
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร
คร้ังที่ 5/2563

วันอังคารที่ 3 มีนาคม 2563
ณ  หองประชุมสํานักงานอธิการบดี  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร

…………….………………..

ผูมาประชุม
1. ผศ.ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดี ประธานกรรมการ
2. ศ.ดร.คณิต เขียววิชัย รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร กรรมการ
3. ผศ.ดร.เชาวรีย อรรถลังรอง รองอธิการบดีฝายวิชาการ กรรมการ
4. รศ.ดร.นันทนิตย วานิชาชีวะ รองอธิการบดีฝายวิจัย กรรมการ
5. อ.ดร.ประไพพิมพ สุธีวสินนนท รองอธิการบดีฝายคลัง กรรมการ
6. อ.ปญจพล เหลาพูนพัฒน รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา กรรมการ
7. รศ.ดร.พิทักษ ศิริวงศ รองอธิการบดีฝายพัฒนากิจการเพ่ือสังคม กรรมการ
8. อ.ดร.วิชิต อ่ิมอารมย รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา กรรมการ
9. รศ.ดร.จุไรรัตน นันทานิช คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ

10. ศ.ญาณวิทย กุญแจทอง คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ กรรมการ
11. ผศ.ดร.นนท คุณคํ้าชู คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร กรรมการ
12. ผศ.ชวลิต ขาวเขียว คณบดีคณะโบราณคดี กรรมการ
13. อ.ดร.ธนาทร เจียรกุล คณบดีคณะมัณฑนศิลป กรรมการ
14. ผศ.ดร.สุมาลี ลิ้มประเสริฐ คณบดีคณะอักษรศาสตร กรรมการ
15. อ.เอกชัย ภูมิระรื่น รองคณบดีฝายกิจการพิเศษและองคกรสัมพันธ กรรมการ

รักษาการแทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร
16. ผศ.ดร.นรงค ฉิมพาลี คณบดีคณะวิทยาศาสตร กรรมการ
17. รศ.ดร.ธนะเศรษฐ งาวหิรัญพัฒน คณบดีคณะเภสัชศาสตร กรรมการ
18. ผศ.ดร.อรุณศรี ลีจีรจําเนียร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ
19. ผศ.วุฒิชัย เลิศสถากิจ คณบดีคณะดุริยางคศาสตร กรรมการ
20. ผศ.ณัฐพร กาญจนภูมิ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ
21. ผศ.นันทพล จั่นเงิน ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง กรรมการ
22. ผศ.ฉัตรชัย เผาทองจนี ผูอํานวยการสํานักดิจิทัลเทคโนโลยี กรรมการ
23. อ.ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท ผูอํานวยการหอศิลป กรรมการ
24. อ.ดร.คุณัตว พิธพรชัยกุล ประธานสภาคณาจารยและพนักงาน กรรมการ
25. ผศ.ดร.ดิเรกฤทธิ์ บัวเวช ผูแทนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ กรรมการ
26. อ.บุญเพชร พ่ึงยอย ผูแทนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ กรรมการ
27. นายกฤษดา ไพรวรรณ ผูแทนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน กรรมการ
28. ผศ.ดร.จรุงแสง ลักษณบุญสง รองอธิการบดีฝายบริหาร กรรมการและเลขานุการ
29. นางสาวอัปสร กิจเจริญคา ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ผูชวยเลขานุการ
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ผูมาประชุมผานระบบ VDO-Conference
1. ผศ.จอมภัค คลังระหัด รองอธิการบดี เพชรบุรี กรรมการ
2. อ.ดร.ภวพล คงชุม คณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการ
3. ผศ.ดร.พีรพัฒน ยางกลาง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ

ผูเขารวมประชุม
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.ศุภกาญจน ผาทอง ผูอํานวยการศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษาท่ัวไปและพัฒนา

การเรียนรูภาษาอังกฤษ
6. ผศ.ดร.ศุภกิจ สุทธิเรืองวงศ ผูอํานวยการสํานักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและ

การสรางสรรค
7. ผศ.นภนนท หอมสุด ผูอํานวยการสํานักงานจัดการทรัพยสิน มหาวิทยาลัยศิลปากร
8. นางสุมณฑา เสรีวัตตนะ ท่ีปรึกษา (หนวยงานในสํานักงานอธิการบดีดานการเงิน

การคลัง การตรวจสอบภายใน)
9. นายสหรัฐ มณีจันทร ผูอํานวยการกองกฎหมาย

10. นางสุกัญญา ตอทรัพยสิน ผูอํานวยการกองทรัพยากรมนุษย
11. นางมารี สังขจุย ผูชวยผูอํานวยการกองกฎหมาย
12. นางสาวนลินรัตน ปจฉิมพัทธพงษ ผูชวยผูอํานวยการกองกลาง
13. นางสาวธณิดา มหาสวัสดิ์ ผูรักษาการผูชวยผูอํานวยการกองทรัพยากรมนุษย
14. นางสาวธันยาภรณ ทองทับทิม หัวหนางานบริหารทรัพยากรมนุษย กองทรัพยากรมนุษย

ผูเขารวมประชุมผานระบบ VDO-Conference
1. อ.ดร.ปริญญา หรุนโพธิ์ ผูชวยอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ

ผูไมมาประชุม
1. อ.อํามฤทธิ์ ชูสุวรรณ รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม ติดราชการ
2. ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธุ คณบดีคณะศึกษาศาสตร ติดราชการ
3. ผศ.ดร.สมพิศ ขัตติยพิกุล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ติดราชการ

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
เม่ือกรรมการครบเปนองคประชุมแลว ประธานกลาวเปดประชุมและขอใหท่ีประชุมพิจารณา

เรื่องตางๆ ดังนี้
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ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระท่ี 1.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร

ครั้งท่ี 4/2563 เม่ือวันอังคารท่ี 18 กุมภาพันธ 2563

สรุปเรื่อง
ประธานเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ศิลปากร ครั้งท่ี 4/2563 เม่ือวันอังคารท่ี 18 กุมภาพันธ 2563

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องแจงเพื่อทราบ
ระเบียบวาระท่ี 2.1 เรื่องท่ีประธานแจงใหทราบ

สรุปเรื่อง
ประธานไดแจงใหท่ีประชุมทราบ จํานวน 2 เรื่อง ดังนี้
1. ผู แทน ท่ีประชุมอธิการบดี แห งประเทศไทย (ทปอ. ) ไดประชุมหารือร วม กับ

รองศาสตราจารยสรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม เม่ือวันท่ี 28
กุมภาพันธ 2563 กรณีการชุมนุมของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยตางๆ โดยผลการประชุมหารือสรุปไดดังนี้

1) การชุมนุมของนักศึกษาเปนการแสดงออกของเสรีภาพทางวิชาการ
2) ควรอยูในขอบเขตกฎหมาย ไมลวงเกินสถาบันเบื้องสูง
3) ควรจับตามองแนวทางการเคลื่อนไหวของนักศึกษา และระมัดระวังถอยคํา ไมมองวา

นักศึกษากาวราว
4) ขอใหอํานวยความสะดวกในเรื่องตางๆ เชน เครื่องเสียง แสงสวาง
5) ไมออกแถลงการณท่ีเปนการยั่วยุ
6) มอบหมายใหรองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา/ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา

ดูแลความเรียบรอย
7) แลกเปลี่ยนขาวสารระดับมหาวิทยาลัยเปนระยะๆ
โดยจะนําผลการประชุมหารือดังกลาวรายงานตอนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ตอไป
2. ตามสถานการณปจจุบันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 (COVID-19) ไดทวี

ความรุนแรงในหลายประเทศท่ัวโลก ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขไดประกาศใหโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เปน
โรคติดตออันตราย และจากรายงานสถานการณโดยศูนยปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค เม่ือวันท่ี 25
กุมภาพันธ 2563 แจงวา องคการอนามัยโลกและผูเชี่ยวชาญดานโรคระบาดคาดการณวา การระบาดของโรค
ดังกลาวกําลังเขาใกลสูระดับการระบาดใหญ หลังจากพบวามีการแพรเชื้ออยางรวดเร็วในหลายประเทศ นั้น
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ในการนี้ ประธานจึงขอใหคณะวิชา/หนวยงาน ซักซอมการดําเนินการตามแผนรองรับการ
ดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP) ของคณะวิชา/หนวยงาน โดยเบื้องตนอาจเปน
มาตรการระยะสั้นสําหรับการเรียนการสอน และเม่ือคณะวิชา/หนวยงานไดกําหนดมาตรการเรียบรอยแลว
ขอใหสงไปยังกองแผนงานเพ่ือเก็บรวบรวม

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบ

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 คณะดุริยางคศาสตรขออนุมัติจางบุคคลเพื่อบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย

จํานวน 2 ราย

สรุปเรื่อง
ตามท่ีคณะดุริยางคศาสตรมีกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 2 อัตรา ตําแหนง

ผูชวยสอนปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี S-2-1601-006 และ ตําแหนงเลขท่ี S-2-1601-007 สังกัดงานบริหารและ
พัฒนาวิชาการ นั้น

คณะดุริยางคศาสตรไดดําเนินการตามข้ันตอนแลวจึงประสงคขออนุมัติจางบุคคลเพ่ือบรรจุ
เปนพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 2 ราย ดังนี้

1. นายภูวดล แสงภู วุฒิดุริยางคศาสตรบัณฑิต (ดนตรีเชิงพาณิชย) จากมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ตําแหนงผูชวยสอนปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี S-2-1601-006 อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท
สังกัดงานบริหารและพัฒนาวิชาการ คณะดุริยางคศาสตร

2. นายศิวนัส บุญศรีพรชัย วุฒิดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต (สังคีตวิจัยและพัฒนา) จาก
มหาวิทยาลัยศิลปากร ตําแหนงผูชวยสอนปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี S-2-1601-007 อัตราเงินเดือน เดือนละ
22,750 บาท สังกัดงานบริหารและพัฒนาวิชาการ คณะดุริยางคศาสตร (โดยขออนุมัติเรียก ลําดับท่ี 2 จาก
ประกาศคณะดุริยางคศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ผลสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือปฏิบัติงานเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตําแหนงผูชวยสอนปฏิบัติการ ลงวันท่ี 31 มกราคม 2563 )
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พรอมท้ังขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน จํานวน 2 ราย ดังนี้
1. คณบดีคณะดุริยางคศาสตร ประธานกรรมการ
2. รองคณบดีฝายวิชาการ คณะดุริยางคศาสตร กรรมการ
3. รองคณบดีฝายบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ กรรมการ

คณะดุริยางคศาสตร
4. นางสาวลลวรรณ  เปรมประเสริฐ กรรมการ
5. นางสาวรุงนภา  ดวงทอง เลขานุการ
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหจ างบ ุคคลทั ้ง  2 ราย เพื ่อบรรจ ุเป นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตั้งแตวันที่ ก.บ.ม. อนุมัติ แตไมกอนวันรายงานตัวเขาปฏิบัติงาน พรอมทั้งอนุมัติใหแตงตั้ง
คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาว ตามรายชื ่อที่คณะฯ เสนอ ทั้งนี้
การจางครั้งแรกใหจางเปนพนักงานประจําสถานภาพทดลองงานมีระยะเวลาการจาง 1 ป ตั ้งแตวัน ท่ี
รายงานตัวเขาปฏิบัติงาน

ระเบียบวาระท่ี 4.1.3 การประเมินการปฏิบัติงาน
ระเบียบวาระท่ี 4.1.3.1 รายงานผลการประเมินทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน

6 ราย

สรุปเรื่อง
ตามท่ีมหาวิทยาลัยศิลปากรไดมีคําสั่งบรรจุบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย โดยใหทดลอง

ปฏิบัติงานในตําแหนงเปนเวลา 6 เดือน จํานวน 6 ราย คือ
1. นางสาวจิรนันท จุลบท วุฒิศิลปมหาบัณฑิต (ทัศนศิลป) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ดํารง

ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี A-1-0700-001 อัตราเงินเดือน เดือนละ 27,770 บาท สังกัดคณะจิตรกรรม
ประติมากรรมและภาพพิมพ ตั้งแตวันท่ี 1 กรกฎาคม 2562

2. นายจาตุรนต ปานน้ําผึ้ง วุฒิศิลปมหาบัณฑิต (ทัศนศิลป) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร
ดํารงตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี A-1-0700-011 อัตราเงินเดือน เดือนละ 27,770 บาท สังกัดคณะ
จิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ ตั้งแตวันท่ี 1 กรกฎาคม 2562

3. นายยุทธ พฤฒาสัจธรรม วุฒิศิลปมหาบัณฑิต (ทัศนศิลป) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร
ดํารงตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี A-1-0704-042 อัตราเงินเดือน เดือนละ 27,770 บาท สังกัดภาควิชา
ภาพพิมพ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ ตั้งแตวันท่ี 1 กรกฎาคม 2562

4. นางสาวสุ กัญญา สอนบุญ วุฒิปริญญาโท วุฒิ ศิลปมหาบัณฑิต (ทัศนศิลป ) จาก
มหาวิทยาลัยศิลปากร ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี A-1-0705-052 อัตราเงินเดือน เดือนละ 27,770 บาท
สังกัดภาควิชาศิลปไทย คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ ตั้งแตวันท่ี 1 กรกฎาคม 2562

5. นายอานนท เลิศพูลผล วุฒิศิลปมหาบัณฑิต (ทัศนศิลป) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร
ดํารงตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี A-1-0702-021 อัตราเงินเดือน เดือนละ 27,770 บาท สังกัดภาควิชา
จิตรกรรม คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ ตั้งแตวันท่ี 26 สิงหาคม 2562
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6. นางสาวปนมณี ศรีเหรา วุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิต (ประมง) จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ดํารงตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี S-2-1401-005 อัตราเงินเดือน เดือนละ
19,500 บาท สังกัดงานบริหารและพัฒนาวิชาการ สํานักงานคณบดี คณะเภสัชศาสตร ตั้งแตวันท่ี 1 สิงหาคม 2562

บัดนี้ คณะกรรมการประเมินฯ ไดดําเนินการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาว ิทยาล ัยดังกลาวแลว เห็นวาพน ักงานมหาว ิทยาล ัย ท้ัง 6 ราย เปนผู มีความรูความสามารถ
ความรับผิดชอบและความประพฤติเหมาะสม เห็นควรใหปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาวตอไป

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบรายงานผลการประเมินทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัย จํานวน 6 ราย และใหปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาวตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.1.4 การขอเปลี่ยน / เพิ่มเง่ือนไขการบรรจุ
ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 4.1.5 การพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ชํานาญงาน ชํานาญงานพิเศษ ชํานาญการ
ชํานาญการพิเศษ เช่ียวชาญ เช่ียวชาญพิเศษฯ
ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 4.1.6 เรื่องอ่ืนๆ
ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.1 ขออนุ มัติยายและเปลี่ยนเลขท่ีตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย ราย

นายพรชัย เปลี่ยนทรัพย

สรุปเรื่อง
ตามท่ี นายณพงศ ปณิธานธรรม  พนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน

ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี A-1-1508-083 อัตราเงินเดือน เดือนละ 47,050 บาท สังกัดภาควิชา
วิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไดรับอนุญาตใหลาออกจากงาน ตั้งแตวันท่ี
1 เมษายน 2563 สงผลใหคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจะมีอัตราวางดังกลาว ตั้งแตวันท่ี
1 เมษายน 2563 นั้น

ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารอัตรากําลังและบริหารงบบุคลากรเปนไปอยางคุมคา คณะฯ จึงประสงค
ขออนุมัติยายและเปลี่ยนเลขท่ีตําแหนง นายพรชัย เปลี่ยนทรัพย ตําแหนงอาจารย อัตราเงินเดือน เดือนละ
32,120 บาท สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จากตําแหนง
เลขท่ี A-1-1508-304 เปนตําแหนงเลขท่ี A-1-1508-083 ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี 1 เมษายน 2563 โดยใหนับ
ระยะเวลาการปฏิบัติงานตอเนื่องกัน

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา
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มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหยายและเปลี่ยนเลขท่ีตําแหนง ราย นายพรชัย
เปลี่ยนทรัพย ตําแหนงอาจารย อัตราเงินเดือน เดือนละ 32,120 บาท สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จากตําแหนงเลขท่ี A-1-1508-304 เปนตําแหนงเลขท่ี
A-1-1508-083 ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี 1 เมษายน 2563 โดยใหนับระยะเวลาการปฏิบัติงานตอเนื่องกัน

ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.2 ขออนุมัติเลื่อนเงินเดือนประจําปครึ่งปแรกใหแกพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีขาด
คุณสมบัติเกี่ยวกับระยะเวลาการปฏิบัติงาน จํานวน 2 ราย เปนกรณีพิเศษ

สรุปเรื่อง
ตามท่ีท่ีประชุม ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยศิลปากร ในการประชุม ครั้งท่ี 4/2563 เม่ือวันท่ี

18 กุมภาพันธ 2563 มีมติอนุมัติใหคณะวิชา/สวนงานดําเนินการประเมินเพื่อเลื ่อนเงินเดือนพนักงาน
มหาวิทยาลัย สําหรับรอบการประเมินครึ่งปแรก (1 ตุลาคม 2562 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2563) เพ่ือการเลื่อน
เงินเดือน ณ วันท่ี 1 เมษายน 2563 และใหเสนอการเลื่อนกรณีพิเศษแกผูขาดคุณสมบัติ นั้น

ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดหลักเกณฑเพ่ือเลื่อนเงินเดือนสําหรับ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย และเพ่ือเลื่อนคาจางลูกจางมหาวิทยาลัย
ฉบับลงวันท่ี 27 กุมภาพันธ 2561 ขอ 2.5 กําหนดให “ในรอบการประเมินครึ่งปท่ีแลวมาตองมีระยะเวลา
ปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานแลวแตกรณี มาแลวเปนระยะเวลาไมนอยกวา 6 เดือน ยกเวนผูท่ีอยูในระหวาง
การทดลองปฏิบัติงาน จะไมมีสิทธิไดรับการเลื่อนเงินเดือนหรือคาจาง

ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผูไดรับอนุญาตใหไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือ
ปฏิบัติการวิจัยในประเทศหรือตางประเทศ ตองมีระยะเวลาปฏิบัติราชการ ไมนอยกวา 4 เดือน

พนักงานมหาวิทยาลัยผูไดรับอนุญาตใหไปศึกษา ฝกอบรม หรือดูงาน ตองมีระยะเวลา
ปฏิบัติงาน ไมนอยกวา 4 เดือน สวนผูท่ีไดรับอนุญาตใหไปปฏิบัติการวิจัยหรือสรางสรรค ใหถือวาเปนการไป
ปฏิบัติหนาท่ีและมีสิทธิไดรับเงินเดือน ตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑการสงเสริมพนักงาน
มหาวิทยาลัยดานการวิจัยและสรางสรรค พ.ศ. 2561

ผูไมอยูในหลักเกณฑท่ีจะไดรับการเลื่อนเงินเดือนเก่ียวกับระยะเวลาการปฏิบัติงาน ตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนซึ่งกําหนดใหตองมีระยะเวลาปฏิบัติงานไมนอยกวา 4 เดือน
แตผูบังคับบัญชาพิจารณาเห็นวามีเหตุผลพิเศษท่ีสมควรเลื่อนเงินเดือนใหผูนั้น ประกอบกับผูขาดคุณสมบัติ
ดังกลาวจะตองมีเวลาปฏิบัติงานในครึ่งปแรกหรือครึ่งปหลังแลวแตกรณีเปนเวลาไมนอยกวา 3 เดือน ให
อธิการบดีนําเสนอ ก.บ.ม. พรอมดวยเหตุผล เพ่ือพิจารณาเปนการเฉพาะราย ถา ก.บ..ม. เห็นชอบ ใหอธิการบดี
สั่งเลื่อนเงินเดือนได

ในกรณีวันท่ีกลบัจากการลาศึกษา ฝกอบรม และดูงาน เปนวันหยุดราชการ  และไดรายงานตัว
กลับเขาปฏิบัติงานในวันถัดไปซึ่งเปนวันทําการแรก ใหนับระยะเวลาการปฏิบัติงานตั้งแตวันท่ีกลับจากการลา
ศึกษา ฝกอบรม และดูงาน ดังกลาว”

ในการนี้ มีคณะวิชาประสงคขอเสนอชื่อพนักงานมหาวิทยาลัยเพ่ือเลื่อนเงินเดือนเปนกรณี
พิเศษ จํานวน 2 ราย ดังนี้

1. นางสาวพรศรี เจริญพานิช ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี A-1-1503-021 สังกัดภาควิชา
เทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งไดรับอนุญาตใหกลับจากลาศึกษา
ในระดับหลังปริญญาเอก โดยเดินทางกลับถึงประเทศไทย เม่ือวันท่ี 28 ธันวาคม 2562 และรายงานตัวกลับ
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เขาปฏิบัติงาน ตั้งแตวันท่ี 2 มกราคม 2563 (วันท่ี 29 ธันวาคม 2562 - 1 มกราคม 2563 เปนวันหยุดราชการ)
โดยมีเวลาปฏิบัติงานในครึ่งปแรกรวมเวลา 3 เดือน 3 วัน คณะฯ จึงขออนุมัติเลื่อนเงินเดือนเปนกรณีพิเศษ

2. นายวรฐ กายูรวัฒน ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี A-1-1900-332 สังกัดคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งไดรับอนุญาตใหลาศึกษาในระดับปริญญาเอก มีกําหนด 3 ป 6 เดือน ตั้งแตวันท่ี
7 มกราคม 2563 - 6 กรกฎาคม 2566 โดยมีเวลาปฏิบัติงานในครึ่งปแรกรวมเวลา 3 เดือน 6 วัน คณะฯ
จึงขออนุมัติเลื่อนเงินเดือนเปนกรณีพิเศษ

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหเลื่อนเงินเดือนประจําปครึ่งปแรกใหแกพนักงาน
มหาวิทยาลัยท่ีขาดคุณสมบัติเก่ียวกับระยะเวลาการปฏิบัติงาน จํานวน 2 ราย เปนกรณีพิเศษ ตามท่ีเสนอ

ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.3 ขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อเปลี่ยนช่ือตําแหนงพนักงาน
มหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สังกัดคณะมัณฑนศิลป จํานวน
5 ราย

สรุปเรื่อง
คณะมัณฑนศิลปขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการประเมินเพ่ือเปลี่ยนชื่อตําแหนงพนักงาน

มหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา จํานวน 5 ราย ดังนี้
1. นายรวิชญ ไชยจํา ตําแหนงเลขท่ี S-1-1001-503 วุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิต (สถาปตยกรรม)

จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เงินเดือน 28,130 บาท สังกัดสํานักงานคณบดี คณะมัณฑนศิลป จากตําแหนง
สถาปนิกปฏิบัติการ เปนตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ เนื่องจากไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานดาน
ท่ีเก่ียวของกับสถาปนิกแลว ยังไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานดานกิจการนักศึกษาและงานดานประชาสัมพันธ
ของคณะฯ ตั้งแตวันท่ี 6 มิถุนายน 2556 ซึ่งเปนวันบรรจุเขาปฏิบัติงาน

2. นางสาวจารุวรรณ เปยมศักดา ตําแหนงเลขท่ี S-2-1001-003 วุฒิบัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยม
อันดับ 2) จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เงินเดือน 20,030 บาท สังกัดสํานักงานคณบดี คณะมัณฑนศิลป
จากตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ เปนตําแหนงนักการเงินปฏิบัติการ เนื่องจากไดรับมอบหมายให
ปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชี ตั้งแตวันท่ี 3 ธันวาคม 2561 ซึ่งเปนวันบรรจุเขาปฏิบัติงาน

3. นางสาวรางวัล สุขี ตําแหนงเลขท่ี S-1-1001-006 วุฒิศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนศึกษา)
จากมหาวิทยาลัยศิลปากร เงินเดือน 22,820 บาท สังกัดสํานักงานคณบดี คณะมัณฑนศิลป จากตําแหนง
นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ เปนตําแหนงนักพัสดุปฏิบัติการ เนื่องจากไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานดาน
พัสดุ ตั้งแตวันท่ี 28 กันยายน 2559 ซึ่งเปนวันบรรจุเขาปฏิบัติงาน

4. นายวัชรพงษ คาทวี ตําแหนงเลขท่ี S-2-1001-001 วุฒิบัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1)
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เงินเดือน 20,560 บาท สังกัดสํานักงานคณบดี คณะมัณฑนศิลป จาก
ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ เปนตําแหนงนักการเงินปฏิบัติการ เนื่องจากไดรับมอบหมายให
ปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชี ตั้งแตวันท่ี 6 มิถุนายน 2561 ซึ่งเปนวันบรรจุเขาปฏิบัติงาน
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5. นางสาวจุฑามาศ ฐิติสโรช ตําแหนงเลขท่ี S-2-1001-004 วุฒิบัญชีบัณฑิต จาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เงินเดือน 20,560 บาท สังกัดสํานักงานคณบดี คณะมัณฑนศิลป จากตําแหนง
นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ เปนตําแหนงนักการเงินปฏิบัติการเนื่องจากไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานดาน
การเงินและบัญชี ตั้งแตวันท่ี 25 มิถุนายน 2561 ซึ่งเปนวันบรรจุเขาปฏิบัติงาน

ท้ังนี้ ใหไดรับเงินเดือนเทาเดิมในตําแหนงท่ีไดรับแตงตั้งและใหนับระยะเวลาการปฏิบัติงาน
ตอเนื่องกัน โดยมีรายชื่อคณะกรรมการประเมินเพ่ือเปลี่ยนชื่อตําแหนง ดังนี้

คณะกรรมการประเมินเพ่ือเปลี่ยนชื่อตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย ราย นายรวิชญ ไชยจํา
และนางสาวจารุวรรณ เปยมศักดา

1. คณบดีคณะมัณฑนศิลป ประธานกรรมการ
2. เลขานุการคณะมัณฑนศิลป กรรมการ
3. ผูชวยเลขานุการคณะมัณฑนศิลป กรรมการ

(นางมัญธรัตน จิตมาลีรัตน)
4. นายศุภฤกษ ทับเสน เลขานุการ
คณะกรรมการประเมินเพ่ือเปลี่ยนชื่อตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย ราย นางสาวรางวัล สุขี

นายวัชรพงษ คาทวี และนางสาวจุฑามาศ ฐิติสโรช
1. คณบดีคณะมัณฑนศิลป ประธานกรรมการ
2. เลขานุการคณะมัณฑนศิลป กรรมการ
3. ผูชวยเลขานุการคณะมัณฑนศิลป กรรมการ

(นางนภาพร ทองทวี)
4. นายศุภฤกษ ทับเสน เลขานุการ
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการประเมินเพ่ือเปลี่ยนชื่อตําแหนง
พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สังกัดคณะมัณฑนศิลป จํานวน 5 ราย ตามรายชื่อ
ท่ีคณะฯ เสนอ

ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.4 การขอเพิ่มวุฒิการศึกษาไวในทะเบียนประวัติขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา

สรุปเรื่อง
ตามท่ีระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑและวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือน

ตามคุณวุฒิและการเพ่ิมวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติ พ.ศ.2553 ประกาศ ณ วันท่ี 28 กันยายน 2553 ขอ 4
และขอ 5 กําหนดวาการปรับเงินเดือนตามคุณวุฒิหรือการเพ่ิมคุณวุฒิไวในทะเบียนประวัตินั้น ขาราชการและ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ท่ีไดรับคุณวุฒิเพ่ิมข้ึนนั้นจะตองเปนคุณวุฒิท่ีตรงกับลักษณะการ
สอนของภาควิชา หรือของคณะหรือหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ
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และสําหรับขาราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายบริหารและปฏิบัติงานท่ัวไปท่ี
ไดรับคุณวุฒิเพ่ิมข้ึนนั้นจะตองเปนคุณวุฒิท่ีตรงกับมาตรฐานกําหนดตําแหนงซึ่งบุคคลนั้นดํารงตําแหนงอยู
ในขณะนั้น สวนการกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ ใหคํานึงถึงความรูความสามารถ ความรับผิดชอบ ความ
ประพฤติ และความเหมาะสม โดยเฉพาะอยางยิ่งตองพิจารณาถึงลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ผลประโยชนท่ีหนวยงาน
จะไดรับเปนสําคัญ

นอกจากนี้ ท่ีประชุม ก.บ.พ. มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 10/2551 เม่ือวันท่ี 3 มิถุนายน 2551
ไดวางแนวปฏิบัติวา การเสนอขอกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิของผูไดรับอนุญาตใหลาศึกษา หรือผูท่ีไดรับ
วุฒิกอนบรรจุแตงตั้ง จะตองเสนอเรื่องใหหนวยงานการเจาหนาท่ีของคณะหรือมหาวิทยาลัย ภายใน 60 วัน นับ
แตวันรายงานตัวเขาปฏิบัติราชการ (กรณีไดรับวุฒิเพ่ิมข้ึนกอนวันรายงานตัวเขาปฏิบัติราชการ) หรือ ภายใน
60 วัน นับแตวันท่ีสําเร็จการศึกษา (กรณีรายงานตัวเขาปฏิบัติราชการกอนวันท่ีมีหลักฐานวาสําเร็จการศึกษา)
หากเสนอเรื่องขอกําหนดภายหลังเวลาดังกลาวใหกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิไดไมกอนวันท่ีหนวยงาน
การเจาหนาท่ีของคณะหรือมหาวิทยาลัยไดรับเรื่อง

เนื่องจาก มหาวิทยาลัยไดอนุญาตให นายนพดล เอกผาชัยสวัสดิ์  ขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา ตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการพิเศษ ตําแหนงเลขท่ี 786 สังกัดงานบริการ
สารสนเทศ ฝายหอสมุดวังทาพระ สํานักหอสมุดกลาง ลาศึกษานอกเวลาราชการในระดับปริญญาเอก สาขาวิชา
ประสาทวิทยาศาสตร ณ มหาวิทยาลัยขอนแกน มีกําหนด 3 ป ตั้งแตวันท่ี 7 สิงหาคม 2560 ถึงวันท่ี 6 สิงหาคม
2563 และนายนพดล เอกผาชัยสวัสดิ์ ไดสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก วุฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ประสาท
วิทยาศาสตร) จากมหาวิทยาลัยขอนแกน ตั้งแตวันท่ี 17 กันยายน 2562 โดยยื่นเรื่องเสนอขอเพ่ิมวุฒิการศึกษาไว
ในทะเบียนประวัติใหหนวยงานการเจาหนาท่ีของหนวยงานฯ รับเรื่องเม่ือวันท่ี 5 กุมภาพันธ 2563

สํานักหอสมุดกลางจึงประสงคขออนุมัติเพ่ิมวุฒิการศึกษาไวในทะเบียนประวัติ ราย นายนพดล
เอกผาชัยสวัสดิ์ ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการพิเศษ
ตําแหนงเลขท่ี 786 อัตราเงินเดือน เดือนละ 42,430 บาท (เนื่องจากอัตราเงินเดือน เดือนละ 42,430 บาท
เกินกว า อัตราแรกบรรจุ คุณวุฒิปริญญาเอก) สั ง กัดงานบริการสารสนเทศ ฝ ายหอสมุดวั งท าพระ
สํานักหอสมุดกลาง ไดสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก วุฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ประสาทวิทยาศาสตร) จาก
มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยใหมีผลตั้งแตวันท่ี 5 กุมภาพันธ 2563 ซึ่งเปนวันท่ีงานการเจาหนาท่ีของหนวยงานฯ
รับเรื่อง (เนื่องจากยื่นเรื่องเกินกวา 60 วัน นับแตวันท่ีสําเร็จการศึกษา)

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหเพ่ิมวุฒิการศึกษาไวในทะเบียนประวัติขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ราย นายนพดล เอกผาชัยสวัสดิ์ ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการพิเศษ ตําแหนงเลขท่ี 786 อัตราเงินเดือน เดือนละ 42,430 บาท
สังกัดงานบริการสารสนเทศ ฝายหอสมุดวังทาพระ สํานักหอสมุดกลาง ไดสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
วุฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ประสาทวิทยาศาสตร) จากมหาวิทยาลัยขอนแกนเพ่ิมข้ึน โดยให มีผลตั้งแตวันท่ี
5 กุมภาพันธ 2563 ซึ่งเปนวันท่ีงานการเจาหนาท่ีของหนวยงานฯ รับเรื่อง
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ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.5 รายงานผลการประเมินปฏิบัติงานเพื่อตอสัญญาจางของพนักงานมหาวิทยาลัย

สรุปเรื่อง
ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ี 911/2562 ลงวันท่ี 30 พฤษภาคม 2562 สั่งแตงตั้ง

คณะกรรมการพิจารณาการขอกลับเขาปฏิบัติงาน นางสาวกานตมณี สาเพ่ิมทรัพย และคําสั่งมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ท่ี 1135/2562 ลงวันท่ี 3 กรกฎาคม 2562 สั่งบรรจุแตงตั้ง นางสาวกานตมณี สาเพ่ิมทรัพย
วุฒินิติศาสตรมหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย เปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงนิติกรปฏิบัติการ
ตําแหนงเลขท่ี 2-2-16-509 (ปจจุบันตําแหนงเลขท่ี S-1-0301-007) อัตราเงินเดือน 28,040 บาท ตั้งแตวันท่ี
1 กรกฎาคม 2562 โดยไมตองประเมินทดลองปฏิบัติงาน เนื่องจาก นางสาวกานตมณี สาเพ่ิมทรัพย ไดผาน
การประเมินทดลองปฏิบัติงานในการบรรจุครั้งกอนแลวนั้น

บัดนี้ นางสาวกานตมณี สาเพ่ิมทรัพย จะสิ้นสุดสัญญาจางในวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ
คณะกรรมการประเมินฯ ไดดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของ นางสาวกานตมณี สาเพ่ิมทรัพย
เรียบรอยแลว มีความเห็นวาเปนผูมีความรูความสามารถ และมีความรับผิดชอบตอหนาท่ี โดยมีผลคะแนน
ประเมินปฏิบัติงานเพ่ือตอสัญญาจางของพนักงานมหาวิทยาลัย 86 คะแนน เห็นควรใหตอสัญญาจางจนถึง
สิ้นปงบประมาณท่ีมีอายุครบหกสิบปบริบูรณ

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุม พิจารณาแล ว  มีมติอนุ มัติ ให ต อสัญญาจ า งพนักงานมหาวิทยาลัย  ราย
นางสาวกานตมณี สาเพ่ิมทรัพย ตั้งแตวันท่ี 1 กรกฎาคม 2563 จนถึงสิ้นปงบประมาณท่ีมีอายุครบ
หกสิบปบริบูรณ

ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.6 การแตงตั้งประธานกรรมการเลือกตั้งกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนง
คณบดีคณะเภสัชศาสตร ประเภทคณาจารยประจํา และประเภทหัวหนา
ภาควิชา หัวหนาสาขาวิชาหรือหัวหนาหนวยงานท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมีฐานะ
เทียบเทาภาควิชาหรือสาขาวิชาของคณะ

สรุปเรื่อง
ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ี 1466/2559 ลงวันท่ี 25 ตุลาคม 2559 สั่งแตงตั้ง

รองศาสตราจารย ดร.ธนะเศรษฐ งาวหิรัญพัฒน ดํารงตําแหนงคณบดีคณะเภสัชศาสตร โดยมีวาระการดํารง
ตําแหนง 4 ป ตั้งแตวันท่ี 2 พฤศจิกายน 2559 เปนตนมา นั้น

เนื่องจาก รองศาสตราจารย ดร.ธนะเศรษฐ งาวหิรัญพัฒน จะครบวาระการดํารงตําแหนง
คณบดีคณะเภสัชศาสตร ในวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการสรรหา
คณบดี พ.ศ. 2560 ขอ 5 กําหนดใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนง
คณบดีกอนวาระการดํารงตําแหนงจะสิ้นสุดลงไมนอยกวา 120 วัน ฉะนั้น จึงใหแตงตั้งคณะกรรมการสรรหา
ผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะเภสัชศาสตร กอนวาระการดํารงตําแหนงจะสิ้นสุดลงไมนอยกวา 120 วัน
ท้ังนี้ ตามขอบังคับฯ ขอ 7 กําหนดใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการ โดยประกอบดวย
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1. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิหนึ่งคน เปนประธานกรรมการ
2. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิหนึ่งคน เปนกรรมการ
3. อธิการบดี เปนกรรมการ
4 คณาจารยประจําของคณะซึ่งมิใชกรรมการตามขอ 3 หรือขอ 5

หนึ่งคน เปนกรรมการ
5. หัวหนาภาควิชา หัวหนาสาขาวิชาหรือหัวหนาหนวยงานท่ีเรียกชื่อ

อยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาภาควิชาหรือสาขาวิชา หนึ่งคน เปนกรรมการ
6. ประธานสภาคณาจารยและพนักงาน หรือกรรมการสภามหาวทิยาลัย

ประเภทคณาจารยประจํา หนึ่งคน เปนกรรมการ
ใหผูอํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย หรือผูท่ีผูอํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัยมอบหมายเปน
เลขานุการ และอาจแตงตั้งผูชวยเลขานุการไดไมเกินสองคน

และตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑและวิธีการเลือกตั้งกรรมการสรรหา
ผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดี ประเภทคณาจารยประจํา และประเภทหัวหนาภาควิชา หัวหนาสาขาวิชาหรือ
หัวหนาหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาภาควิชาหรือสาขาวิชาของคณะ พ.ศ. 2560 ขอ 5
กําหนดใหอธิการบดีแตงตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดี ประเภท
คณาจารยประจํา และประเภทหัวหนาภาควิชา หัวหนาสาขาวิชาหรือหัวหนาหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมี
ฐานะเทียบเทาภาควิชาหรือสาขาวิชาของคณะ โดยประกอบดวย

(1) คณบดีหรือหัวหนาสวนงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะซึ่งไมใชคณบดีของ
คณะ ท่ีไดรับการเสนอจาก ก.บ.ม. จํานวนหนึ่งคน เปนประธานกรรมการ

(2) รองคณบดีของคณะท่ีไดรับการเสนอชื่อจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะ จํานวน
หนึ่งคน เปนกรรมการ

(3) เลขานกุารคณะ เปนกรรมการ
หากคณะไมมีผูดํารงตําแหนงเลขานุการคณะ หรือผูท่ีปฏิบัติหนาท่ีเลขานุการคณะเปนบุคลากร

สายวิชาการ ใหบุคลากรซึ่งมิใชคณาจารยประจําของคณะท่ีไดรับการเสนอชื่อจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะ จํานวนหนึ่งคน เปนกรรมการ

(4) ใหบุคลากรสายสนับสนุนจํานวนหนึ่งคน ทําหนาท่ีเลขานุการ และจะใหมีผูชวยเลขานุการ
จากบุคลากรสายสนับสนุนดวยก็ได โดยความเห็นชอบของท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะ

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติ เห็นชอบใหแตงตั้ งคณบดีคณะวิทยาศาสตร  ประธาน
คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะเภสัชศาสตร ประเภทคณาจารย
ประจํา และประเภทหัวหนาภาควิชา
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ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.7 รายงานผลการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยใหดํารงตําแหนงกลุมหัวหนางาน

สรุปเรื่อง
โดยมติท่ีประชุม ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยศิลปากร ในการประชุมครั้งท่ี 1/2563 เม่ือวันท่ี

7 มกราคม 2563 มีมติแตงตั้งคณะกรรมการประเมินเพ่ือแตงตั้ง พนักงานมหาวิทยาลัย ใหดํารงตําแหนง
กลุมหัวหนางาน จํานวน 2 ราย ดังนี้

1. นางสาวสายฝน รัตนยัง ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี
S-1-0302-014 อัตราเงินเดือน 30,190 บาท สังกัดงานบริการกลาง กองกลาง สํานักงานอธิการบดี ใหดํารง
ตําแหนงหัวหนางานบริการกลาง กองกลาง สํานักงานอธิการบดี

2. นางสาวธณิดา มหาสวัสดิ์  ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี
S-1-0307-150 อัตราเงินเดือน 34,970 บาท สังกัดกองทรัพยากรมนุษย สํานักงานอธิการบดี ใหดํารงตําแหนง
ผูชวยผูอํานวยการกองทรัพยากรมนุษย สํานักงานอธิการบดี

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ไดดําเนินการประเมินเสร็จเรียบรอยแลวเห็นวาพนักงานมหาวิทยาลัย
ท้ัง 2 ราย ดังรายชื่อขางตน เปนผูมีคุณสมบัติเหมาะสมท่ีจะแตงตั้งใหดํารงตําแหนงกลุมหัวหนางาน ดังนี้

1. แตงตั้งให นางสาวสายฝน รัตนยัง ดํารงตําแหนงหัวหนางานบริการกลาง กองกลาง
สํานักงานอธิการบดี

2. แตงตั้งให นางสาวธณิดา มหาสวัสดิ์ ดํารงตําแหนงผูชวยผูอํานวยการกองทรัพยากรมนุษย
สํานักงานอธิการบดี

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณา มีมติอนุมัติใหแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยใหดํารงตําแหนงกลุม
หัวหนางาน จํานวน 2 ราย ดังนี้

1. นางสาวสายฝน รัตนยัง ดํารงตําแหนงหัวหนางานบริการกลาง กองกลาง สํานักงาน
อธิการบดี

2. นางสาวธณิดา มหาสวัสดิ์ ดํารงตําแหนงผูชวยผูอํานวยการกองทรัพยากรมนุษย สํานักงาน
อธิการบดี

ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.8 พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อแตงตั้งขาราชการหรือพนักงาน
มหาวิทยาลัยใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน

สรุปเรื่อง
ตามท่ี นางสุมณฑา เสรีวัตตนะ ตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน สํานักงาน

อธิการบดี ไดพนจากราชการเพราะเกษียณอายุราชการ ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 จึงทําใหตําแหนงดังกลาว
วางลง นั้น

สํานักงานอธิการบดีจึงมีความประสงคขออนุมัติดําเนินการคัดเลือกเพ่ือยายตัดโอนตําแหนง
และอัตราเงินเดือนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาหรือพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัย
ศิลปากร มาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน สํานักงานอธิการบดี และขออนุมัติ
ใหท่ีประชุม ก.บ.ม. พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการประเมินเพ่ือแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัย
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ใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน สํานักงานอธิการบดี ตามประกาศมหาวิทยาลัย
ศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการกําหนดระดับตําแหนงและแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน พ.ศ. 2555 ขอ 13 กําหนดให ก.บ.ม. แตงตั้งคณะกรรมการประเมินเพ่ือแตงตั้ง
ขาราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลยัใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน จํานวนไมนอยกวาสามคนแตไมเกินเจ็ดคน ดังนี้

(1) ผูแทน ก.บ.ม. เปนประธานกรรมการ
(2) ผูแทน ก.บ.ม. จํานวนไมนอยกวาสองคนแตไมเกินสี่คน เปนกรรมการ
(3) และอาจใหมีบุคคลท่ี ก.บ.ม. เห็นสมควรแตงตั้งจํานวนไมเกินสองคน เปนกรรมการ
(4) บุคลากรผูรับผิดชอบการบริหารงานบุคคลของหนวยงาน เปนเลขานุการ
ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้งพนักงาน

มหาวิทยาลัยสายสนับสนุนใหเขาสูตําแหนงกลุมอํานวยการ กลุมตําแหนงท่ีปรึกษา และกลุมหัวหนางาน พ.ศ. 2562
ขอ 13 กําหนดให การแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยเพ่ือเขาสูตําแหนงกลุมอํานวยการ ระดับตําแหนงผูอํานวยการ
สํานักงานอธิการบดี ผูอํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย และระดับตําแหนงผูอํานวยการกอง เลขานุการคณะ
หรือหัวหนาหนวยงานภายในท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทากอง ใหใชวิธีการสรรหาดวยการรับสมัครและ
ใหคัดเลือกผูสมควรดํารงตําแหนง โดยใหเสนอเรื่องตอ ก.บ.ม. เพ่ือใหมีการสรรหาตามระยะเวลา ท่ีเห็นสมควร
และใหแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาจํานวนไมนอยกวาหาคนแตไมเกินเจ็ดคน โดยมีองคประกอบของ
คณะกรรมการตามท่ี ก.บ.ม. กําหนด

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณา มีมติอนุมัติใหดําเนินการคัดเลือกเพ่ือยายตัดโอนตําแหนงและอัตรา
เงินเดือนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาหรือพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน สํานักงานอธิการบดี และอนุมัติใหแตงตั้ง
คณะกรรมการประเมินเพ่ือแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักงาน
ตรวจสอบภายใน สํานักงานอธิการบดี โดยมีตําแหนงและนาม ดังนี้

1. อธิการบดี ประธานกรรมการ
2. รองอธิการบดีฝายบริหาร กรรมการ
3. รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร กรรมการ
4. รองอธิการบดีฝายคลัง กรรมการ
5. หัวหนางานบริหารทรัพยากรมนุษย เลขานุการ

ระเบียบวาระท่ี 4.2 แผนและการติดตามผลการดําเนินงานตามแผน
ระเบียบวาระท่ี 4.2.1 (ราง) แผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และรายงานผลการดําเนินงานตามแผน
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2562

สรุปเรื่อง
ดวยมหาวิทยาลัยไดจัดทํา (ราง) แผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจําปงบประมาณ

พ.ศ. 2563 เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาบุคลากร และผลักดันการดําเนินงานดานการพัฒนาบุคลากรใหบรรลุ
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ตามเปาหมายของมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะหจากขอมูลพ้ืนฐานและขอมูลเชิงประจักษดานบุคลากร และจาก
ผลการดําเนินงานตามแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ท่ีผานมา ซึ่ง
รวบรวมและประเมินผลการดําเนินงานจากทุกคณะวิชา/หนวยงานเปนภาพรวมของมหาวิทยาลัย โดยแผน
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกอบดวย 4 ยุทธศาสตร 5
เปาประสงค และ 12 กลยุทธ

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณา มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) แผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และเห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานตามแผน
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ระเบียบวาระท่ี 4.3 ขอบังคับ / ระเบียบ / ประกาศ
ระเบียบวาระท่ี 4.3.1 (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยกองทุนหอศิลป มหาวิทยาลัย

ศิลปากร พ.ศ. ....

สรุปเรื่อง
ตามท่ีหอศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร ประสงคปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวย

กองทุนหอศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2538 นั้น
ในการนี้ เพ่ือใหเปนไปตามความในขอ 57 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการ

บริหารการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 หอศิลปจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา (ราง) ระเบียบ
มหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยกองทุนหอศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. .... ซึ่งไดรับความเห็นชอบจาก
ท่ีประชุมคณะกรรมการประจําหอศิลป ครั้งท่ี 3/2561 เม่ือวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2561 และผานการพิจารณาจาก
กองกฎหมายแลว

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวย
กองทุนหอศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. .... แลวใหนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.3.2 (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรท่ี
เกี่ยวกับคณะกรรมการประจํามหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ....

สรุปเรื่อง
ตามท่ีคณะกรรมการประจํามหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ คณะกรรมการประจํา

มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร และคณะกรรมการประจํามหาวิทยาลัยศิลปากร เพชรบุรี จะ
ครบวาระการปฏิบัติหนาท่ีในวันท่ี 30 กันยายน 2563 และกองกลางไดเสนอแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ
เลือกตั้งคณะกรรมการประจํามหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ คณะกรรมการประจํามหาวิทยาลัยศิลปากร
พระราชวังสนามจันทร และคณะกรรมการประจํามหาวิทยาลัยศิลปากร เพชรบุรี นั้น
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เนื่องจากมาตรา 39 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 ไดกําหนดใหมี
คณะกรรมการประจําวิทยาเขตโดยมีอํานาจหนาท่ีตามท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด แตมหาวิทยาลัยไมไดจัดตั้ง
วิทยาเขต ประกอบกับมาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 และขอ 8(7) ของ
ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 ไดกําหนดให
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการหรืออนุกรรมการ เพ่ือทําการใดๆ อันอยูใน
อํานาจและหนาท่ีของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ดังนั้น คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสามารถ
แตงตั้งคณะกรรมการประจํามหาวิทยาลัยเพ่ือทําการใดๆ อันอยูในอํานาจและหนาท่ีของคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยได

ในการนี้ กองกฎหมายจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรยกเลิก
ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรท่ีเก่ียวกับคณะกรรมการประจํามหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. .... เพ่ือยกเลิก
ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยคณะกรรมการประจํามหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ คณะกรรมการ
ประจํามหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร และคณะกรรมการประจํามหาวิทยาลัยศิลปากร เพชรบุรี
พ.ศ. 2548 และระเบียบท่ีเก่ียวของ รวมจํานวน 7 ฉบับ

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากรทําหนาท่ีเปน
คณะกรรมการประจํามหาวิทยาลัย และใหความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรยกเลิกระเบียบ
มหาวิทยาลัยศิลปากรท่ีเก่ียวกับคณะกรรมการประจํามหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. .... แลวใหนําเสนออธิการบดี
ลงนามประกาศใชตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.3.3 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การบริหารเงินรายไดท่ีเปลี่ยน
ประเภทจากเงินรับฝาก เพื่อเปนเงินเดือน คาจาง และคาตอบแทนอาจารย
ชาวตางประเทศ และคาใชจายอ่ืนๆ ของโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัย
ศิลปากร (มัธยมศึกษา)

สรุปเรื่อง
ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 12/2562 เม่ือวันอังคารท่ี

25 มิถุนายน 2562 ไดใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การบริหารเงินรายไดท่ี
เปลี่ยนประเภทจากเงินรับฝาก เพ่ือเปนเงินเดือน คาจาง และคาตอบแทนอาจารยชาวตางประเทศ และ
คาใชจายอ่ืนๆ ของโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (มัธยมศึกษา) ไปแลวนั้น

เนื่องจากโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากรประสงคเบิกจายคาใชจายอ่ืนๆ เพ่ิมเติมจาก
ยอดเงินรับฝากท่ียังไม มีหลักเกณฑการเบิกจายเงินซึ่ง เปนเงินบริจาคสมทบเพ่ือการศึกษา จํานวน
8,993,697.42 บาท จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การบริหารเงิน
รายไดท่ีเปลี่ยนประเภทจากเงินรับฝาก เพ่ือเปนเงินเดือน คาจาง และคาตอบแทนอาจารยชาวตางประเทศ
และคาใชจายอ่ืนๆ ของโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (มัธยมศึกษา) เพ่ือใหเปนไปตามความในขอ 7
วรรคสอง ของระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการบริหารเงินรายไดท่ีเปลี่ยนประเภทจากเงินรับฝาก
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2561 ซึ่งผานการพิจารณาจากกองกฎหมายแลว
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การ
บริหารเงินรายไดท่ีเปลี่ยนประเภทจากเงินรับฝาก เพ่ือเปนเงินเดือน คาจาง และคาตอบแทนอาจารยชาว
ตางประเทศ และคาใชจายอ่ืนๆ ของโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (มัธยมศึกษา) โดยใหกองกฎหมาย
ปรับแกไขขอความใน (ราง) ประกาศดังกลาว ขอ 4.2 (6) และ (7) จาก “....โดยอยูในดุลยพินิจของ
ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิต....” เปน “....โดยใหผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียนสาธิต....”
กอนนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.3.4 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การลงทะเบียนวิชาเสริมทักษะ
ภาษาอังกฤษ สําหรับนักศึกษาท่ีใชหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2562)

สรุปเรื่อง
ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ระบบและกลไกเพ่ือสงเสริมการเรียนรูและทักษะ

ภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับลงวันท่ี 29 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ท่ีมหาวิทยาลัยได
กําหนดนโยบายการพัฒนาทักษะและความสามารถการใชภาษาอังกฤษของนักศึกษาใหเปนบัณฑิตท่ีมีความ
พรอมท้ังวิชาการ วิชาชีพ และทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน The Common European
Framework of Reference for Languages (CEFR) ผานเกณฑระดับ B2 นั้น

ในการนี้ เพ่ือใหนักศึกษาท่ีใชหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) ไดพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษตามประกาศดังกลาว และเพ่ือใหการลงทะเบียนวิชาเสริมทักษะภาษาอังกฤษดําเนินไปดวย
ความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ ศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษาท่ัวไปและพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษจึง
เสนอท่ีประชุมพิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การลงทะเบียนวิชาเสริมทักษะ
ภาษาอังกฤษ สําหรับนักศึกษาท่ีใชหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) โดยใหใชบังคับตั้งแต
ปการศึกษา 2562 เปนตนไป ซึ่งผานความเห็นชอบจากท่ีประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี
9/2562 เม่ือวันท่ี 24 กันยายน 2562 และผานการพิจารณาจากกองกฎหมายแลว

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การ
ลงทะเบียนวิชาเสริมทักษะภาษาอังกฤษ สําหรับนักศึกษาท่ีใชหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)
โดยใหปรับแกไขขอ 3 ใน (ราง) ประกาศดังกลาว เปนดังนี้

“กําหนดการลงทะเบียนรายวิชาเสริมทักษะภาษาอังกฤษ สําหรับนักศึกษาท่ีใชหมวดวิชา
ศึกษาท่ัวไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) เพ่ือพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษแกนักศึกษา โดยสงเสริมให
นักศึกษาท่ีมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษแรกเขา ระดับ A1 และ A2 ลงทะเบียนรายวิชา ENG 100 ทักษะ
ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน (Basic English Skills)”

กอนนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป
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ระเบียบวาระท่ี 4.3.5 (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยคณะกรรมการประจําสํานัก
ดิจิทัลเทคโนโลยี พ.ศ. .... (ราง) ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง
การสรรหากรรมการประจําสํานักดิจิทัลเทคโนโลยี กรรมการประจําสํานัก
หอสมุดกลาง และกรรมการประจําหอศิลป ประเภทผูทรงคุณวุฒิภายนอก
พ.ศ. .... และ (ราง) ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การสรรหา
กรรมการประจําสํานักดิจิทัลเทคโนโลยี กรรมการประจําสํานักหอสมุดกลาง
และกรรมการประจําหอศิลป ประเภทผูแทนจากคณะ พ.ศ. ....

สรุปเรื่อง
ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การจัดตั้งสวนงานของมหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.

2562 ไดแกไขเพ่ิมเติมโครงสรางสวนงานของมหาวิทยาลัย และเปลี่ยนชื่อศูนยคอมพิวเตอร เปน สํานักดิจิทัล
เทคโนโลยี นั้น

ในการนี้ กองกฎหมายไดปรับแกไข (ราง) ขอบังคับและประกาศท่ีเก่ียวของ จํานวน 3 ฉบับ
ดังนี้

1. (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยคณะกรรมการประจําสํานักดิจิทัลเทคโนโลยี
พ.ศ. ....

2. (ราง) ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การสรรหากรรมการประจําสํานัก
ดิจิทัลเทคโนโลยี กรรมการประจําสํานักหอสมุดกลาง และกรรมการประจําหอศิลป ประเภทผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอก พ.ศ. ....

3. (ราง) ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การสรรหากรรมการประจํา
สํานักดิจิทัลเทคโนโลยี กรรมการประจําสํานักหอสมุดกลาง และกรรมการประจําหอศิลป ประเภทผูแทนจาก
คณะ พ.ศ. ....

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมตใิหความเห็นชอบ ดังนี้
1. (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยคณะกรรมการประจําสํานักดิจิทัลเทคโนโลยี

พ.ศ. .... แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป
2. (ราง) ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การสรรหากรรมการประจําสํานัก

ดิจิทัลเทคโนโลยี กรรมการประจําสํานักหอสมุดกลาง และกรรมการประจําหอศิลป ประเภทผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอก พ.ศ. ....

3. (ราง) ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การสรรหากรรมการประจํา
สํานักดิจิทัลเทคโนโลยี กรรมการประจําสํานักหอสมุดกลาง และกรรมการประจําหอศิลป ประเภทผูแทนจาก
คณะ พ.ศ. ....

ท้ังนี้ เม่ือ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยคณะกรรมการประจําสํานักดิจิทัล
เทคโนโลยี พ.ศ. .... ไดรับความเห็นชอบจากท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยแลว ใหนํา (ราง) ประกาศ ก.บ.ม.
มหาวิทยาลัยศิลปากร ตามขอ 2 และขอ 3 เสนออธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป
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ระเบียบวาระท่ี 4.3.6 (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑ อัตราจาย เง่ือนไข
และวิธีการในการจายเงินคาธรรมเนียมการศึกษา และคาใชจายตางๆ
สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต โครงการทุนเอราวัณ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. ….

สรุปเรื่อง
ดวยคณะศึกษาศาสตรประสงคขอปรับปรุงอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา และคาใชจายตางๆ

ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต สําหรับนักศึกษาโครงการทุนเอราวัณ โดยอาศัยอํานาจตามความใน
ขอ 34 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการบริหารการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560

ในการนี้ คณะศึกษาศาสตรจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร
วาดวยหลักเกณฑ อัตราจาย เงื่อนไขและวิธีการในการจายเงินคาธรรมเนียมการศึกษา และคาใชจายตางๆ
สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต โครงการทุนเอราวัณ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. …. ซึ่งผานการพิจารณาจากกอง
กฎหมายแลว

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวย
หลักเกณฑ อัตราจาย เงื่อนไขและวิธีการในการจายเงินคาธรรมเนียมการศึกษา และคาใชจายตางๆ สําหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต โครงการทุนเอราวัณ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. …. แลวใหนําเสนออธิการบดีลงนาม
ประกาศใชตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.4 โครงสรางสวนงานและหนวยงานภายใน
ระเบียบวาระท่ี 4.4.1 การจัดตั้งศูนย Decorative Arts Enterprise Centre: DEC ของคณะมัณฑนศิลป

สรุปเรื่อง
ตามมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี  2/2562 เม่ือวันท่ี 13 กุมภาพันธ 2562 ไดใหความ

เห็นชอบการจัดตั้ง การรวม การยุบเลิก การแบงหนวยงานภายในและหนวยงานยอยของคณะ ประกอบกับ
ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การแบงหนวยงานภายในของสวนงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับท่ี 7)
ฉบับลงวันท่ี 27 เมษายน พ.ศ. 2562 ไดกําหนดโครงสรางหนวยงานภายในของคณะมัณฑนศิลปประกอบดวย

1. สํานักงานคณบดไีมแบงหนวยงานยอยใชการมอบหมายภารกิจ
2. ภาควิชา

2.1 ภาควิชาออกแบบตกแตงภายใน
2.2 ภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป
2.3 ภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ
2.4 ภาควิชาประยุกตศิลปศึกษา
2.5 ภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผา
2.6 ภาควิชาออกแบบเครื่องประดับ
2.7 ภาควิชาออกแบบเครื่องแตงกาย นั้น
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ในการนี้ คณะมัณฑนศิลปประสงคขอจัดตั้งศูนย Decorative Arts Enterprise Centre: DEC
เปนหนวยงานภายในของคณะมัณฑนศิลป เพ่ือใหบริการวิชาการแกสังคม เพ่ิมพูนรายไดใหกับกองทุน
(Endowment Fund) และสนับสนุนงบประมาณการดําเนินพันธกิจในทุกๆ ดานใหมีขีดความสามารถสูงใน
ระดับสากล และพัฒนานักศึกษาใหกาวทันโลกในศตวรรษท่ี 21 ซึ่งไดผานความเห็นชอบจากท่ีประชุม
คณะกรรมการประจําคณะมัณฑนศิลป ครั้งท่ี 1/2563 เม่ือวันท่ี 23 มกราคม 2563

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการจัดตั้งศูนย Decorative Arts Enterprise
Centre: DEC ของคณะมัณฑนศิลป แลวใหนําเสนอคณะกรรมการวิเคราะหโครงสรางสวนงานและหนวยงาน
และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป

ท้ังนี้ หากคณะวิชาใดประสงคจัดตั้งศูนยซึ่งเปนหนวยงานภายในของคณะ ขอใหสงไปยังกอง
แผนงานโดยดวน

ระเบียบวาระท่ี 4.5 การบริหารการเงินและทรัพยสิน
ระเบียบวาระท่ี 4.5.1 คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพและวิทยาลัยนานาชาติขอ

ยกเวนคาธรรมเนียมใหแกนักศึกษาพิเศษ

สรุปเรื่อง
ดวยมีคณะวิชาประสงคขอยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษาและคาธรรมเนียมอ่ืนๆ ใหแก

นักศึกษาพิเศษ ดังนี้
1. คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพขอยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษาและ

คาธรรมเนียมอ่ืนๆ ใหแกนักศึกษาพิเศษ ระดับปริญญาบัณฑิต จํานวน 20 ราย โดยนักศึกษาเขาศึกษาในภาค
การศึกษาปลาย ปการศึกษา 2562 ซึ่งมีรายละเอียดคาธรรมเนียมการศึกษาและคาธรรมเนียมพิเศษอ่ืนๆ ดังนี้

1) คาบํารุงมหาวิทยาลัย จํานวน 4,000 บาท
2) คาข้ึนทะเบียนนักศึกษา จํานวน 1,000 บาท
3) คาเบี้ยประกันของเสียหายมหาวิทยาลัย จํานวน 1,500 บาท
4) คาเบี้ยประกันอุบัติเหตุ จํานวน 350 บาท
5) คาลงทะเบียนเรียน รายวิชา 083 111-59 จํานวน 5,400 บาท

ประสบการณนานาชาติ
รวมเปนเงินตอหัวนักศึกษา จํานวน 12,250 บาท

2. วิทยาลัยนานาชาติขอยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษาและคาธรรมเนียมอ่ืนๆ ใหแก
นักศึกษาพิเศษ ระดับปริญญาบัณฑิต ตามโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาจาก ESC Rennes School of
Business สาธารณรัฐฝรั่งเศส จํานวน 4 ราย โดยนักศึกษาเขาศึกษาในภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2562
ซึ่งมีรายละเอียดคาธรรมเนียมการศึกษาและคาธรรมเนียมพิเศษอ่ืนๆ ดังนี้

1) คาบํารุงมหาวิทยาลัย จํานวน 4,000 บาท
2) คาข้ึนทะเบียนนักศึกษา จํานวน 1,000 บาท
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3) คาเบี้ยประกันของเสียหายมหาวิทยาลัย จํานวน 1,500 บาท
4) คาเบี้ยประกันอุบัติเหตุ จํานวน 350 บาท
5) คาลงทะเบียนเรียนเหมาจาย จํานวน 75,000 บาท
รวมเปนเงินตอหัวนักศึกษา จํานวน 81,850 บาท

ในการนี้ กองบริหารงานวิชาการจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณายกเวนคาธรรมเนียมการศึกษา
และคาธรรมเนียมอ่ืนๆ ใหแกนักศึกษาพิเศษ จํานวนท้ังสิ้น 24 ราย ตามท่ีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและ
ภาพพิมพและวิทยาลัยนานาชาติเสนอ ตามความในหมวด 3 และหมวด 4 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร
วาดวยอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2558 โดยไมยกเวนคาเบี้ยประกันอุบัติเหตุ
เนื่องจากจะเปนประโยชนแกนักศึกษาเองหากไดรับอุบัติเหตุในขณะศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษาท้ังหมด
และคาธรรมเนียมอ่ืนๆ ใหแกนักศึกษาพิเศษ จํานวนท้ังสิ้น 24 ราย ตามท่ีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและ
ภาพพิมพและวิทยาลัยนานาชาติเสนอ ตามความในหมวด 3 และหมวด 4 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร
วาดวยอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2558 โดยไมยกเวนคาเบี้ยประกันอุบัติเหตุ
เนื่องจากจะเปนประโยชนแกนักศึกษาเองหากไดรับอุบัติเหตุในขณะศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร

ระเบียบวาระท่ี 4.5.2 คณะอักษรศาสตรขอยกเวนคาธรรมเนียมใหแกนักศึกษาพิเศษ

สรุปเรื่อง
ดวยคณะอักษรศาสตรขอยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษาและคาธรรมเนียมอ่ืนๆ ใหแก

นักศึกษาพิเศษ ระดับปริญญาบัณฑิต ตามโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาจากสถาบันไทยศึกษา เอเชีย และ
แอฟริกา คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยฮัมบวรค สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี จํานวน 1 ราย โดยนักศึกษา
เขาศึกษาในภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2563 ซึ่งมีรายละเอียดคาธรรมเนียมการศึกษาและคาธรรมเนียม
พิเศษอ่ืนๆ ดังนี้

1) คาบํารุงมหาวิทยาลัย จํานวน 4,000 บาท
2) คาข้ึนทะเบียนนักศึกษา จํานวน 1,000 บาท
3) คาเบี้ยประกันของเสียหายมหาวิทยาลัย จํานวน 1,500 บาท
4) คาเบี้ยประกันอุบัติเหตุ จํานวน 350 บาท
5) คาลงทะเบียนเรียนรายวิชาคณะอักษรศาสตรในอัตรา 1.5 เทา ของอัตราคาธรรมเนียม

การศึกษาตามขอ 7.3 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญา
บัณฑิต พ.ศ. 2558

ในการนี้ กองบริหารงานวิชาการจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณายกเวนคาธรรมเนียมการศึกษา
และคาธรรมเนียมอ่ืนๆ ใหแกนักศึกษาพิเศษ จํานวน 1 ราย ตามท่ีคณะอักษรศาสตรเสนอ ตามความในหมวด 3
และหมวด 4 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ.
2558 โดยไมยกเวนคาเบี้ยประกันอุบัติเหตุ เนื่องจากจะเปนประโยชนแกนักศึกษาเองหากไดรับอุบัติเหตุในขณะ
ศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษาท้ังหมด
และคาธรรมเนียมอ่ืนๆ ใหแกนักศึกษาพิเศษ จํานวน 1 ราย ตามท่ีคณะอักษรศาสตรเสนอ ตามความในหมวด 3
และหมวด 4 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ.
2558 โดยไมยกเวนคาเบี้ยประกันอุบัติเหตุ เนื่องจากจะเปนประโยชนแกนักศึกษาเองหากไดรับอุบัติเหตุในขณะ
ศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร

ระเบียบวาระท่ี 4.6 เรื่องอ่ืนๆ ตามท่ีอธิการบดีปรึกษา
ระเบียบวาระท่ี 4.6.1 มาตรการปองกันการลวงละเมิดหรือการกระทําท่ีไมสมควรตอพระพุทธศาสนา

และศาสนาอ่ืน

สรุปเรื่อง
ดวยคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภาได

มอบหมายใหคณะอนุกรรมาธิการดานการศาสนาพิจารณาแนวทางการกําหนดมาตรการระวัง ปองกันการ
ลวงเกินพระศาสนา กรณีมีการเผยแพรภาพวาดอุลตราแมนนั่งบนพระพุทธบัลลังกท่ีประดิษฐานองคพระพุทธ
ชินราชเหนือผาทิพยธรรมจักรเชิงซุมเรือนแกว โดยมีฉากหลังเปนลวดลายโมโนแกรมท่ีมีลักษณะคลายตรา
สัญลักษณหลุยส วิตตอง ของนักศึกษาชั้นปท่ี 4 หลักสูตรศิลปศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาแลวเห็นวา กรณีดังกลาวอาจมีลักษณะเขาขายการกระทําท่ีไม
สมควรตอศาสนา

ในการนี้ เพ่ือปองกันมิใหมีการกระทําในลักษณะคลายกับกรณีดังกลาว และมีมาตรการ
ปองกันท่ีชัดเจนเปนรูปธรรมอยางยั่งยืน สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม (สป.อว.) จึงเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณามาตรการปองกันโดยศึกษากฎหมาย กฎ และระเบียบท่ี
เก่ียวของเพ่ือปรับปรุงแกไขมิใหมีการลวงละเมิดพระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืนในอนาคต หากผลการพิจารณา
เปนประการใดขอใหแจงไปยัง สป.อว.

ท้ังนี้ กองกฎหมายไดตรวจสอบขอบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัยแลว ไม
พบวามหาวิทยาลัยมีขอบังคับ ระเบียบ หรือประกาศท่ีเก่ียวกับการลวงละเมิดหรือการกระทําท่ีไมสมควรตอ
พระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืน

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว มีมตมิอบหมายใหคณะสถาปตยกรรมศาสตร คณะมัณฑนศิลป และ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กําชับคณาจารย/คณะกรรมการ ท่ีตรวจผลงานของนักศึกษา
โดยเฉพาะวิทยานิพนธ/จุลนิพนธ  เ พ่ือปองกันมิให มีการลวงละเมิดหรือการกระทําท่ีไมสมควรตอ
พระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืน
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ระเบียบวาระท่ี 4.6.2 การแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการจัดงานวันคลายวันสถาปนามหาวิทยาลัย
ศิลปากร ประจําป พ.ศ. 2563

สรุปเรื่อง
ตามท่ีมหาวิทยาลัยศิลปากรไดกําหนดใหมีการจัดงานวันคลายวันสถาปนามหาวิทยาลัย

ศิลปากร ในวันท่ี 12 ตุลาคม เปนประจําทุกป โดยตั้งแตป พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยไดจัดกิจกรรมพิธีสงฆ
พิธีเปดงานและมอบของท่ีระลึก การแขงขันประกวดดนตรีเยาวชน และกิจกรรม SU Open House
ณ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร เนื่องจากมหาวิทยาลัยอยูระหวางการปรับปรุงพ้ืนท่ีวังทาพระ โดยวังทาพระ
จะจัดเฉพาะพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และพิธีบวงสรวง และวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีจะดําเนินการจัด
กิจกรรมภายในวิทยาเขต นั้น

ในการนี้ เพ่ือใหการดําเนินงานดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอย กองกลางจึงเสนอท่ีประชุม
พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการจัดงานวันคลายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําป พ.ศ. 2563

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) คําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง
แตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการจัดงานวันคลายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําป พ.ศ. 2563 แลว
ใหนําเสนออธิการบดีลงนามในคําสั่งแตงตั้งตอไป

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ
ระเบียบวาระท่ี 5.1 ยุทธศาสตรวิจัยของมหาวิทยาลัยศิลปากร

สรุปเรื่อง
รองอธิการบดีฝายวิจัยไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงความจําเปนในการมียุทธศาสตรวิจัยของ

มหาวิทยาลัยศิลปากร เชนเดียวกันกับมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ เนื่องจากภาพรวมจะมีการสนับสนุนงบประมาณ
ทุนวิจัยตั้งแตปงบประมาณ 2564 เปนตนไป โดยมหาวิทยาลัยแตละมหาวิทยาลัยตองมีเรื่องท่ีโดดเดนหรือ
เชี่ยวชาญเฉพาะดาน ซึ่งในสวนของมหาวิทยาลัยศิลปากรมีจุดแข็งหลากหลายสาขา ตั้งแตศิลปศาสตร
สังคมศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี แตการทํายุทธศาสตรนั้นจะตองสอดคลองกับนโยบายของแหลงทุน
ตามประกาศของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม โดยจะตองมียุทธศาสตรระยะยาว และ
ไดแนวปฏิบัติการเสนอขอทุนวิจัยวิธีใหม ท้ังนี้ ขอเสนอโครงการจะตองมาจากมหาวิทยาลัยโดยมีอธิการบดีเปน
หัวหนาโครงการขนาดใหญ ซึ่งอาจจะขอไดหลายปตอเนื่อง และมีไดหลายโครงการยอยตามโครงสราง และการ
ขอทุนสนับสนุนผาน PMU ท้ัง 7 ซึ่งประกอบดวย บพค. บพข. บพท. สวก. วช. NIA และ สวรส. ในขณะท่ี
นักวิจัยท่ีทําโครงการวิจัยเดี่ยวๆ ท่ีขอทุนสนับสนุนกับ PMU ท้ัง 7 ก็สามารถทําไดแตจะมีโอกาสไดนอย
(สัดสวนท่ีนอย) และมีแนวโนมท่ีจะไมไดรับการสนับสนุนสูง
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สําหรับมหาวิทยาลัย ศิลปากรจํ า เปนตอง มีการบริหารจัดการงานวิจั ยแบบใหม
มีระบบ มีกลไกท่ีออกแบบใหสามารถทํางานรวมกันไดในหลายสาขา มีการสรางคน สรางขอเสนอโครงการวิจัย
มีกระบวนการใหนักวิจัยเห็นภาพรวมกันของทิศทางการวิจัย  เชื่อมโยงยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยกับ OKRs ของ
PMU ท่ีเก่ียวของ ซึ่ง สวนส. จะเปนตัวเชื่อมในการออกแบบระบบและกลไกลระหวางนักวิจัยและแหลงทุน

นอกจากนี้ ยังไดเสนอรางยุทธศาสตรวิจัยของมหาวิทยาลัยศิลปากรใหผูบริหารพิจารณา
รวมกันคือ “Creativity for Reality in Life and Sustainability” ซึ่งจะตองนํายุทธศาสตรวิจัยนี้ไประดม
สมองผานกลไกระดับคณะวิชาและนักวิจัยตอไป

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบ
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ระเบียบวาระท่ี 5.2 กิจกรรมว่ิงเพื่อสุขภาพ ว่ิง สาด-ศาสตรศิลป ครั้งท่ี 2 (Run Fun Art 2020)

สรุปเรื่อง
รองอธิการบดี เพชรบุรี ไดขอขอบคุณอธิการบดี รองอธิการบดีฝายพัฒนากิจการเพ่ือสังคม

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณบดีคณะดุริยางคศาสตร คณบดีคณะสัตวศาสตร
และเทคโนโลยีการเกษตร คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของท่ีไดดําเนินงานกิจกรรมวิ่ง
เพ่ือสุขภาพ วิ่ง สาด-ศาสตรศิลป ครั้งท่ี 2 (Run Fun Art 2020) ในวันท่ี 1 มีนาคม 2563 เวลา 05.30 น.
ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ
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ระเบียบวาระท่ี 5.3 รายงานผลการตรวจสอบแกไขปญหากรณีระบบเครือขายมหาวิทยาลัย
ศิลปากรขัดของ

สรุปเรื่อง
ผูอํานวยการสํานักดิจิทัลเทคโนโลยีไดรายงานผลการตรวจสอบแกไขปญหากรณีระบบ

เครือขายมหาวิทยาลัยศิลปากรขัดของตั้งแตสัปดาหท่ีผานมาจนถึงปจจุบัน สงผลทําใหไมสามารถใชงานได
ชั่วคราวบางชวงเวลา โดยสํานักดิจิทัลเทคโนโลยีไดประสานงานตรวจสอบกับผูใหบริการระบบเครือขาย (ISP)
ท้ัง UniNet และ CAT พบปญหา ดังนี้

1. เสนทางระบบเครือขายหลักและเสนทางสํารองของ UniNet ขัดของ (สาย Fiber Optic
ขาด) ยังไมสามารถแกไขได เนื่องจาก UniNet กําลังดําเนินการตอสัญญา MA แตยังไมแลวเสร็จ โดยคาดวาจะ
แลวเสร็จภายในสัปดาหนี้ จึงจะสามารถดําเนินการซอมแซมเสนทางระบบเครือขายท่ีขัดของใหกลับมาใชงาน
ไดปกตเิชนเดิม

2. Uninet เปลี่ยนมาใชเสนทางระบบเครือขายสํารองผานเครือขาย CAT เสนทางลงภาคใตท่ี
เหลืออยูเพียงเสนทางเดียวเพ่ือเชื่อมตอกลับไปยัง UniNet สวนกลาง จนกวา UniNet จะตอสัญญา MA แลว
เสร็จ แตระบบเครือขายปจจุบันยังไมราบรื่น ขัดของบอยครั้ง เนื่องจากมีปริมาณขอมูลเครือขายจํานวนมาก
สงผลให Node CAT เสนทางลงภาคใต ไมสามารถรองรับไดท้ังหมด บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด อยู
ระหวางเรงตรวจสอบแกไขปญหาระบบเครือขายดังกลาวใหแลวเสร็จ
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เลิกประชุมเวลา 11.40 น.

(นางสาวเพรียว  บางเขม็ด)
ผูจดรายงานการประชุม

(นางสาวสิริวัลลิ์  พฤกษาอุดมชัย)
ผูจดรายงานการประชุม

(นางสาวเอมอร  ชีราวุฒธิพันธ)
ผูจดรายงานการประชุม

รายงานการประชุมฉบับนี้
ไดรับรองโดยไมมีการแกไข


