
รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยศิลปากร 
วาระพิเศษ/2563 

วันจันทร์ท่ี 21 ธันวาคม 2563 
ณ  ห้องประชุมนริศรานวุัดตวิงศ์  สาํนักงานอธิการบดี  ตลิ่งชัน 

…………….……………….. 

ผู้มาประชุม 

1. ผศ.ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดี ประธานกรรมการ 
2. ผศ.ดร.เชาวรีย์ อรรถลังรอง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ 
3. อ.อํามฤทธ์ิ ชูสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม กรรมการ 
4. ผศ.วุฒิชัย  เลิศสถากิจ คณบดีคณะดุริยางคศาสตร์ กรรมการ 
5. ผศ.ดร.จรุงแสง  ลักษณบุญส่ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กรรมการและเลขานุการ 

ผู้มาประชุมผา่นสื่ออิเล็กทรอนิกส ์

1. ผศ.จอมภัค คลังระหัด รองอธิการบดี เพชรบุรี กรรมการ 
2. รศ.ดร.นันทนิตย์ วานิชาชีวะ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย กรรมการ 
3. อ.ปัญจพล เหล่าพูนพัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา กรรมการ 
4. รศ.ดร.พิทักษ์ ศิริวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการเพ่ือสังคม กรรมการ 
5. อ.ดร.วิชิต อ่ิมอารมย์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กรรมการ 
6. รศ.ดร.จุไรรัตน์ นันทานิช คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ 
7. ศ.ญาณวิทย์   กุญแจทอง  คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ กรรมการ 
8. ผศ.ดร.นนท์  คุณค้ําชู คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กรรมการ 
9. ผศ.ชวลิต ขาวเขียว คณบดีคณะโบราณคดี กรรมการ 

10. อ.ดร.ธนาทร  เจียรกุล คณบดีคณะมณัฑนศิลป์ กรรมการ 
11. ผศ.ดร.สุมาลี  ลิ้มประเสรฐิ คณบดีคณะอักษรศาสตร ์ กรรมการ 
12. ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธ์ุ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กรรมการ 
13. ผศ.ดร.นรงค์  ฉิมพาล ี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 
14. รศ.ดร.ธนะเศรษฐ ์ ง้าวหิรัญพัฒน์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กรรมการ 
15. ผศ.ดร.อรุณศร ี ลีจีรจําเนียร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 
16. อ.ดร.วัชราภรณ์  รวมธรรม คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการ 
17. รศ.ดร.ประสพชัย พสุนนท ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร กรรมการ 

  รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
18. ผศ.ณัฐพร  กาญจนภูม ิ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ 
19. ผศ.ดร.สมพิศ   ขัตติยพิกุล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ และรักษาการแทน กรรมการ 

  ผู้อํานวยการศูนย์อนุรักษ์ศิลปกรรมนานาชาติ  
  มหาวิทยาลัยศลิปากร 

20. ผศ.นันทพล จั่นเงิน ผู้อํานวยการสํานักหอสมุดกลาง กรรมการ 
21. อ.ดร.สุภาพ เกิดแสง ผู้อํานวยการสํานักดิจิทัลเทคโนโลยี กรรมการ 
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22. อ.ดร.คุณัตว์   พิธพรชัยกุล ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน กรรมการ 
23. ผศ.ดร.ดิเรกฤทธ์ิ  บัวเวช ผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ กรรมการ 
24. อ.บุญเพชร พ่ึงย้อย ผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ กรรมการ 
25. นายกฤษดา   ไพรวรรณ์ ผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน กรรมการ 

ผู้เขา้ร่วมประชุม 

1. อ.ดร.ปริญญา หรุ่นโพธ์ิ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ และรักษาการแทน 
  ผู้อํานวยการสํานักงานจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2. รศ.ดร.เอกนฤน บางท่าไม้ ผู้อํานวยการศูนย์นวัตกรรมการศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร 
3. นางสาวอัปสร กิจเจริญค้า ที่ปรึกษาสํานักงานอธิการบดี 
4. นายสหรัฐ   มณีจันทร ์ ผู้อํานวยการกองกฎหมาย 
5. นางอัจฉรา  ทองส่งโสม ผู้อํานวยการกองกลาง   
6. นางนิรบล  ต้นวงศ์ ผู้ช่วยผู้อํานวยการกองกฎหมาย 
7. นางสาวนลินรัตน์  ปัจฉิมพัทธพงษ์ ผู้ช่วยผู้อํานวยการกองกลาง 
8. นางสาวธณิดา  มหาสวัสด์ิ ผู้ช่วยผู้อํานวยการกองทรัพยากรมนุษย์  
9. นางสาวธันยาภรณ์  ทองทับทิม หัวหน้างานบริหารทรัพยากรมนุษย์ กองทรพัยากรมนุษย์ 

ผู้เขา้ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์

1. ผศ.ดร.นพดล ชุมชอบ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
2. อ.ดร.ปวริส มินา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  
3. ผศ.ดร.วรัญญ ู พูลสวัสด์ิ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษา 
4. ผศ.ดร.ศักด์ิสิทธ์ิ ราชรักษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร 
5. ผศ.ศุภวัฒน์ วัฒนภิโกวิท ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วังท่าพระ 
6. รศ.ดร.สาโรช พูลเทพ ผู้ช่วยอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์  
7. ผศ.ดร.ศุภกาญจน์ ผาทอง ผู้อํานวยการศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนา

  การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
8. ผศ.พีระพัฒน์ สําราญ ผู้อํานวยการสถาบันศิลปสถาปัตยกรรมไทยเฉลิมพระเกียรติ 
9. อ.ดร.ศรายุทธ แสนม ี ผู้อํานวยการสํานักงานบริการวิชาการ 

10. ผศ.ดร.ศุภกิจ สุทธิเรืองวงศ์ ผู้อํานวยการสํานักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและ 
  การสร้างสรรค์ 

ผู้ไม่มาประชุม 

1. ศ.ดร.คณิต เขียววิชัย รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร ์ ติดราชการ 
2. ผศ.ดร.วันชัย สุทธะนันท ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ติดราชการ 
3. อ.ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท ์ ผู้อํานวยการหอศิลป์ ติดราชการ 

  



 3

เริ่มประชุมเวลา 11.00 น. 

เมื่อกรรมการครบเป็นองค์ประชุมแล้ว ประธานกล่าวเปิดประชุมและขอให้ที่ประชุมพิจารณา
เรื่องต่างๆ ดังน้ี 
 
ระเบยีบวาระที่  1    เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 ไม่ม ี
 
ระเบยีบวาระที่  2     เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 ไม่ม ี
 
ระเบยีบวาระที่  3    เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน  
 ไม่ม ี
 
ระเบยีบวาระที่  4     เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
ระเบยีบวาระที่  4.1 การบริหารงานบุคคล 
 ไม่ม ี
 
ระเบยีบวาระที่  4.2 แผนและการติดตามผลการดําเนินงานตามแผน 
 ไม่ม ี
 
ระเบยีบวาระที่  4.3 ข้อบังคับ / ระเบียบ / ประกาศ 
 ไม่ม ี
 
ระเบียบวาระท่ี  4.4 โครงสร้างส่วนงานและหน่วยงานภายใน 
 ไม่ม ี
   
ระเบยีบวาระที่  4.5 การบริหารการเงินและทรพัย์สิน 
 ไม่ม ี
 
ระเบยีบวาระที่  4.6 เรื่องอ่ืนๆ ตามท่ีอธิการบดีปรึกษา 
ระเบียบวาระท่ี  4.6.1 แนวทางการเตรียมการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย เนื่องมาจาก

การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 อย่างฉับพลัน 
 

สรุปเรื่อง 
ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดมาตรการเฝ้าระวัง 

ป้องกัน และควบคุม เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับลงวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 
2563 เน่ืองจากมีการรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ในจังหวัดสมุทรสาคร โดย
กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2563 ซึ่งมหาวิทยาลัยได้กําหนดมาตรการเพ่ิมเติม โดยอาศัย
อํานาจตามความในมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 ดังน้ี 
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1. ให้นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่พักอาศัยในพ้ืนที่เสี่ยงของจังหวัดสมุทรสาคร
และจังหวัดอ่ืนๆ ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขประกาศ ถือปฏิบัติตามมาตรการท่ีกระทรวงสาธารณสุขประกาศ
โดยเคร่งครัด และให้ดําเนินการตามมาตรการของมหาวิทยาลัย ดังน้ี 

(1) ให้งดการเดินทางเข้ามหาวิทยาลัยในทุกพ้ืนที่การศึกษาเป็นการช่ัวคราวจนถึงวันที่          
3 มกราคม 2564  

(2) ให้นักศึกษาประสานงานแจ้งเหตุผลความจําเป็นต่ออาจารย์ที่ปรึกษาและ/หรือ
อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาต่างๆ ที่ศึกษาอยู่ เพ่ือขอเรียนในรูปแบบออนไลน์หรือเรียนในรูปแบบอ่ืนตามความ
เหมาะสมท่ีอาจารย์ผู้สอนกําหนด 

(3) ให้บุคลากรแจ้งเหตุผลความจําเป็นต่อผู้บังคับบัญชา โดยให้มีการมอบหมายงานและ
ปฏิบัติงานที่บ้าน 

ทั้งน้ี ให้คณะวิชา/ส่วนงานเฝ้าระวังมิให้บุคคลอ่ืนๆ ที่พักอาศัยในพ้ืนที่เสี่ยงดังกล่าวเข้ามา
ในพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัย 

2. ให้คณะวิชา/ส่วนงานกําหนดแนวทางการปฏิบัติ เพ่ือให้นักศึกษาและบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยถือปฏิบัติตามประกาศของมหาวิทยาลัยและประกาศของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม เก่ียวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยเคร่งครัด โดยเฉพาะ
การลงทะเบียนหรือลงลายมือช่ือการเข้าใช้บริการภายในมหาวิทยาลัย หรือสแกน QR Code ระบบไทยชนะ 
รวมท้ังให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์ อย่างสมํ่าเสมอและเว้น
ระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) 

3. การจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมนักศึกษา สําหรับภาคการศึกษาปลาย              
ปีการศึกษา 2563 ให้ถือปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง แนวทางการเตรียมการจัดการเรียน
การสอนและการจัดกิจกรรมนักศึกษา สําหรับภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 โดยให้ขยายเวลาการบังคับ
ใช้ตามแนวทางของประกาศดังกล่าวต่อไป 

ทั้งน้ี ให้คณะวิชา/ส่วนงานที่เก่ียวข้องกับการดูแลนักศึกษา จัดทํามาตรการเพ่ือเป็นการ
ป้องกันการติดเช้ือและการแพร่ระบาดในกลุ่มนักศึกษา โดยเฉพาะในกรณีที่พบนักศึกษาติดเช้ือหรือมีความ
เสี่ยงของการติดเช้ือไวรัส หรือในกรณีที่การแพร่ระบาดทวีความรุนแรงขึ้น 

4. ให้นักศึกษาและบุคลากรใช้ความระมัดระวังในการป้องกันตนเอง โดยให้หลีกเลี่ยงการเข้า
ไปในพ้ืนที่เสี่ยงตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขและพ้ืนที่ที่มีความเส่ียงอ่ืนๆ เช่น ตลาดหรือสถานที่ที่มี
บุคคลอยู่หนาแน่น น้ัน 

เน่ืองจากสถานการณ์ดังกล่าวอาจส่งผลกระทบกับการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาและ
การดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ดังน้ัน มหาวิทยาลัยจึงประสงค์ขอหารือแนวทางการเตรียมการจัดการเรียน         
การสอนของมหาวิทยาลัย เน่ืองมาจากการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 อย่างฉับพลัน 

ทั้งน้ี ผู้อํานวยการสํานักดิจิทัลเทคโนโลยีได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพ่ิมเติมว่า สํานักดิจิทัล
เทคโนโลยีได้ปรับปรุงหน้าแสดงผลรายช่ือนักศึกษาบนระบบ REG ผ่านเว็บไซต์ reg.su.ac.th เพ่ือแสดงที่อยู่
ตามภูมิลําเนาและที่อยู่ปัจจุบันของนักศึกษา สําหรับใช้เป็นข้อมูลแก่อาจารย์ผู้สอนในการควบคุมการแพร่
ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ทั้งน้ี หากคณะวิชาได้มีการจัดทําแบบฟอร์มการกรอกข้อมูลต่างๆ ของ
นักศึกษาแล้ว สามารถแจ้งไปยังสํานักดิจิทัลเทคโนโลยี เพ่ือนํามาเช่ือมกับฐานข้อมูลกลางได้ 
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นอกจากน้ี ผู้อํานวยการสํานักหอสมุดกลางได้มีนโยบายสําหรับการให้บริการของสํานัก
หอสมุดกลางในช่วงการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ดังน้ี 

- วันที่ 22-30 ธันวาคม 2563 เปิดบริการต้ังแต่เวลา 08.30-16.30 น. เฉพาะบริการยืม/คืน (งด
บริการพ้ืนที่น่ังอ่าน) 

- สําหรับผู้ใช้บริการที่ไม่สะดวกเข้ามายืมหนังสือด้วยตัวเอง สํานักหอสมุดกลางมีบริการส่ง 
EMS ให้ฟรี ต้ังแต่วันที่ 22-30 ธันวาคม 2563 ตามสิทธ์ิการยืมของแต่ละบุคคล (กําหนดคืนวันที่ 15 มกราคม 
2564) แจ้งความประสงค์ได้ตามช่องทางของสํานักหอสมุดกลางแต่ละแห่ง 

- สํานักหอสมุดกลางเลื่อนกําหนดวันคืนหนังสือที่ต้องคืนระหว่างวันที่ 21-30 ธันวาคม 2563 
เป็นวันที่ 4 มกราคม 2564 ให้อัตโนมัติโดยไม่มีค่าปรับ  

- งดบริการสําหรับบุคคลภายนอก 
- วันที่ 26-27, 31 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2564 ปิดบริการ 
ทั้งน้ี การให้บริการดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้คณะวิชา/ส่วนงานดําเนินการตามมาตรการท่ี
มหาวิทยาลัย กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 
กําหนดอย่างเคร่งครัด และดําเนินการเตรียมการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย เน่ืองมาจากการแพร่
ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 อย่างฉับพลัน ดังน้ี 

1. ตรวจสอบ/สํารวจข้อมูลของนักศึกษาและบุคลากรภายในคณะวิชา/ส่วนงาน ที่พักอาศัยใน
พ้ืนที่เสี่ยง หรือเดินทางไปในพ้ืนที่ควบคุมหรือมีความเสี่ยงต่อการติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 โดยขอให้นักศึกษา
และบุคลากรดังกล่าวงดการเดินทางเข้ามหาวิทยาลัยในทุกพ้ืนที่การศึกษาเป็นการช่ัวคราว และปรับเปลี่ยนเป็น
จัดการเรียนผ่านระบบออนไลน์และการทํางานที่บ้าน (work from home) 

2. ตรวจสอบ/สํารวจจํานวนนักศึกษาที่พักอาศัยภายในหอพักของมหาวิทยาลัยทุกวิทยาเขต 
เพ่ือหารือการกําหนดเป็นมาตรการต่อไป 

3. ขอความร่วมมือให้คณะวิชาจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ ทั้งน้ี หากมีการ
จัดการเรียนการสอนในห้องเรียน ขอให้ดําเนินการตามมาตรการการคัดกรองและการควบคุมอย่างเคร่งครัด 
รวมท้ังคํานึงถึงการรักษาระยะห่างทางสังคม สําหรับคณะวิชาที่ได้ส่งนักศึกษาไปฝึกงานในบริเวณพ้ืนที่เสี่ยง 
ขอให้ติดตาม/สอบถามสุขภาพอนามัยของนักศึกษา รวมถึงจัดทํารายงานสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นเพ่ือ
นําเสนอ อว. พิจารณา 

4. หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของคนจํานวนมาก เพ่ือป้องกันความเสี่ยง 
5. หากคณะวิชาไม่สามารถรายงานผลการศึกษาให้มหาวิทยาลัยได้ทันภายในกําหนดเวลา 

ขอให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาช้ีแจงเหตุผลความจําเป็นต่อคณะกรรมการประจําคณะ 
6. พิจารณาการใช้งานโปรแกรมสแกนของมหาวิทยาลัยในการบันทึกข้อมูลการเข้าออกพ้ืนที่

ภายในคณะวิชา/ส่วนงาน เพ่ือติดตาม/ตรวจสอบข้อมูลจํานวนนักศึกษา/บุคลากรท่ีอยู่ภายในคณะวิชา/        
ส่วนงานในปัจจุบันได้ 
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7. ตรวจสอบข้อมูลความต้องการแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตของนักศึกษา และการจัดซื้อโปรแกรม
ต่างๆ สําหรับใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์ เช่น โปรแกรม Zoom/Microsoft Teams/Google Meet ของ
คณะวิชา เพ่ือใช้ในการสนับสนุนการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ โดยขอให้แจ้งความประสงค์ไปยังสํานัก
ดิจิทัลเทคโนโลยี 

ทั้งน้ี ที่ประชุมเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยจัดทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ รอบทดสอบ
ก่อนสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2561 ( ช้ันปีที่ 3) ด้วย
แบบทดสอบ STEP ในวันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2563 ตามเดิม เน่ืองจากนักศึกษามีความจําเป็นต้องใช้ผลการ
ทดสอบดังกล่าวสําหรับการเรียนหลักสูตรเร่งรัด (Intensive Course) ในเดือนมกราคม 2564 โดยให้ถือปฏิบัติ
ตามมาตรการของมหาวิทยาลัย กระทรวงสาธารณสุข และ อว. อย่างเคร่งครัด สําหรับผู้มีความเสี่ยง/ผู้ที่อยู่ใน
พ้ืนที่เสี่ยงให้ดําเนินการจัดทดสอบในภายหลังเป็นกรณีพิเศษ 

            
เลิกประชุมเวลา 12.30 น. 
 
 
 

(นางสาวเพรียว  บางเขม็ด) 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 
 

(นางสาวสิริวัลลิ์  พฤกษาอุดมชัย) 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 
 

(นางสาวเอมอร  ชีราวุฒธิพันธ์) 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 
รายงานการประชุมฉบับน้ี 
ได้รับรองโดยไม่มีการแก้ไข 
 
 

 
 
 


