521,811,800 71.49
ภารกิจนโยบาย 535,484,800 26.16 48,565,200 82.74 22,806,200 100.00 606,856,200 28.51
รวมงบประมาณ 2,047,166,800 100 58,695,000 100.00 22,806,200 100.00 2,128,668,000 100.00
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หนวย : บาท

ยุทธศาสตรตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย งบประมาณท่ี
อนุมัติ

งบประมาณ
ท่ีขอเพ่ิมเติม

รอบ 1

งบประมาณ
ท่ีขอเพ่ิมเติม

รอบ 2

งบประมาณ
รวม

รอยละ
ท่ีเพ่ิมขึ้น

ยุทธศาสตรท่ี
1

สรางความโดดเดนเปนเลิศ
เฉพาะทางและสรางความมี
ชื่อเสียงดานวิชาการ

1,292,793,160 9,060,000 - 1,301,853,160 -

ภารกิจประจํา 1,188,105,200 7,100,000 - 1,195,205,200 -
ภารกิจนโยบาย 104,687,960 1,960,000 - 106,647,960 -

ยุทธศาสตรท่ี
2

เปนผูนําในการบูรณาการ
ผลิตผลงานวิจัยและงาน
สรางสรรค การบริการ
วิชาการ การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมท่ีเชื่อมโยง
กับทองถิ่นหรืออุตสาหกรรม
ตอบโจทยการเปลี่ยนแปลง
ของประเทศ เกิดคุณคาทาง
เศรษฐกิจ เพ่ิมขีด
ความสามารถทางการ
แขงขันของประเทศ และเพ่ือ
แกปญหาของชมุชนสังคม

117,616,600 500,000 - 118,116,600 -

ภารกิจประจํา 28,828,200 500,000 - 29,328,200 -
ภารกิจนโยบาย 88,788,400 0 - 88,788,400 -

ยุทธศาสตรท่ี
3

นําระบบบริหารจัดการท่ี
ทันสมัย นวัตกรรมในการ
บริหาร มาใชอยางมี
ประสิทธิภาพ

459,881,300 44,424,800 22,806,200 527,112,300 4.52

ภารกิจประจํา 261,894,200 2,529,800 - 264,424,000 -
ภารกิจนโยบาย 197,987,100 41,895,000 22,806,200 262,688,300 9.5

ยุทธศาสตรท่ี
4

พัฒนานักศึกษาและ
สงเสริมความสัมพันธท่ี
เขมแข็งกบัศิษยเกา

161,910,500 3,610,200 - 165,520,700 -

ภารกิจประจํา 32,854,400 0 - 32,854,400 -
ภารกิจนโยบาย 129,056,100 3,610,200 - 132,666,300 -

ยุทธศาสตรท่ี
5

การสรางและเผยแพร
ภาพลักษณศิลปากรสู
สาธารณะ

14,965,240 1,100,000 - 16,065,240 -

ภารกิจประจํา 0 0 - 0 -
ภารกิจนโยบาย 14,965,240 1,100,000 - 16,065,240 -

รวมงบประมาณ 2,047,166,800 58,695,000 22,806,200 2,128,668,000 1.08

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา
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มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการจัดทํางบประมาณรายจายจากเงินรายได
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ิมเติม (รอบ 2) โดยมอบหมายใหกองแผนงานเพ่ิมเติมขอความเก่ียวกับการ
ขอยกเวนการนําเงินสมทบเขากองทุนวิจัยสรางสรรค ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 กอนนําเสนอ
คณะกรรมการท่ีปรึกษาเก่ียวกับการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.2.2 ปฏิทิน นโยบาย หลักเกณฑและวงเงินจัดสรรสําหรับการจัดทํางบประมาณ
รายจายจากเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

สรุปเรื่อง
ตามท่ีกองแผนงานไดดําเนินการจัดทําประมาณการรายรับ เพ่ือจัดทํางบประมาณรายจายจาก

เงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 นั้น
ในการนี้ เพ่ือใหการดําเนินงานจัดทํางบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําปงบประมาณ

พ.ศ. 2564 เปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด กองแผนงานจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาปฏิทิน นโยบาย หลักเกณฑ
และวงเงินจัดสรรสําหรับการจัดทํางบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมี
รายละเอียด ดังนี้

นโยบายการจัดทํางบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
มีแนวทาง ดังนี้

1. กําหนดใหขอตั้งงบประมาณสําหรับการดําเนินงานตามกรอบยุทธศาสตร กลยุทธ และ
มาตรการท่ีสอดคลองกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 5 ป พ.ศ. 2562-2566 ในอัตราไมนอยกวารอยละ 30
(รวมงบประมาณท่ีตั้งสมทบกองทุนวิจัยสรางสรรค) ของประมาณการรายรับ รวมถึงวงเงินสะสมท่ีจะนํามา
จัดทําโครงการดวยโดยไมรวมงบบุคลากร

2. การกําหนดสัดสวนจัดทําโครงการตามภารกิจนโยบายในอัตราไมนอยกวารอยละ 30 ให
ยกเวนสําหรับสวนงานตอไปนี้ หอศิลป สํานักดิจิทัลเทคโนโลยี สํานักหอสมุดกลาง บัณฑิตวิทยาลัย สํานักงาน
อธิการบดี และสํานักงานสภามหาวิทยาลัย เนื่องจากเปนสวนงานสนับสนุนท่ีดําเนินงานตามภารกิจเฉพาะและ
จัดทําโครงการตางๆ ตามกรอบยุทธศาสตรและแผนพัฒนาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด

3. แนวทางของยุทธศาสตร เปาประสงคยุทธศาสตร และกลยุทธขับเคลื่อนยุทธศาสตร ดังนี้
ยุทธศาสตรท่ี 1 : สรางความโดดเดน เปนเลิศเฉพาะทางและความมีชื่อเสียงดานวิชาการ

Academic Reputation
เปาประสงคยุทธศาสตรท่ี 1 : เปนมหาวิทยาลัยท่ีมีความเปนเลิศ เปนอันดับ 1 ในสาขา

ดานศิลปะและการออกแบบ ระดับประเทศ มีชื่อเสียงดานวิชาการตามมาตรฐานสากลไดรับการยอมรับ social
values : Academic Excellence

กลยุทธขับเคลื่อนยุทธศาสตรท่ี 1
1. สรางระบบ กลไกและสงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิต (Lifelong

Learning) ใหมีความเปนเลิศเฉพาะทาง มีความหลากหลายตามความตองการของผูเรียน On-demand,
Diverse and Flexi-education มีความสรางสรรคและเปนสากล

2. พัฒนาอาจารยเขาสูมาตรฐานสมรรถนะอาจารยมืออาชีพมหาวิทยาลัยศิลปากร (SU :
Professional Standard Framework) และพัฒนาความกาวหนาทางวิชาการ

3. ยกระดับคุณภาพการศึกษาใหทัดเทียมและเปนท่ียอมรับในระดับสากลตามแนวทาง
Education Criteria Performance Excellence (EDPEX) และ AUN QA
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4. สนับสนุน สงเสริมและผลักดันผลงานทางวิชาการสูระดับนานาชาติ
ยุทธศาสตรท่ี 2 : ยกระดับการบูรณาการผลิตผลงานวิจัยและงานสรางสรรค การบริการ

วิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมท่ีเชื่อมโยงกับทองถ่ินหรืออุตสาหกรรม และตอบโจทยการเปลี่ยนแปลง
ของประเทศ เกิดคุณคาทางเศรษฐกิจ เพ่ิมขีดความสามารถทางการแขงขันของประเทศ เพ่ือแกปญหา
ของชุมชน สังคม RESEARCH AND CREATIVITY

เปาประสงคยุทธศาสตรท่ี 2 : เปนท่ีพ่ึงของชุมชน ทองถ่ินและประเทศชาติ
กลยุทธขับเคลื่อนยุทธศาสตรท่ี 2
1. พัฒนาระบบ กลไก ทรัพยากรและสิ่งแวดลอมท่ีเอ้ือตอการสงเสริมการเพ่ิมศักยภาพ

ผลผลิตงานวิจัย/งานสรางสรรค เพ่ือการพัฒนาสังคมชุมชน/ตอบสนองยุทธศาสตรชาติใน 6 ดาน
2. พัฒนาภาคีเครือขายความรวมมือทางวิชาการ การวิจัย การบริการวิชาการและการ

ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมจากภายนอกท้ังในระดับชาติ ระดับจังหวัดและระดับชุมชน
ยุทธศาสตรท่ี 3 : นําระบบบริหารจัดการท่ีทันสมัย นวัตกรรมในการบริหาร มาใชอยางมี

ประสิทธิภาพ SMART AND GREEN ADMINISTRATION
เปาประสงคยุทธศาสตรท่ี 3 : เปน Smart University บริหารจัดการดวยนวัตกรรมและ

ใสใจสิ่งแวดลอม
กลยุทธขับเคลื่อนยุทธศาสตรท่ี 3
1. พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนมหาวิทยาลัยท่ีขับเคลื่อนดวยนวัตกรรมในการบริหารจัดการ

ท่ีทันสมัย Digital Transformation University
2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองคกรกระบวนการทํางาน และทรัพยากรบุคคลใหมี

ธรรมมาภิบาล พรอมรับการเปลี่ยนแปลงอยางยั่งยืน
3. พัฒนาลักษณะทางกายภาพ สภาพแวดลอมของมหาวิทยาลัย โดยเนนการอนุรักษ

สิ่งแวดลอม GREEN CAMPUS
4. การสรางเสถียรภาพและความม่ันคงทางการเงินของมหาวิทยาลัย โดยการสงเสริม

ความรวมมือและการจัดทํา CSR รวมกับหนวยงานภายนอก เพ่ือสรางรายไดและตอบแทนสังคม
ยุทธศาสตรท่ี 4 : พัฒนานักศึกษาและสงเสริมความสัมพันธท่ีเขมแข็งกับศิษยเกา SMART

STUDENT AND ALUMNI
เปาประสงคยุทธศาสตรท่ี 4 : ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ เพ่ือพัฒนากําลังคนในระดับสูง

ใหกับสังคม ประเทศชาติ มีทักษะท่ีจําเปนสําหรับศตวรรษท่ี 21 สรางคนดวยนวัตกรรมและการสรางสรรค
STUDENT AND ALUMNI

กลยุทธขับเคลื่อนยุทธศาสตรท่ี 4
1. พัฒนานักศึกษาใหเปน Smart Student พรอมดวยทักษะท่ีจําเปนสําหรับศตวรรษท่ี 21
ยุทธศาสตรท่ี 5 : สรางและเผยแพรภาพลักษณศิลปากรสูสาธารณะ SILPAKORN

BRANDING
เปาประสงคยุทธศาสตรท่ี 5 : ศิลปากรเปนท่ีรูจักในระดับนานาชาติภายใต
“ศิลปากร มหาวิทยาลัยชั้นนําแหงการสรางสรรค (Silpakorn : A Leading Creative

University)”
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กลยุทธขับเคลื่อนยุทธศาสตรท่ี 5
1. สงเสริมและขยายความรวมมือกับกับหนวยงานภายนอกดานศิลปวัฒนธรรม

นวัตกรรม/งานสรางสรรค เพ่ือผลักดันมหาวิทยาลัยใหเปนศูนยกลางความเปนเลิศดานศิลปวัฒนธรรมใน
ภูมิภาค ASEAN

2. มุงสราง SILPAKORN BRANDING และสื่อสารเผยแพรภาพลักษณศิลปากรสูภายนอก
3. พัฒนามหาวิทยาลัยสูความเปนนานาชาติ
โดยกําหนดสัดสวนงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือการดําเนินงานตาม

กรอบแผนพัฒนามหาวิทยาลัยในเรื่องตางๆ ดังนี้

กรอบแนวทางยุทธศาสตรตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย รอยละของ
งบประมาณรายรับ

1. สรางความโดดเดน เปนเลิศเฉพาะทางและความมีช่ือเสียงดานวิชาการ
1.1 สรางระบบ กลไกและสงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิต ใหมีความเปนเลิศเฉพาะทาง

มีความหลากหลายตามความตองการของผูเรียน มีความสรางสรรคและเปนสากล
1.2 พัฒนาอาจารยเขาสูมาตรฐานสมรรถนะอาจารยมืออาชีพมหาวิทยาลัยศิลปากรและพัฒนา

ความกาวหนาทางวิชาการ
1.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาใหทัดเทียมและเปนท่ียอมรับในระดับสากลตามแนวทาง EDPEX และ

AUN QA
1.4 สนับสนุน สงเสริม และผลักดันผลงานทางวิชาการสูระดับนานาชาติ

2. ยกระดับการบูรณาการผลิตผลงานวิจัยและงานสรางสรรค การบริการวิชาการ การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมท่ีเช่ือมโยงกับทองถ่ินหรืออุตสาหกรรม และตอบโจทยการเปลี่ยนแปลงของประเทศ เกิด
คุณคาทางเศรษฐกิจ เพ่ิมขีดความสามารถทางการแขงขันของประเทศ เพ่ือแกปญหาของชุมชน สังคม
2.1 พัฒนาระบบกลไก ทรัพยากรและสิ่งแวดลอมท่ีเอ้ือตอการสงเสริมการเพ่ิมศักยภาพผลผลิต

งานวิจัย/งานสรางสรรค เพ่ือการพัฒนาสังคมชุมชน/ตอบสนองยุทธศาสตรชาติใน 6 ดาน
2.2 พัฒนาภาคีเครือขายความรวมมือทางวิชาการ การวิจัย การบริการวิชาการและการทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรมจากภายนอกท้ังในระดับชาติ ระดับจังหวัดและระดับชุมชน
2.3 จัดสรรเขากองทุนวิจัยสรางสรรค ไมนอยกวารอยละ 5.00

3. นําระบบบริหารจัดการท่ีทันสมัย นวัตกรรมในการบริหารมาใชอยางมีประสิทธิภาพ
3.1 พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนมหาวิทยาลัยท่ีขับเคลื่อนดวยนวัตกรรมในการบริหารจัดการท่ีทันสมัย
3.2 พัฒนาระบบการบริหารจัดการองคกรกระบวนการทํางาน และทรัพยากรบุคคลใหมีธรรมมาภิบาล

พรอมรับการเปลี่ยนแปลงอยางยั่งยืน
3.3 พัฒนาลักษณะทางกายภาพ สภาพแวดลอมของมหาวิทยาลัย โดยเนนการอนุรักษสิ่งแวดลอม
3.4 การสรางเสถียรภาพและความมั่นคงทางการเงินของมหาวิทยาลัย โดยการสงเสริมความรวมมือ

และการจัดทํา CSR รวมกับหนวยงานภายนอก เพ่ือสรางรายไดและตอบแทนสังคม
4. พัฒนานักศึกษาและสงเสริมความสัมพันธท่ีเขมแข็งกับศิษยเกา

4.1 พัฒนานักศึกษาใหเปน Smart Student พรอมดวยทักษะท่ีจําเปนสําหรับศตวรรษท่ี 21
- จัดสรรเปนทุนการศึกษา ไมนอยกวารอยละ 3.00

5. สรางและเผยแพรภาพลักษณศิลปากรสูสาธารณะ
5.1 สงเสริมและขยายความรวมมือกับกับหนวยงานภายนอกดานศิลปวัฒนธรรม นวัตกรรม/งานสรางสรรค

เพ่ือผลักดันมหาวิทยาลัยใหเปนศูนยกลางความเปนเลิศดานศิลปวัฒนธรรมในภูมิภาค ASEAN
5.2 มุงสราง SILPAKORN BRANDING และสื่อสารเผยแพรภาพลักษณศิลปากรสูภายนอก
5.3 พัฒนามหาวิทยาลัยสูความเปนนานาชาติ

( สามารถเฉลี่ยรวมกันทุกยุทธศาสตรได )

ไมนอยกวา
รอยละ 30
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ท้ังนี้ กําหนดสัดสวนสมทบเขากองทุนวิจัยสรางสรรคไมนอยกวารอยละ 5.00 ของ
ประมาณการรายรับ และจัดสรรเปนทุนการศึกษารอยละ 3.00 เพ่ือการบรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนด

4. วัตถุประสงคของโครงการ/กิจกรรมเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานตามกรอบแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยท่ีสอดคลองตามกรอบแนวทางยุทธศาสตรแผนพัฒนามหาวิทยาลัย

ท้ังนี้  ใหสวนงานจัดทําโครงการท่ีสอดคลองตามแนวทางยุทธศาสตรและสัดสวน
งบประมาณท่ีกําหนดเสนอในคําของบประมาณรายจายจากเงินรายไดประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผาน
ระบบ MIS งบประมาณ พรอมแนบรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมท่ีจะดําเนินงานตามแผนท่ีกําหนดเพ่ือใช
ประกอบการพิจารณาติดตามและประเมินผลตามระยะเวลาท่ีกําหนดตอไป

5. การติดตามประเมินผลโครงการภารกิจนโยบาย เพ่ือใหนโยบายการจัดทํางบประมาณ
รายจายจากเงินรายไดบรรลุตามเปาหมาย จึงไดกําหนดใหมีการติดตามประเมินผล ดังนี้

5.1 การบรรลุผลตามตัวชี้วัด (KPI) ในสวนภารกิจนโยบาย ตามนโยบายการจัดทํา
ประมาณรายจายจากเงินรายได ซึ่งไดทําความตกลงกับหัวหนาสวนงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2564

5.2 รอยละการใชจายงบประมาณโครงการภารกิจนโยบาย
หลักเกณฑการจัดทํางบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

มีรายละเอียด ดังนี้
1. งบประมาณรายจายจากเงินรายได หมายรวมถึงเงินรายไดโครงการปกติและเงินรายได

โครงการพิเศษ ซึ่งเงินรายไดประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เริ่มตนตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2563 และสิ้นสุดใน
วันท่ี 30 กันยายน 2564

2. การจัดทําคําขอตั้งงบประมาณรายจายจากเงินรายไดของคณะวิชา/หนวยงานตางๆ ให
จัดทํางบประมาณใหสอดคลองตามนโยบายการจัดทํางบประมาณรายจายจากเงินรายไดประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2564 โดยแยกประเภทรายจายตามผลผลิตและแผนงานในรูปของงาน/โครงการตางๆ ตามแบบฟอรมท่ี
กําหนด ท้ังนี้ จะตองจัดทําโครงการ/กิจกรรม พรอมท้ังระบุรายละเอียดคําขอใหชัดเจนตามประเภทของงบ
รายจายเพ่ือเปนขอมูลในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามระยะเวลาท่ีกําหนด

3. การจัดทําคําของบประมาณรายจายจากเงินรายไดประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ท่ี
กําหนดสัดสวนของภารกิจนโยบาย รอยละ 30 ใหยกเวนสําหรับสวนงานตอไปนี้ สํานักหอสมุดกลาง สํานัก
ดิจิทัลเทคโนโลยี หอศิลป บัณฑิตวิทยาลัย สํานักงานอธิการบดี และสํานักงานสภามหาวิทยาลัย เนื่องจากเปน
สวนงานท่ีสนับสนุนการปฏิบัติงานตามกรอบยุทธศาสตรและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย

4. สวนงานท่ีมีหนาท่ีจัดทําคําของบประมาณรายจายจากเงินรายได ไดแก
4.1 สวนงานท่ีมีรายไดและรับผิดชอบการเบิกจายเองท้ังหมด ไดแก คณะวิชา วิทยาลัย

นานาชาติ บัณฑิตวิทยาลัยท่ีเปดสอนหลักสูตรซึ่งสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ท้ังหลักสูตรโครงการปกติ หลักสูตร
โครงการพิเศษ และโรงเรียนสาธิต

4.2 สวนงานท่ีรับผิดชอบการเบิกจายเอง และมหาวิทยาลัยจะจัดสรรเงินรายไดเพ่ิมเติม
ใหแตละปตามความจําเปน ไดแก สํานักหอสมุดกลาง สํานักดิจิทัลเทคโนโลยี และหอศิลป

4.3 สวนงานและหนวยงานท่ีมหาวิทยาลัยจะจัดสรรเงินรายไดใหแตละป ไดแก
หนวยงานภายในระดับกอง หนวยงานภายในระดับกองท่ีมีลักษณะเฉพาะหรือเปนความเชี่ยวชาญเฉพาะภายใต
สํานักงานอธิการบดี ไดแก สํานักงานสภามหาวิทยาลัย สํานักงานตรวจสอบภายใน และสํานักงานบริหารการวิจัย
นวัตกรรมและการสรางสรรค กองตางๆ ในสังกัดสํานักงานอธิการบดี และหนวยงานยอยระดับงานภายใน
สํานักงานอธิการบดี ไดแก งานจัดการทรัพยากรมหาวิทยาลัย งานวิเทศสัมพันธ งานสภาคณาจารยและ
พนักงาน และงานสื่อสารองคกร



26

4.4 ศูนยหรือหนวยงานท่ีจัดตั้งข้ึนตามภารกิจหรือยุทธศาสตรของสํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยจะพิจารณาจัดสรรเงินรายไดใหตามความเหมาะสมในระยะแรกของการจัดตั้งศูนยหรือหนวยงาน
ไดแก

- ศูนยกลางนวัตกรรมอาหารแหงมหาวิทยาลัยศิลปากร
- ศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษาท่ัวไปและพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษ
- สถาบันศิลปสถาปตยกรรมไทยเฉลิมพระเกียรติ
- ศูนยอนุรักษศิลปกรรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ศูนยนวัตกรรมการศึกษาแหงมหาวิทยาลัยศิลปากร
- สํานักงานจัดการทรัพยสิน มหาวิทยาลัยศิลปากร

5. การประมาณการรายรับเพ่ือการจัดสรรงบประมาณเงินรายไดประจําป ใหใชตัวเลข
ประมาณการรายรับเฉลี่ยระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และปงบประมาณ พ.ศ. 2563

สําหรับคาธรรมเนียมอ่ืนๆ ท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติใหจัดเก็บจากนักศึกษา โดยประมาณการ
จากจํานวนนักศึกษาปการศึกษา 2563 ภาคปลาย และปการศึกษา 2564 เฉพาะภาคตนของปการศึกษาปกติ

6. การพิจารณาจัดสรรเงินรายไดประจําปสําหรับแตละสวนงานใหใชเกณฑดังตอไปนี้
6.1 คณะวิชาทุกคณะและวิทยาลัยนานาชาติ ใหไดรับจากคาลงทะเบียนเรียนของ

นักศึกษาในระดับปริญญาบัณฑิตโครงการปกติรายวิชาท่ีมิใชวิชาศึกษาท่ัวไป และคณะนั้นเปนผูรับผิดชอบการ
สอน โดยใหไดรับเต็มจํานวนท่ีไดรับจริงซึ่งไดรับมาในแตละรายวิชา คาธรรมเนียมพิเศษของนักศึกษาในระดับ
ปริญญาบัณฑิตไมเกินจํานวนท่ีแตละคณะไดรับจริง และคาธรรมเนียมการข้ึนทะเบียนสอบซ้ําของนักศึกษาใน
ระดับปริญญาบัณฑิตไมเกินจํานวนท่ีแตละคณะไดรับจริง

สําหรับรายวิชาศึกษาท่ัวไปท่ีมีรหัส 08X และ SU กลุมวิชาเลือก ใหจัดสรร
คาลงทะเบียนเรียนและคาธรรมเนียมการข้ึนทะเบียนสอบซ้ําของนักศึกษาในระดับปริญญาบัณฑิต แกคณะวิชา
และหรือหนวยงานท่ีรับผิดชอบการสอนในแตละรายวิชา โดยใหไดรับเต็มจํานวนท่ีไดรับมาในแตละรายวิชา

รวมท้ังใหไดรับรอยละ 96 จากคาหนวยกิตและคาธรรมเนียมพิเศษของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาโครงการปกติ ใหไดรับรอยละ 94 จากคาหนวยกิตและคาธรรมเนียมพิเศษของนักศึกษาใน
ระดับปริญญาบัณฑิตโครงการพิเศษ และรอยละ 90 จากคาหนวยกิตและคาธรรมเนียมพิเศษของนักศึกษาใน
ระดับบัณฑิตศึกษาโครงการพิเศษ

สําหรับคณะวิทยาการจัดการและคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ใหไดรับ
รอยละ 80 จากคาลงทะเบียนเรียนแบบเหมาจายและคาธรรมเนียมพิเศษของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
โครงการพิเศษ (เฉพาะสาขาวิชาและชั้นปท่ีจัดการเรียนการสอนท่ีวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี) คณะสัตวศาสตร
และเทคโนโลยีการเกษตร ใหไดรับรอยละ 80 จากคาลงทะเบียนเรียนแบบเหมาจายและคาธรรมเนียมพิเศษ
ของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตโครงการพิเศษ เฉพาะสาขาธุรกิจการเกษตร

6.2 บัณฑิตวิทยาลัย ใหไดรับเต็มจํานวนของคาหนวยกิตและคาธรรมเนียมพิเศษโครงการ
ปกติท่ีบัณฑิตวิทยาลัยเปนผูรับผิดชอบการสอน และรอยละ 4 จากคาหนวยกิตและคาธรรมเนียมพิเศษของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท้ังโครงการปกติและโครงการพิเศษ รวมถึงคาธรรมเนียมการศึกษาอ่ืนท่ีบัณฑิต
วิทยาลัยไดทําความตกลงกับมหาวิทยาลัย

6.3 โรงเรียนสาธิต ใหไดรับเต็มจํานวนของรายรับโรงเรียนสาธิตท้ังหมด
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6.4 สวนงานตามขอ 4.2 ใหไดรับเต็มจํานวนของรายไดหนวยงานนั้นๆ รวมกับงบประมาณ
สวนท่ีมหาวิทยาลัยพิจารณาจัดสรรใหเพ่ิมเติมตามความจําเปน

6.5 สวนงานตามขอ 4.3 เงินรายรับท่ีเหลือจากการจัดสรรท้ังหมด รวมท้ังเงินผลประโยชน
จากการลงทุน/เงินฝากกับสถาบันการเงินซึ่งอธิการบดีเปนผูรับผิดชอบพิจารณาจัดสรร

7. สวนงานในขอ 4.1 รับผิดชอบคาใชจายของคณะวิชา/สวนงาน รวมท้ังคาใชจายดังตอไปนี้
7.1 สมทบจายเงินเดือนพนักงานสถาบันอุดมศึกษาสําหรับชวงเวลาท่ีไมมีเงินงบประมาณ

แผนดินรองรับหรือเงินเพ่ิมอ่ืนๆ ท่ีมีการปรับตามกฎหมายกําหนด
7.2 สมทบจายคาจางชั่วคราวท่ีจางจากงบประมาณแผนดิน
7.3 คาเดินทางไปตางประเทศและคาใชจายในตางประเทศกรณีผูไดรับทุนของคณะวิชา
7.4 สมทบจายคาสาธารณูปโภคเขากองทุนคากระแสไฟฟา โดยประมาณการคา

สาธารณูปโภค (คากระแสไฟฟา) ท่ีจะตองสมทบจายจากงบประมาณแผนดิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ไมนอยกวาท่ีหนวยงานไดใชงบประมาณเงินรายไดในปท่ีผานมารวมกับคากระแสไฟฟาท่ีหนวยงานคางจาย
พรอมท้ังประมาณการสมทบจายคากระแสไฟฟาสําหรับอาคารใหมดวย

7.5 ใหประมาณการตั้งงบประมาณเปนคาใชจายสําหรับคาน้ําประปาของวิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร

7.6 คาใชจายเก่ียวกับงบดําเนินงานอ่ืนๆ และงบลงทุนท่ีไมไดรับจัดสรร หรือไดรับจัดสรร
จากงบประมาณแผนดินไมเพียงพอ เชน คาตอบแทนผูปฏิบัติงานใหราชการ คาซอมแซม คาเบี้ยประชุม
คาใชสอยอ่ืนๆ คาจางเขียนแบบ/ออกแบบ คาควบคุมงานกอสราง เงินสมทบคากอสรางเพ่ิมเติมจากท่ีไดรับ
จัดสรรหรือไดรับจัดสรรไมเพียงพอตามผลการประกวดราคาท่ีสูงกวาเงินงบประมาณแผนดินท่ีไดรับจัดสรร
เงินชดเชยคากอสรางตามสัญญาแบบปรับราคาได (คา K)

7.7 ทุนการศึกษา การอบรม การสัมมนาของคณะวิชาหรือสวนงาน (ควรสอดคลองกับ
นโยบายการจัดทํางบประมาณรายจายจากเงินรายไดประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564)

7.8 ใหประมาณการตั้งงบประมาณสมทบเปนคาใชจายสําหรับการปรับปรุงอาคารใหเปน
อาคารอนุรักษพลังงานอาคารควบคุมตามพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535 สําหรับ
อาคารควบคุมและโรงงานควบคุม

7.9 ใหจัดตั้งงบประมาณสําหรับจัดทําโครงการตามนโยบายการจัดทํางบประมาณ
รายจายจากเงินรายได ประจําป พ.ศ. 2564 ในสัดสวนไมนอยกวารอยละ 30 (รวมงบประมาณท่ีตั้งสมทบ
กองทุนวิจัยสรางสรรค รอยละ 5) จากเงินรายรับคาหนวยกิตและคาธรรมเนียมการศึกษาของคณะวิชา/
วิทยาลัยนานาชาติ ซึ่งไมรวมดอกเบี้ยรับ รายรับคาสมัครสอบคัดเลือก

8. คณะวิชา/สวนงานท่ีมีเงินสะสม และประสงคจะนํามาใชจาย ใหจัดทําเปนโครงการเสนอ
ขอตั้งงบประมาณรายจายจากเงินรายไดประจําป โดยจํานวนเงินท่ีนํามาตั้งงบประมาณจะเปนวงเงินท่ีไมเกิน
เงินสะสมคงเหลือท่ีไดแจงใหคณะวิชา/สวนงานทราบ ท้ังนี้ โครงการท่ีเสนอตองสอดคลองตามนโยบายการ
จัดทํางบประมาณรายจายจากเงินรายไดประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งกําหนดสัดสวนของภารกิจ
นโยบายไมนอยกวารอยละ 30

9. สําหรับโครงการจดหมายเหตุใหมหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณให
10. คณะวิชา/สวนงานสามารถใชจายเงินงบประมาณรายจายประจําปตองไมเกินรายรับท่ีเขา

มาในแตละปงบประมาณ และตองไมเกินยอดรวมของวงเงินงบประมาณรายจายท่ีไดรับอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ
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11. ศูนยหรือหนวยงานท่ีจัดตั้งข้ึนตามภารกิจหรือยุทธศาสตรของสํานักงานอธิการบดี ตอง
ประมาณการรายไดท่ีจะนําสงใหมหาวิทยาลัย ตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการบริหารงานศูนย
หรือหนวยงานภายในท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนซึ่งจัดตั้งข้ึนตามภารกิจเฉพาะหรือตามยุทธศาสตรของสํานักงาน
อธิการบดี พ.ศ. 2562

12. คณะวิชา/สวนงาน ท่ีมีภาระหนี้คางชําระคาสาธารณูปโภค ภาระหนี้สินอ่ืนๆ และโครงการ
อนุรักษพลังงานกับมหาวิทยาลัย ใหดําเนินการจัดทําแผนการชําระหนี้คืนใหกับมหาวิทยาลัย ในการจัดทํา
คําของบประมาณรายจายจากเงินรายไดประจําป

13. คณะวิชา/สวนงาน/หนวยงานท่ีมีภาระหนี้สินผูกพันกับมหาวิทยาลัย ท่ีกูยืมเงินจากเงิน
คงคลังของมหาวิทยาลัย ใหตั้งงบประมาณเพ่ือชําระหนี้คืนเงินคงคลังตามแผนท่ีกําหนด

14. สวนงานใดท่ีอาจมีขอขัดของในการจัดทําคําของบประมาณรายจายจากเงินรายไดประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามนโยบายการจัดทํางบประมาณรายจายจากเงินรายไดประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ใหหารือกับอธิการบดีเปนรายๆ ไป

15. ใหคณะวิชา/สวนงาน/หนวยงาน ดําเนินการจัดทําคําของบประมาณรายจายจากเงินรายได
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 พรอมรายละเอียดโครงการท่ีเก่ียวของใหแลวเสร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนด ท้ังนี้
หากมีคณะวิชา/หนวยงานใด ไมสามารถนําสงคําขอและรายละเอียดไดทัน มหาวิทยาลัยอาจพิจารณายกเวน
การเสนอขออนุมัติงบประมาณรายจายจากเงินรายไดของคณะวิชา/หนวยงานนั้น ตอสภามหาวิทยาลัย
เนื่องจากสงผลกระทบตอการจัดทํางบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ใน
ภาพรวมของมหาวิทยาลัย

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบปฏิทิน นโยบาย หลักเกณฑและวงเงินจัดสรร
สําหรับการจัดทํางบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมอบหมายให
กองแผนงานปรับแกไขขอความในเอกสารตางๆ ดังนี้

1. ตัดขอความ “...ไมนอยกวารอยละ 5.00” ในตารางหนา 4 ขอ 2.3 ของเอกสารนโยบาย
การจัดทํางบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ออก

2. ปรับแกไขจํานวนตัวเลขกองทุนวิจัยสรางสรรค รอยละ 5.00 ในตารางสรุปวงเงินจัดสรร
งบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

กอนนําเสนอคณะกรรมการท่ีปรึกษาเก่ียวกับการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัยพิจารณา
ตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.2.3 วงเงินงบประมาณ แหลงท่ีมาของงบประมาณ และแนวทางการชวยเหลือ
เยียวยานักศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร รองรับภาวะวิกฤตเกิดโรค
ระบาดอุบัติใหมจากเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

สรุปเรื่อง
ตามท่ีท่ีประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) ไดขอความรวมมือใหสถาบันอุดมศึกษา

ของรัฐและในกํากับของรัฐปรับลดงบประมาณรอยละ 10-20 เพ่ือใหการชวยเหลือเยียวยานิสิตนักศึกษา และ
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ปฏิบัติตามแนวทางมาตรการชวยเหลือเยียวยานักศึกษาตามมติของท่ีประชุม โดยใชงบประมาณรวมจํานวน
5,800 ลานบาท เพ่ือดําเนินมาตรการ 4 มาตรการ ดังนี้

1. การชวยเหลือเยียวยานิสิตนักศึกษาและผูปกครองท่ีไดรับผลกระทบในวงกวาง โดยการ
ชวยเหลือคาเลาเรียนและคาธรรมเนียมการศึกษาในภาคการศึกษาท่ี 1 และภาคการศึกษาท่ี 2 ปการศึกษา
2563 รวมท้ังการใหผอนผันการชําระคาเลาเรียน และคาธรรมเนียมการศึกษา ในวงเงินงบประมาณ 2,000
ลานบาท (34.5%)

2. จัดตั้งกองทุนเยียวยานิสิตนักศึกษาเพ่ือเปนการใหเงินกูไมมีดอกเบี้ย ในวงเงินงบประมาณ
2,000 ลานบาท (34.5%)

3. จัดตั้งกองทุนการศึกษาใหนิสิตนักศึกษาไดเลาเรียนจนสําเร็จการศึกษา กองทุนชวยเหลือ
การจางงาน การหางานสําหรับผูสําเร็จการศึกษา ในวงเงินงบประมาณ 700 ลานบาท (12%)

4. การชวยเหลือนิสิตนักศึกษา อาจารย บุคลากร ผูมีสวนเก่ียวของในสถาบันอุดมศึกษา
ชุมชน และสังคม โดยการเตรียมความพรอมในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม สถานท่ีกักกัน จัดตั้งกลุมจิตอาสา
การผลิตแอลกอฮอลเจล หนากากอนามัย การสนับสนุนงบวิจัยเรงดวน การสรางนวัตกรรมทางการแพทย
การทําประกันสุขภาพโรค COVID-19 การจัดเรียนการสอนออนไลน  การจัดหา INTERNET PACKAGE การคืน
คาธรรมเนียมตางๆ เชน คาธรรมเนียมหอพัก คาธรรมเนียมอ่ืนๆ ในวงเงินงบประมาณ 1,100 ลานบาท (19%)

อีกท้ังคณะผูบริหารมหาวิทยาลัยไดมีการประชุม เม่ือวันท่ี 5 พฤษภาคม 2563 ไดพิจารณา
หารือเก่ียวกับวงเงิน และแหลงท่ีมาของงบประมาณ รวมท้ังแนวทางการชวยเหลือเยียวยานักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยศิลปากรรองรับการเกิดภาวะวิกฤตเกิดโรคระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ท้ังระยะสั้น และระยะยาวหลังสิ้นสุดภาวะวิกฤต โดยมีมติดังนี้

1. เห็นชอบในหลักการใหจัดสรรงบประมาณ เพ่ือจัดทําโครงการชวยเหลือเยียวยานักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยศิลปากร รองรับภาวะวิกฤตเกิดโรคระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ใน
ปการศึกษา 2563 จํานวนเงินงบประมาณไมนอยกวารอยละ 10 ของคาธรรมเนียมการศึกษา โดยมหาวิทยาลัย
วิเคราะหจากประมาณการรายรับจากเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เปนวงเงินจํานวน 138.8404
ลานบาท ดังนั้น จึงไมจําเปนตองลดคาธรรมเนียมการศึกษาแตอยางใด

2. เห็นชอบแหลงท่ีมาของงบประมาณ โดยใหมหาวิทยาลัยขออนุมัติในหลักการจากสภา
มหาวิทยาลัย เพ่ือขอใชงบประมาณจากแหลงท่ีมาของงบประมาณ ดังนี้

2.1 เงินสะสมจัดทําโครงการของงบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2563 เพ่ิมเติม (รอบท่ี 2)

2.2 งบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการท่ียังไม
มีความจําเปน และสามารถชะลอการดําเนินการไปไดกอน

2.3 กรณีคณะวิชาท่ีมีเงินกองทุนวิจัยสรางสรรคสะสมคงเหลือ อาจขอใชเงินกองทุนวิจัย
สร างสรรคสะสมคงเหลือ หรือขอไมตั้ ง เ งินสมทบเข า เงินกองทุนวิจัยสร างสรรค  ป งบประมาณ
พ.ศ. 2563 และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอยละ 5) สําหรับคณะท่ีไมมีเงินกองทุนวิจัยสรางสรรค
สะสมคงเหลือ ใหลดรอยละของการนําเงินสมทบเขากองทุนวิจัยสรางสรรค ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามความเหมาะสม

2.4 เงินรายไดจัดสรรสําหรับทุนนักศึกษา/เงินกองทุนพัฒนานักศึกษา (รอยละ 3)
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2.5 แหลงอ่ืนๆ ไดแก เงินกองทุนสงเสริมพัฒนาคณะ/ระดมทุนจากผูบริหาร อาจารย
บุคลากร ศิษยเกา ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคีความรวมมือตางๆ ของมหาวิทยาลัย ในรูปแบบการจัด
โครงการ/กิจกรรมตางๆ เชน การรับบริจาค การประมูลของสะสมศิลปน การจัดคอนเสิรต การจัดนิทรรศการ
แสดงผลงานสรางสรรค หรืออ่ืนๆ เพ่ือระดมทุนจัดตั้งกองทุนชวยเหลือนักศึกษา สู COVID-19 มหาวิทยาลัย
ศิลปากร

3. เห็นชอบแนวทางการชวยเหลือเยียวยานักศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยจัดทํา
โครงการชวยเหลือนักศึกษา สู COVID-19 มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งใหความชวยเหลือเยียวยาแกนักศึกษาใน
ลักษณะตางๆ ไดแก การจัดสรรทุนการศึกษา การสนับสนุนวัสดุ/อุปกรณการศึกษารองรับการเรียนออนไลน
การใหผอนผันการชําระคาเลาเรียนและคาธรรมเนียมการศึกษา การจางงานนักศึกษา/บัณฑิตวางงาน การลด
คาธรรมเนียมชั่วคราวในบางสวนท่ีนักศึกษาอาจไมไดใชงาน/ใชงานนอย เชน คาธรรมเนียมหอพัก
คาธรรมเนียมรักษาสถานภาพนักศึกษา หรือคาธรรมเนียมอ่ืนๆ และอ่ืนๆ โดยใหครอบคลุมนักศึกษาทุกคนท่ี
ไดรับผลกระทบ ซึ่งระดับความชวยเหลอืเยียวยาใหพิจารณาเปนรายบุคคลถึงผลกระทบจริงท่ีนักศึกษาไดรับ นั้น

ในการนี้ กองแผนงานจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาวงเงินงบประมาณ แหลงท่ีมาของงบประมาณ
และแนวทางการชวยเหลือเยียวยานักศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร รองรับภาวะวิกฤตเกิดโรคระบาดอุบัติ
ใหมจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. วงเงินงบประมาณ
มหาวิทยาลัยจัดสรรเงินงบประมาณเพ่ือชวยเหลือเยียวยานักศึกษาของมหาวิทยาลัย

ศิลปากร รองรับภาวะวิกฤตเกิดโรคระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปการศึกษา 2563
จํานวนเงินงบประมาณไมนอยกวารอยละ 10 ของคาธรรมเนียมการศึกษา โดยวิเคราะหจากประมาณการ
รายรับจากเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือเปนฐานการคิดวงเงินชวยเหลือนักศึกษา จํานวน
138.8404 ลานบาท

2. แหลงท่ีมาของงบประมาณ
วงเงินจัดสรรเงินงบประมาณ และแหลงท่ีมาของงบประมาณ เพ่ือชวยเหลือเยียวยา

นักศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากรรองรับ COVID-19 ในปการศึกษา 2563 จําแนกเปนคณะวิชา/สวนงาน
(ฐานเงินชวยเหลือวิเคราะหจากประมาณการรายรับจากเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563) โดยสรุป
มหาวิทยาลัยสามารถจัดสรรเงินงบประมาณ เพ่ือชวยเหลือเยียวยานักศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร รองรับ
ภาวะวิกฤตเกิดโรคระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปการศึกษา 2563 จํานวนเงิน
งบประมาณ รวม 138,840,390 บาท

หนวย : บาท

แหลงท่ีมาของงบประมาณ
งบประมาณเงินรายได

รวมปงบประมาณ
พ.ศ. 2563

ปงบประมาณ
พ.ศ. 2564

(1) เงินสะสมจัดทําโครงการของงบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําป
พ.ศ. 2563 เพ่ิมเติม (รอบท่ี 2)

12,806,200 0 12,806,200

(2) งบประมาณเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564 โครงการท่ี
ยังไมมีความจําเปน และสามารถชะลอการดําเนินการไปไดกอน

43,468,390 8,435,200 51,903,590

(3) เงินกองทุนวิจัยสรางสรรคสะสมคงเหลือ หรือขอโอนยกเวน/ไมต้ังเงินสมทบ
เขากองทุนวิจัยสรางสรรค ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และปงบประมาณ
พ.ศ. 2564 (รอยละ 5)

32,731,000 3,400,000 36,131,000

(4) เงินรายไดจัดสรรสําหรับทุนนักศึกษา/กองทุนพัฒนานักศึกษา (รอยละ 3) 3,600,000 4,955,000 8,555,000
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แหลงท่ีมาของงบประมาณ
งบประมาณเงินรายได

รวมปงบประมาณ
พ.ศ. 2563

ปงบประมาณ
พ.ศ. 2564

(5) แหลงอื่นๆ ไดแก เงินกองทุนสงเสริมและพัฒนาคณะ/ระดมทุนจากผูบริหาร
อาจารย บุคลากร ศิษยเกา ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคีความรวมมือตางๆ
ของมหาวิทยาลัย ในรูปแบบการจัดโครงการ/กิจกรรมตางๆ เชน การรับบริจาค
การประมูลของสะสมศิลปน การจัดคอนเสิรต การจัดนิทรรศการแสดงผลงาน
สรางสรรค หรืออื่นๆ

29,344,600 100,000 29,444,600

รวมทุกแหลงงบประมาณ 121,950,190 16,890,200 138,840,390

ท้ังนี้ แหลงท่ีมาของงบประมาณแตละประเภท มีรายละเอียดดังนี้
2.1 เงินสะสมจัดทําโครงการของงบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําป พ.ศ. 2563

เพ่ิมเติม (รอบท่ี 2)
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 8/2563 เม่ือวันอังคารท่ี

21 เมษายน 2563 ไดพิจารณาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเพ่ิมเติม เพ่ือรองรับสภาวะวิกฤตและงบประมาณ
เงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เนื่องจากภาวะวิกฤตเกิดโรคระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) จํานวนเงิน 12,806,200 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

โครงการเพ่ือตอบสนองเปาหมายยุทธศาสตรท่ี 3 นําระบบบริหารจัดการท่ีทันสมัย
นวัตกรรมในการบริหารมาใชอยางมีประสิทธิภาพ : SMART ADMINISTRATION

แผนงานรอง บริหารความพรอมตอภาวะวิกฤต
หนวย : บาท

คณะวิชา จํานวนเงิน โครงการชวยเหลือผูไดรับผลกระทบจากภาวะวิกฤต
1. คณะจิตรกรรม
ประติมากรรมและภาพพิมพ

1,080,000 - ทุนชวยเหลือนักศึกษา/บุคลากร ที่ไดรับผลกระทบจากภาวะวิกฤต
- ทุนสนับสนุนอุปกรณการศึกษา
- พัฒนาการเรียนการสอนออนไลน
- สนับสนนุโครงการวิจัย/สรางสรรคเก่ียวกับภาวะวิกฤต

2. คณะศึกษาศาสตร 4,000,000 - ทุนชวยเหลือนักศึกษาผูประสบวิกฤตไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
- ทุนจางงานนักศึกษาชวยงานพิเศษ

3. คณะดุริยางคศาสตร 3,100,000 - โครงการชวยเหลือผูไดรับผลกระทบจากภาวะวิกฤต
4. คณะเภสัชศาสตร 4,726,200 - โครงการสนับสนุนอุปกรณการศึกษา

- โครงการสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลนสําหรับคณาจารย
- โครงการเงินยืมสําหรับนักศึกษาที่ไดรับผลกระทบจากภาวะวิกฤต

รวม 12,806,200

2.2 งบประมาณเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการท่ียังไมมีความ
จําเปน และสามารถชะลอการดําเนินการไปไดกอน
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ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 8/2563 เม่ือวันอังคารท่ี
21 เมษายน 2563 ไดพิจารณาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเพ่ิมเติม เพ่ือรองรับสภาวะวิกฤตและงบประมาณ
เงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เนื่องจากภาวะวิกฤตเกิดโรคระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) โดยพิจารณาจากโครงการท่ียังไมมีความจําเปน และสามารถชะลอการดําเนินการไปไดกอน
จํานวนเงิน 32,766,390 บาท ดังนี้

หนวย : บาท

คณะวิชา/
สวนงาน

รวมวงเงิน
เพ่ือ

ชวยเหลือ
นักศึกษา

ทุน
ชวยเหลือ
นักศึกษา

สนับสนุน
อุปกรณ

การศึกษา

สนับสนุน
การเรียน
การสอน

แบบ
ออนไลน

จางงาน
นักศึกษา/
บัณฑิต
วางงาน

ฝกอบรม
Up Skill/

New
Skill

เงินยืม
สําหรับ

นักศึกษา

วิจัยเก่ียวกับ
สถานการณฯ

คืนคา
ธรรมเนียม อ่ืนๆ

1. คณะจิตรกรรม
ประติมากรรมและ
ภาพพิมพ

2,000,000 2,000,000 - - - - - - - -

2. คณะสถาปตยกรรม
ศาสตร

3,600,000 2,700,000 - 900,000 - - - - - -

3. คณะโบราณคดี 3,720,000 1,800,000 400,000 1,200,000 320,000 - - - - -
4. คณะมัณฑนศิลป 6,300,000 750,000 - 600,000 600,000 - 750,000 - 3,200,000 400,000
5. คณะอักษรศาสตร 0 - - - - - - - - -
6. คณะศึกษาศาสตร 2,937,200 - - 2,937,200 - - - - - -
7. คณะวิทยาศาสตร 4,872,800 4,872,800 - - - - - - - -
8. คณะเภสัชศาสตร 1,166,500 1,166,500 - - - - - - - -
9. คณะวิศวกรรมศาสตร
และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

2,505,000 2,505,000 - - - - - - - -

10. คณะดุริยางคศาสตร 0 - - - - - - - - -
11. คณะสัตวศาสตร
และเทคโนโลยี
การเกษตร

500,000 500,000 - - - - - - - -

12. คณะวิทยาการ
จัดการ

0 - - - - - - - - -

13. คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
ส่ือสาร

2,300,000 1,579,600 720,400 - - - - - -

14. วิทยาลัย
นานาชาติ

2,570,000 2,570,000 - - - - - - - -

15. บัณฑิตวิทยาลัย 294,890 294,890 - - - - - - - -
16. สํานักดิจิทัล
เทคโนโลยี

0 - - - - - - - - -

17. สํานักหอสมุดกลาง 0 - - - - - - - - -
รวม 32,766,390 20,738,790 400,000 6,357,600 920,000 0 750,000 0 3,200,000 400,000

2.3 เงินกองทุนวิจัยสรางสรรคสะสมคงเหลือ หรือขอยกเวน/ไมตั้งเงินสมทบเขากองทุน
วิจัยสรางสรรค ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอยละ 5) โดยจําแนกเปน 2 กรณี
ดังนี้
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1) กรณีคณะวิชาท่ีมีเงินกองทุนวิจัยสรางสรรคสะสมคงเหลือ อาจขอใชเงินกองทุน
วิจัยสรางสรรคสะสมคงเหลือ หรือขอไมตั้งเงินสมทบเขากองทุนวิจัยสรางสรรค ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563
และปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอยละ 5)

2) กรณีคณะวิชาท่ีไมมีเงินกองทุนวิจัยสรางสรรคสะสมคงเหลือ ใหลดรอยละการนํา
เงินสมทบเขากองทุนวิจัยสรางสรรค ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามความ
เหมาะสม

หนวย : บาท

คณะวิชา/หนวยงาน
เงินกองทุนวิจัย
สรางสรรคสะสม

คงเหลือ*

ประมาณการรายรับเงินรายไดสมทบเขา
เงินเขากองทุนวิจัยสรางสรรค

ปงบประมาณ
พ.ศ. 2563

ปงบประมาณ
พ.ศ. 2564

1. คณะจิตรกรรม ประตมิากรรมและภาพพิมพ 3,733,796.84 1,744,500 1,962,400
2. คณะสถาปตยกรรมศาสตร 5,752,321.98 1,844,200 2,291,000
3. คณะโบราณคดี 1,615,876.23 1,941,400 2,218,900
4. คณะมณัฑนศลิป 12,039,502.88 3,795,700 4,145,240
5. คณะอักษรศาสตร 13,482,608.67 5,473,700 5,555,400
6. คณะศึกษาศาสตร 13,993,103.12 6,016,900 6,452,700
7. คณะวิทยาศาสตร 886,016.50 7,787,700 10,077,500
8. คณะเภสัชศาสตร 4,668,092.13 3,984,700 4,795,000
9. คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

20,855,320.31 8,021,700 7,605,100

10. คณะดุรยิางคศาสตร 11,133,401.13 3,133,000 3,506,100
11. คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 2,508,457.77 1,337,400 1,574,600
12. คณะวิทยาการจดัการ 17,358,923.55 12,651,500 11,563,300
13. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 30,868,306.43 4,359,300 5,649,000
14. วิทยาลัยนานาชาติ 12,034,246.03 5,638,300 6,231,000
15. บัณฑติวิทยาลยั 1,030,104.00 1,061,400 273,300
16. สํานักงานบรหิารงานวิจัย นวัตกรรมและ
การสรางสรรค

441,407.30 - -

17. สํานักงานอธิการบดี (1) 542,293.05 - -
18. สํานักงานอธิการบดี (2) 882,692.85 - -
19. สํานักงานอธิการบดี (3) 1,696,9410.00 - -

รวม 170,795,880.77 68,791,400.00 73,900,540.00
* ขอมูลจากระบบ ERP เมื่อวันท่ี 4 พฤษภาคม 2563

สํานักงานอธิการบดี (1) หมายถึง คาใชจายของสํานักงานบริหารงานวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค
สํานักงานอธิการบดี (2) หมายถึง ทุนเสนอผลงานวิจัยและงานสรางสรรคในตางประเทศ
สํานักงานอธิการบดี (3)  หมายถึง ทุนสนับสนุนการผลิตตําราและหนังสือ
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โดยคณะวิชาท่ีขอใชเงินกองทุนวิจัยสรางสรรคสะสมคงเหลือ หรือขอไมตั้งเงินสมทบ
เขากองทุนวิจัยสรางสรรค ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอยละ 5) เพ่ือเขากองทุน
ชวยเหลือนักศึกษา สู COVID-19 มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2563 จํานวน 4 คณะวิชา เปนจํานวนเงิน
36,131,000 บาท ดงันี้

หนวย : บาท

คณะวิชา
เงินสะสม
คงเหลือ

ประมาณการ*

เงินกองทุนวิจัย
สรางสรรคสะสม

คงเหลือ

ขอใชเงินกองทุนวิจัยสรางสรรค
สะสมคงเหลือ/

ขอยกเวน/ไมตัง้เงินสมทบเขากองทุน
วิจัยสรางสรรค (รอยละ 5) รวม

ประมาณการรายรับ
เงินรายไดสมทบเขา

เงินกองทุนวิจัย
สรางสรรค

ปงบประมาณ
พ.ศ. 2564
(รอยละ 5)

ปงบประมาณ
พ.ศ. 2563

ปงบประมาณ
พ.ศ. 2564

1. คณะดุริยางคศาสตร 941,540 11,133,401.13 1,400,000 3,400,000 4,800,000 3,506,100
2. คณะวิทยาการจัดการ 23,019,144 17,358,923.55 14,000,000 - 14,000,000 11,563,300
3. คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร

37,610,749 30,868,306.43 4,631,000 - 4,631,000 5,649,000

4. วิทยาลัยนานาชาติ 477,537 12,034,246.03 12,700,000 - 12,700,000 6,231,000
รวม 62,048,970 71,394,877 32,731,000 3,400,000 36,131,000 26,949,400

* เงินสะสมคงเหลือประมาณการ หมายถึง เงินสะสมหลังจากประมาณการขอตั้งในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 แลว

เม่ือพิจารณาแลวพบวา คณะดุริยางศาสตร วิทยาลัยนานาชาติ เงินสะสมคงเหลือ
หลังจากประมาณการขอตั้งในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีจํานวนนอย จึงขอใชเงินกองทุนวิจัยสรางสรรค
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และคณะดุริยางคศาสตรไมขอตั้งเงินสมทบเขากองทุนวิจัยสรางสรรค
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอยละ 5) เพราะมีโครงการเพ่ือชวยนักศึกษารองรับ COVID-19 ในปงบประมาณ
พ.ศ. 2564 จํานวน 3,400,000 บาท

สําหรับคณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ
วิทยาลัยนานาชาติ ขอใชเงินกองทุนวิจัยสรางสรรค ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และใหตั้งคืนเงินสมทบเขา
กองทุนวิจัยสรางสรรค ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอยละ 5)

สําหรับคณะวิชาอ่ืนๆ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ใหนําเงินสมทบเขากองทุนวิจัย
สรางสรรค ตามความเหมาะสม

2.4 เงินรายไดจัดสรรสําหรับทุนนักศึกษา (รอยละ 3)
มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 สําหรับ

ทุนการศึกษา รวมจํานวนเงินงบประมาณ 44,026,000 บาท โดยคณะวิชานําเงินแหลงท่ีมานี้ เพ่ือจัดทํา
โครงการชวยเหลือนักศึกษา รองรับ COVID-19 มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2563 จํานวน 1 คณะวิชา
คือ คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร และสวนกลาง 1 หนวยงาน คือ กองกิจการนักศึกษา จํานวน
งบประมาณ รวม 8,555,000 บาท ดังนี้
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หนวย : บาท

คณะวิชา/หนวยงาน ปงบประมาณ
พ.ศ. 2563

เพื่อกองทุนชวยเหลือนักศึกษา สู COVID-19
มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2563

ปงบประมาณ
พ.ศ. 2563

ปงบประมาณ
พ.ศ. 2564 รวม

1. คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ 1,140,000 0 1,120,000 1,120,000
2. คณะสถาปตยกรรมศาสตร 800,000 0 0 0
3. คณะโบราณคดี 1,160,000 0 0 0
4. คณะมัณฑนศิลป 2,816,000 0 0 0
5. คณะอักษรศาสตร 1,800,000 0 0 0
6. คณะศึกษาศาสตร 832,000 0 0 0
7. คณะวิทยาศาสตร 9,400,000 0 0 0
8. คณะเภสัชศาสตร 2,523,000 0 0 0
9. คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4,805,000 0 0 0
10. คณะดุริยางคศาสตร 2,560,000 0 0 0
11. คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 700,000 600,000 835,000 1,435,000
12. คณะวิทยาการจัดการ 6,000,000 0 0 0
13. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร - 0 0 0
14. วิทยาลัยนานาชาติ 3,490,000 0 0 0
15. บัณฑิตวิทยาลัย - 0 0 0
16. ทุนพัฒนานักศึกษา (กองกิจการนักศึกษา) 6,000,000 3,000,000 3,000,000 6,000,000

รวม 44,026,000 3,600,000 4,955,000 8,555,000

2.5 แหลงอ่ืนๆ ไดแก เงินกองทุนสงเสริมและพัฒนาคณะ/การระดมทุนจากผูบริหาร
อาจารย บุคลากร ศิษยเกา ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคีความรวมมือตางๆ ของมหาวิทยาลัย ในรูปแบบการ
จัดโครงการ/กิจกรรมตางๆ เชน การรับบริจาค การประมูลของสะสมศิลปน การจัดคอนเสิรต การจัด
นิทรรศการแสดงผลงานสรางสรรค หรืออ่ืนๆ โดยคณะท่ีใชเงินจากแหลงท่ีมานี้ เพ่ือกองทุนชวยเหลือนักศึกษา
สู COVID-19 มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2563 จํานวน 7 คณะวิชา จํานวนงบประมาณรวม
29,444,600 บาท ดังนี้

หนวย : บาท

คณะวิชา
แหลงอื่นๆ ไดแก เงินกองทุนสงเสริมและพัฒนาคณะ/

การระดมทุน/รับบริจาค รวม
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ปงบประมาณ พ.ศ. 2564

1. คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ 500,000 0 500,000
2. คณะอักษรศาสตร 17,076,000 0 17,076,000
3. คณะศึกษาศาสตร 7,668,600 0 7,668,600
4. คณะเภสัชศาสตร 3,600,000 0 3,600,000
5. คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 200,000 0 200,000
6. คณะดรุิยางคศาสตร 100,000 100,000 200,000
7. คณะสตัวศาสตรและเทคโนโลยกีารเกษตร 200,000 0 200,000

รวม 29,344,600 100,000 29,444,600
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3. แนวทางการชวยเหลือเยียวยานักศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร ดังนี้
มหาวิทยาลัยจัดทําโครงการชวยเหลือนักศึกษา สู COVID-19 มหาวิทยาลัยศิลปากร โดย

กําหนดวงเงินงบประมาณ จํานวน 138.8404 ลานบาท เพ่ือใหความชวยเหลือเยียวยาแกนักศึกษาในลักษณะ
ตางๆ ดังนี้

1) การคืนคาธรรมเนียมในบางสวน
2) การจัดสรรทุนการศึกษา
3) การใหผอนผันการชําระคาเลาเรียนและคาธรรมเนียมการศึกษา
4) การสนับสนุนวัสดุ/อุปกรณการศึกษารองรับการเรียนออนไลน (แจกอินเทอรเน็ตเรียน

ออนไลน/สนับสนุนทุนคาอุปกรณ)
5) ลดคาหอพักนักศึกษา
6) ใหทุนจางงานนักศึกษา/บัณฑิตวางงาน
7) จัดทําประกันสุขภาพ COVID-19
8) อ่ืนๆ
ท้ังนี้ ใหครอบคลุมนักศึกษาทุกคนท่ีไดรับผลกระทบสําหรับระดับความชวยเหลือเยียวยา

ใหพิจารณาเปนรายบุคคลถึงผลกระทบจริงท่ีนักศึกษาไดรับ ดังนี้
หนวย : บาท

คณะวิชา/
สวนงาน

ทุน
ชวยเหลือ
นักศึกษา

สนับสนุน
อุปกรณ

การศึกษา

สนับสนุน
การเรียนการ

สอนแบบ
ออนไลน

จางงาน
นักศึกษา/
บัณฑิต
วางงาน

ฝกอบรม
Up Skill/
New Skill

เงินยืม
สําหรับ

นักศึกษา

วิจัย/
สรางสรรค
เก่ียวกับ

สถานการณฯ

อ่ืนๆ
คืนคา

ธรรมเนียม
บางสวน

รวม

1. คณะจิตรกรรม
ประติมากรรมและ
ภาพพิมพ

50,000 1,380,000 10,000 0 0 0 140,000 3,120,000 4,700,000

2. คณะสถาปตยกรรม
ศาสตร

2,000,000 900,000 700,000 0 0 0 0 0 3,600,000

3. คณะโบราณคดี 1,800,000 400,000 1,200,000 320,000 0 0 0 3,790,000 7,510,000
4. คณะมัณฑนศิลป 1,750,000 0 1,200,000 1,200,000 0 1,750,000 0 400,000 6,300,000
5. คณะอักษรศาสตร 17,076,000 0 0 0 0 0 0 0 17,076,000
6. คณะศึกษาศาสตร 7,668,600 0 2,937,200 4,000,000 0 0 0 0 14,605,800
7. คณะวิทยาศาสตร 4,860,000 0 0 0 0 0 0 0 4,860,000
8. คณะเภสัชศาสตร 4,050,000 2,158,200 1,034,500 50,000 0 2,100,000 0 100,000 9,492,700
9. คณะวิศวกรรมศาสตร
และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

11,451,200 1,556,000 400,000 1,712,800 80,000 0 0 0 15,200,000

10. คณะดุริยางคศาสตร 5,100,000 0 2,000,000 600,000 300,000 0 0 0 8,000,000
11. คณะสัตวศาสตร
และเทคโนโลยี
การเกษตร

2,200,000 0 0 200,000 0 0 0 0 2,400,000

12. คณะวิทยาการ
จัดการ

11,000,000 1,500,000 1,044,000 456,000 0 0 0 0 14,000,000

13. คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
ส่ือสาร

6,210,600 0 720,400 0 0 0 0 0 6,931,000

14. วิทยาลัยนานาชาติ 15,270,000 0 0 0 0 0 0 0 15,270,000
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คณะวิชา/
สวนงาน

ทุน
ชวยเหลือ
นักศึกษา

สนับสนุน
อุปกรณ

การศึกษา

สนับสนุน
การเรียนการ

สอนแบบ
ออนไลน

จางงาน
นักศึกษา/
บัณฑิต
วางงาน

ฝกอบรม
Up Skill/
New Skill

เงินยืม
สําหรับ

นักศึกษา

วิจัย/
สรางสรรค
เก่ียวกับ

สถานการณฯ

อ่ืนๆ
คืนคา

ธรรมเนียม
บางสวน

รวม

15. บัณฑิตวิทยาลัย 294,890 0 0 0 0 0 0 0 294,890
16. สํานักหอสมุดกลาง 0 2,600,000 0 0 0 0 0 0 2,600,000
17. สวนกลาง 1,000,000 0 2,000,000 0 0 0 0 3,000,000 6,000,000

รวม 91,781,290 10,494,200 13,246,100 8,538,800 380,000 3,850,000 140,000 10,410,000 138,840,390

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมตใิหความเห็นชอบการชวยเหลือเยียวยานักศึกษาของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร รองรับภาวะวิกฤตเกิดโรคระบาดอุบัติใหมจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้

1. วงเงินงบประมาณ โดยจัดทําโครงการชวยเหลือนักศึกษารองรับ COVID-19 มหาวิทยาลัย
ศิลปากร จํานวนเงิน 138.8404 ลานบาท

2. แหลงท่ีมาของงบประมาณ จํานวนเงิน 138.8404 ลานบาท ประกอบดวยแหลงงบประมาณ
ดังนี้

2.1 เงินสะสมจัดทําโครงการของงบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2563 เพ่ิมเติม (รอบท่ี 2) จํานวน 12,806,200 บาท

2.2 งบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564 โครงการ
ท่ียังไมมีความจําเปน และสามารถชะลอการดําเนินการไปไดกอน จํานวน 51,903,590 บาท

2.3 เงินกองทุนวิจัยสรางสรรคสะสมคงเหลือ หรือขอไมตั้งเงินสมทบเขากองทุนวิจัย
สรางสรรค ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอยละ 5) จํานวน 36,131,000 บาท

2.4 เงินรายไดจัดสรรสําหรับทุนนักศึกษา/กองทุนพัฒนานักศึกษา (รอยละ 3) จํานวน
8,555,000 บาท

2.5 แหลงอ่ืนๆ ไดแก เงินกองทุนสงเสริมและพัฒนาคณะ/ระดมทุนจากผูบริหาร อาจารย
บุคลากร ศิษยเกา ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคีความรวมมือตางๆ ของมหาวิทยาลัย ในรูปแบบการจัด
โครงการ/กิจกรรมตางๆ เชน การรับบริจาค การประมูลของสะสมศิลปน การจัดคอนเสิรต การจัดนิทรรศการ
แสดงผลงานสรางสรรค หรืออ่ืนๆ จํานวน 29,444,600 บาท

3. แนวทางการชวยเหลือเยียวยาแกนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ดังนี้
3.1 การคืนคาธรรมเนียมในบางสวน
3.2 การจัดสรรทุนการศึกษา
3.3 การใหผอนผันการชําระคาเลาเรียนและคาธรรมเนียมการศึกษา
3.4 การสนับสนุนวัสดุ/อุปกรณการศึกษารองรับการเรียนออนไลน (แจกอินเทอรเน็ต

เรียนออนไลน/สนับสนุนทุนคาอุปกรณ)
3.5 ลดคาหอพักนักศึกษา
3.6 ใหทุนจางงานนักศึกษา/บัณฑิตวางงาน
3.7 จัดทําประกันสุขภาพ COVID-19
3.8 อ่ืนๆ
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โดยการชวยเหลือเยียวยาจะตองครอบคลุมนักศึกษาทุกคนท่ีไดรับผลกระทบ สําหรับระดับ
ความชวยเหลือเยียวยาใหพิจารณาเปนรายบุคคลถึงผลกระทบจริงท่ีนักศึกษาไดรับ

ท้ังนี้ ขอใหคณะวิชา/สวนงานท่ีประสงคปรับวงเงินงบประมาณและแนวทางการชวยเหลือ
เยียวยานักศึกษา สงขอมูลไปยังกองแผนงานโดยดวน และมอบหมายใหกองแผนงานตรวจสอบจํานวนตัวเลข
ของทุกตารางในเอกสารวงเงินงบประมาณ แหลงท่ีมาของงบประมาณ และแนวทางการชวยเหลือเยียวยา
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร รองรับภาวะวิกฤตเกิดโรคระบาดอุบัติใหมจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ใหสอดคลองกันท้ังหมด กอนนําเสนอคณะกรรมการท่ีปรึกษาเก่ียวกับการเงินและทรัพยสินของ
มหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป

อนึ่ง ขอใหมหาวิทยาลัยศึกษาขอมูลเก่ียวกับแนวทางปฏิบัติของการนําทุนการศึกษาท่ีบัณฑิต
วิทยาลัยจะชวยเหลือเยียวยานักศึกษา ไปหักจากคาลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาโดยอัตโนมัติ

สําหรับขอมูลความตองการแพ็กเกจอินเทอรเน็ตในการสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลนของ
นักศึกษา กองแผนงานจะดําเนินการจัดทําแบบฟอรมสํารวจ โดยจะใหนักศึกษาตอบแบบสํารวจเม่ือนักศึกษา
ทําการลงทะเบียนเรียนผานเว็บไซต http://reg.su.ac.th/registrar/home.asp

ระเบียบวาระท่ี 4.3 ขอบังคับ / ระเบียบ / ประกาศ
ระเบียบวาระท่ี 4.3.1 (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยองคกรกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. ....

สรุปเรื่อง
ดวยกองกิจการนักศึกษาประสงคปรับปรุงขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรเก่ียวกับสโมสร

นักศึกษา และขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรเก่ียวกับการเงินของสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร โดย
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 22 (2) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559

ในการนี้ กองกิจการนักศึกษาจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร
วาดวยองคกรกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. .... ซึ่งไดผานความเห็นชอบจากกองกิจการนักศึกษา สโมสรนักศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร และคณะกรรมการนักศึกษา จํานวน 14 คณะวิชา และผานการพิจารณาจากกองกฎหมาย
แลว

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวย
องคกรกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. .... โดยมอบหมายกองกิจการนักศึกษาตรวจสอบแบบเครื่องหมายองคการ
นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรวามีความสัมพันธกับมหาวิทยาลัยศิลปากรหรือไม และอาจพิจารณาปรับแกไข
เปนรูปพระคเณศตามตราสัญลักษณของมหาวิทยาลัยศิลปากร กอนนําเสนอคณะกรรมการกลั่นกรอง
ขอกฎหมายดานบริหารเพ่ือการขับเคลื่อนและพัฒนามหาวิทยาลัยของสภามหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาตอไป
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ระเบียบวาระท่ี 4.3.2 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดการเรียน
การสอน ปการศึกษา 2563 ในสถานการณการแพรระบาดของเช้ือโรค
COVID-19

สรุปเรื่อง
ตามท่ีไดเกิดสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยพบการ

ติดเชื้อในหลายประเทศ และมีการแพรกระจายจากคนสูคนภายในประเทศ และมติท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี
เม่ือวันท่ี 3 มีนาคม 2563 ไดมีขอสั่งการใหสวนราชการและหนวยงานของรัฐเรงดําเนินการปองกัน ควบคุม
แกไขปญหา และบรรเทาผลกระทบจากโรค ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อีกท้ังท่ีประชุม
อธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) ไดกําหนดมาตรการการเตรียมความพรอมรองรับสถานการณไวรัสโคโรนา
2019 ในปการศึกษา 2563 สถาบันอุดมศึกษา 4 เครือขายท่ีประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย ในชวงเปด
ภาคการศึกษา ปการศึกษา 2563 นั้น

ในการนี้ เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมรับสถานการณใหสามารถดําเนินการจัดการเรียนการ
สอนในปการศึกษา 2563 ท่ีสอดรับกับสถานการณและมาตรการในการเฝาระวังและปองกันการระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งเปนสวนหนึ่งในมาตรการการดูแลนักศึกษา อาจารย เจาหนาท่ี
และบุคลากรของมหาวิทยาลัย รวมถึงตระหนักถึงความรับผิดชอบตอสังคม กองบริหารงานวิชาการจึงเสนอ
ท่ีประชุมพิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน
ปการศึกษา 2563 ในสถานการณการแพรระบาดของเชื้อโรค COVID-19

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมตใิหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง แนว
ปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน ปการศึกษา 2563 ในสถานการณการแพรระบาดของเชื้อโรค COVID-19
แลวใหนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป

ท้ังนี้ ขอใหคณบดีคณะวิชาชี้แจงทําความเขาใจไปยังคณะกรรมการประจําคณะและภาควิชา
สําหรับการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาบรรยายในชั้นเรียนของแตละหลักสูตรใน
รูปแบบออนไลน เพ่ือใหสามารถจัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ

ระเบียบวาระท่ี 4.3.3 (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการลาออกจากงาน พ.ศ. ….

สรุปเรื่อง
ตามขอ 58 วรรคสามของขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการบริหารงานบุคคลพนักงาน

มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 และขอ 29 วรรคสามของขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการบริหารงานบุคคล
ลูกจางมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 กําหนดวาถาอธิการบดีเห็นวามีความจําเปนเพ่ือประโยชนของทางราชการจะ
ยับยั้งการอนุญาตใหลาออกไวก็ได ท้ังนี้ ตามระเบียบท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด นั้น

ในการนี้ กองกฎหมายจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวย
การลาออกจากงาน พ.ศ. ….

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา
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มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการ
ลาออกจากงาน พ.ศ. …. แลวใหนําเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองขอกฎหมายดานบริหารเพ่ือการขับเคลื่อน
และพัฒนามหาวิทยาลัยของสภามหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.4 โครงสรางสวนงานและหนวยงานภายใน
ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 4.5 การบริหารการเงินและทรัพยสิน
ระเบียบวาระท่ี 4.5.1 คณะวิทยาการจัดการขอยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษาใหแกนักศึกษาพิเศษ

สรุปเรื่อง
ดวยคณะวิทยาการจัดการประสงคขอยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษาในสวนของคาลงทะเบียน

เหมาจาย ใหแกนักศึกษาพิเศษระดับบัณฑิตศึกษา ตามโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาภายใต MOU และ MOA
จาก The Lucerne University of Applied Science and Art-Institute of Management and Regional
Economics (IBR) เปนเงิน 190,000 บาทตอภาคการศึกษา จํานวน 6 ภาคการศึกษา (ภาคการศึกษาปลาย
ปการศึกษา 2562 จนถึงภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2565) จํานวน 1 ราย คือ Ms.Prisca Valentino โดย
ผานการเวียนขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ ครั้งท่ี 7/2563 เม่ือวันท่ี 27
มีนาคม 2563

ในการนี้ กองบริหารงานวิชาการจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณายกเวนคาธรรมเนียมการศึกษาใน
สวนของคาลงทะเบียนเหมาจาย ใหแกนักศึกษาพิเศษระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 1 ราย ตามท่ีคณะวิทยาการ
จัดการเสนอ ตามความในขอ 7 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว มีมตใิหความเห็นชอบการยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษาในสวนของ
คาลงทะเบียนเหมาจาย ใหแกนักศึกษาพิเศษระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 1 ราย ตามท่ีคณะวิทยาการจัดการ
เสนอ ตามความในขอ 7 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561

ระเบียบวาระท่ี 4.6 เรื่องอ่ืนๆ ตามท่ีอธิการบดีปรึกษา
ระเบียบวาระท่ี 4.6.1 การแตงตั้งคณะกรรมการกองทุน 50 ป มหาวิทยาลัยศิลปากร

สรุปเรื่อง
ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ี 613/2561 ลงวันท่ี 11 เมษายน พ.ศ. 2561 แตงตั้ง

คณะกรรมการกองทุน 50 ป มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 2 ป ตั้งแตวันท่ี 13
พฤษภาคม 2561 นั้น
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เนื่องจากคณะกรรมการชุดดังกลาวจะครบวาระการปฏิบัติหนาท่ีในวันท่ี 12 พฤษภาคม 2563
ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอยและตอเนื่อง กองกลางจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาแตงตั้ง
คณะกรรมการกองทุน 50 ป มหาวิทยาลัยศิลปากร (ชุดใหม) ตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยกองทุน
50 ป มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2537 ขอ 6 กําหนดใหมีคณะกรรมการข้ึนคณะหนึ่ง โดยใหมีหนาท่ีพิจารณา
ดําเนินการเพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงคของกองทุน รวมท้ังการจัดสรรการใชเงินกองทุนดังกลาวใหเปนไป
ตามระเบียบ ประกอบดวย

1. อธิการบดี ประธานกรรมการ
2. บุคคลซึ่งท่ีประชุม ก.บ.ม. เห็นสมควร จํานวนไมนอยกวา 4 คน กรรมการ
3. รองอธิการบดีท่ีอธิการบดีมอบหมาย กรรมการและเลขานุการ
4. ผูอํานวยการกองคลัง เหรัญญิก
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหแตงตั้งคณะกรรมการกองทุน 50 ป มหาวิทยาลัย
ศิลปากร (ชุดใหม) โดยประกอบดวยผูดํารงตําแหนงและมีรายชื่อตอไปนี้

1. อธิการบดี ประธานกรรมการ
2. ศาสตราจารยญาณวิทย  กุญแจทอง กรรมการ
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุมาลี ลิ้มประเสริฐ กรรมการ
4. ผูชวยศาสตราจารยวุฒิชัย เลิศสถากิจ กรรมการ
5. ผูชวยศาสตราจารยณัฐพร กาญจนภูมิ กรรมการ
6. รองอธิการบดีฝายคลัง กรรมการและเลขานุการ
7. ผูอํานวยการกองคลัง เหรัญญิก
แลวใหนําเสนออธิการบดีลงนามในคําสั่งแตงตั้งตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.6.2 การแตงตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารยและพนักงาน
ประเภทคณาจารย ประเภทผูแทนคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม แทนผูท่ีพนจากตําแหนงกอนครบวาระ

สรุปเรื่อง
ดวยอาจารย ดร.ณพงศ ปณิธานธรรม กรรมการสภาคณาจารยและพนักงาน ประเภท

คณาจารย ประเภทผูแทนคณะ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไดรับอนุญาตให
ลาออกจากงาน ตั้งแตวันท่ี 1 เมษายน 2563 เปนตนไป

ตามความในขอ 4 วรรคหาของขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยสภาคณาจารยและ
พนักงาน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2563 ไดกําหนดวา “นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระในวรรคหนึ่งแลว
กรรมการพนจากตําแหนงเม่ือ (3) พนจากการเปนคณาจารยหรือพนักงานของมหาวิทยาลัย” และขอ 8 วรรคหก
กําหนดวา “ในกรณีท่ีกรรมการสภาคณาจารยและพนักงานพนจากตําแหนงกอนครบวาระ ใหเลือกซอมใหเสร็จ
สิ้นภายในหกสิบวันนับแตวันท่ีตําแหนงนั้นวางลง เวนแตวาระของตําแหนงกรรมการท่ีวางนั้นจะเหลือไมถึงหนึ่ง
รอยแปดสิบวัน จะไมดําเนินการใหมีผูดํารงตําแหนงแทนก็ได”
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ในการนี้ สภาคณาจารยและพนักงานจึงประสงคใหมหาวิทยาลัยพิจารณาดําเนินการแตงตั้ง
คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารยและพนักงาน ประเภทคณาจารย ประเภทผูแทนคณะ
วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แทนผูท่ีพนจากตําแหนงกอนครบวาระ จํานวน 1 ตําแหนง ตาม
หลักเกณฑและวิธีการเลือกตั้งท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ท้ังนี้ ผูท่ีไดรับการเลือกตั้งเขามาแทนตําแหนงท่ีวาง
ดังกลาวจะมีวาระการดํารงตําแหนงนับแตวันท่ีประกาศผลการเลือกตั้ง ถึงวันท่ี 29 กรกฎาคม 2564 (ตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ผลการเลือกตั้งเปนกรรมการสภาคณาจารยและพนักงาน ฉบับลงวันท่ี 30
กรกฎาคม พ.ศ. 2562)

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหแตงตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภา
คณาจารยและพนักงาน ประเภทคณาจารย ประเภทผูแทนคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
แทนผูท่ีพนจากตําแหนงกอนครบวาระ ตามรายชื่อตาม (ราง) คําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง แตงตั้ง
คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารยและพนักงาน ประเภทคณาจารย ประเภทผูแทนคณะ
วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แทนผูท่ีพนจากตําแหนงกอนครบวาระ แลวใหนําเสนออธิการบดี
ลงนามในคําสั่งแตงตั้งตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.6.3 การแตงตั้งคณะกรรมการบริหารเงินกองทุนสวัสดิการทางวิชาการ

สรุปเรื่อง
ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ี 612/2561 ลงวันท่ี 11 เมษายน พ.ศ. 2561 แตงตั้ง

คณะกรรมการบริหารเงินกองทุนสวัสดิการทางวิชาการ โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 2 ป ตั้งแตวันท่ี 29
พฤษภาคม 2561 นั้น

เนื่องจากคณะกรรมการชุดดังกลาวจะครบวาระการปฏิบัติหนาท่ีในวันท่ี 28 พฤษภาคม 2563
ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอยและตอเนื่อง กองกลางจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาแตงตั้ง
คณะกรรมการบริหารเงินกองทุนสวัสดิการทางวิชาการ (ชุดใหม) ตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการกูยืมเงินกองทุนสวัสดิการทางวิชาการ พ.ศ. 2547 ขอ 9 กําหนดใหคณะกรรมการบริหาร
เงินกองทุนสวัสดิการทางวิชาการ ประกอบดวย

1. รองอธิการบดีท่ีอธิการบดีมอบหมาย ประธานกรรมการ
2. กรรมการท่ีอธิการบดีแตงตั้ง ซึ่งไดมาโดยการเสนอ กรรมการ

จากท่ีประชุม ก.บ.ม. จํานวนไมเกิน 7 คน
3. ผูอํานวยการกองคลัง กรรมการและเลขานุการ
4. ขาราชการ หรือพนักงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี กรรมการและผูชวยเลขานุการ

จํานวน 1-2 คน
ท้ังนี้ กองคลังไดเสนอรายชื่อผูชวยเลขานุการ จํานวน 2 ราย ดังนี้
1. นางสาวทิวาวรรณ คําเวียง
2. นายคมกริช โรจนอนวัช
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา
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มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหแตงตั้งคณะกรรมการบริหารเงินกองทุนสวัสดิการทาง
วิชาการ (ชุดใหม) โดยประกอบดวยผูดํารงตําแหนงและมีรายชื่อดังตอไปนี้

1. รองอธิการบดีฝายบริหาร ประธานกรรมการ
2. ประธานสภาคณาจารยและพนักงาน หรือผูแทน กรรมการ
3. คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร กรรมการ
4. คณบดีคณะศึกษาศาสตร กรรมการ
5. คณบดีคณะเภสัชศาสตร กรรมการ
6. คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ
7. ผูอํานวยการกองคลัง กรรมการและเลขานุการ
8. นางสาวทิวาวรรณ คําเวียง กรรมการและผูชวยเลขานุการ
9. นายคมกริช  โรจนอนวัช กรรมการและผูชวยเลขานุการ
แลวใหนําเสนออธิการบดีลงนามในคําสั่งแตงตั้งตอไป

เลิกประชุมเวลา 12.45 น.

(นางสาวเพรียว  บางเขม็ด)
ผูจดรายงานการประชุม

(นางสาวสิริวัลลิ์  พฤกษาอุดมชัย)
ผูจดรายงานการประชุม

(นางสาวเอมอร  ชีราวุฒธิพันธ)
ผูจดรายงานการประชุม

รายงานการประชุมฉบับนี้
ไดรับรองโดยไมมีการแกไข


