
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร
คร้ังที่ 8/2563

วันอังคารที่ 21 เมษายน 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. ผศ.ดร.นนท คุณคํ้าชู คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร กรรมการ
8. ผศ.ชวลิต ขาวเขียว คณบดีคณะโบราณคดี กรรมการ
9. ผศ.ณัฐพร กาญจนภูมิ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ

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

ผูมาประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส
1. ผศ.จอมภัค คลังระหัด รองอธิการบดี เพชรบุรี กรรมการ
2. รศ.ดร.พิทักษ ศิริวงศ รองอธิการบดีฝายพัฒนากิจการเพ่ือสังคม กรรมการ
3. อ.ดร.วิชิต อ่ิมอารมย รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา กรรมการ
4. รศ.ดร.จุไรรัตน นันทานิช คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ
5. ศ.ญาณวิทย กุญแจทอง คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ กรรมการ
6. อ.ดร.ธนาทร เจียรกุล คณบดีคณะมัณฑนศิลป กรรมการ
7. ผศ.ดร.สุมาลี ลิ้มประเสริฐ คณบดีคณะอักษรศาสตร กรรมการ
8. ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธุ คณบดีคณะศึกษาศาสตร กรรมการ
9. ผศ.ดร.นรงค ฉิมพาลี คณบดีคณะวิทยาศาสตร กรรมการ

10. รศ.ดร.ธนะเศรษฐ งาวหิรัญพัฒน คณบดีคณะเภสัชศาสตร กรรมการ
11. ผศ.ดร.อรุณศรี ลีจีรจําเนียร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ
12. ผศ.วุฒิชัย เลิศสถากิจ คณบดีคณะดุริยางคศาสตร กรรมการ
13. อ.ดร.ภวพล คงชุม คณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการ
14. ผศ.ดร.พีรพัฒน ยางกลาง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ
15. ผศ.ดร.สุดาวดี จันทรภิวัฒน รองคณบดีฝายวิชาการ กรรมการ

รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
16. ผศ.นันทพล จั่นเงิน ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง กรรมการ
17. ผศ.ฉัตรชัย เผาทองจีน ผูอํานวยการสํานักดิจิทัลเทคโนโลยี กรรมการ
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18. อ.ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท ผูอํานวยการหอศิลป กรรมการ
19. อ.ดร.คุณัตว พิธพรชัยกุล ประธานสภาคณาจารยและพนักงาน กรรมการ
20. ผศ.ดร.ดิเรกฤทธิ์ บัวเวช ผูแทนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ กรรมการ
21. อ.บุญเพชร พ่ึงยอย ผูแทนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ กรรมการ
22. 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. นายสหรัฐ มณีจันทร ผูอํานวยการกองกฎหมาย
5. นางอัจฉรา ทองสงโสม ผูอํานวยการกองกลาง
6. นางสุกัญญา ตอทรัพยสิน ผูอํานวยการกองทรัพยากรมนุษย
7. นางนิรบล ตนวงศ ผูชวยผูอํานวยการกองกฎหมาย
8. นางสาวนลินรัตน ปจฉิมพัทธพงษ ผูชวยผูอํานวยการกองกลาง
9. นางสาวธันยาภรณ ทองทับทิม หัวหนางานบริหารทรัพยากรมนุษย กองทรัพยากรมนุษย

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

การเรียนรูภาษาอังกฤษ
8. อ.ดร.ศรายุทธ แสนมี ผูอํานวยการสํานักงานบริการวิชาการ
9. ผศ.ดร.ศุภกิจ สุทธิเรืองวงศ ผูอํานวยการสํานักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและ

การสรางสรรค
10. รศ.ดร.เอกนฤน บางทาไม ผูอํานวยการศูนยนวัตกรรมการศึกษาแหงมหาวิทยาลัยศิลปากร
11. ผศ.นภนนท หอมสุด ผูอํานวยการสํานักงานจัดการทรัพยสิน มหาวิทยาลัยศิลปากร
12. นางสุมณฑา เสรีวัตตนะ ท่ีปรึกษา (หนวยงานในสํานักงานอธิการบดีดานการเงิน

การคลัง การตรวจสอบภายใน)
13. นางมารี สังขจุย ผูชวยผูอํานวยการกองกฎหมาย
14. นางสาวธณิดา มหาสวัสดิ์ ผูชวยผูอํานวยการกองทรัพยากรมนุษย
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ผูไมมาประชุม
1. ศ.ดร.คณิต เขียววิชัย รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร ติดราชการ
2. ผศ.ดร.สมพิศ ขัตติยพิกุล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ติดราชการ

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
เม่ือกรรมการครบเปนองคประชุมแลว ประธานกลาวเปดประชุมและขอใหท่ีประชุมพิจารณา

เรื่องตางๆ ดังนี้

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระท่ี 1.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร

ครั้งท่ี 7/2563 เม่ือวันอังคารท่ี 7 เมษายน 2563

สรุปเรื่อง
ประธานเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ศิลปากร ครั้งท่ี 7/2563 เม่ือวันอังคารท่ี 7 เมษายน 2563

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมตใิหแกไขรายงานการประชุมหนา 16 ในสวนของมติ เปนดังนี้
“ท่ีประชุมพิจารณาแลว ดวยเหตุท่ี นางสาวสารุณี ลิ้มวิรุฬหโรจน ไดยื่นเรื่องแสดงความ

ประสงคขอลาออกจากงานตั้งแตวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563 แตผู บังคับบัญชาใชสิทธิยับยั้งการลาออก
โดยใหลาออกไดเม่ือสิ้นเดือนมีนาคม 2563 ตอมา นางสาวสารุณี ลิ้มวิรุฬหโรจน ไดมีบันทึกขอความลงวันท่ี
20 มกราคม 2563 แจงวา สามารถปฏิบัติหนาท่ีไดจนถึงวันท่ี 29 กุมภาพันธ 2563 แตผูบังคับบัญชาได
พิจารณาจากภาระงานคางประกอบกับเนื่องจากอยูในชวงเริ่มตนของการใชระบบ SU - ERP HRM
เกี่ยวกับระบบบัญชีเงินเดือน ซึ่งมีการจายเงินผานระบบครั้งแรกในเดือนมกราคม 2563 โดยใหกองคลัง
เรงรัดใหมีการถายทอดงานจาก นางสาวสารุณี ลิ้มวิรุฬหโรจน เพ่ือใหการเบิกจายเงินเดือนในรอบเดือน
กุมภาพันธ 2563 เปนไปดวยความเรียบรอย หากกองคลังเห็นวายังไมพรอมท่ีจะใหบุคคลอ่ืนในกองคลัง
ดําเนินการเบิกจายเงินเดือนในเดือนมีนาคม 2563 ใหอนุญาตลาออกไดเม่ือสิ้นเดือนมีนาคม 2563 แตหากวา
การดําเนินการเบิกจายเงินเดือนในเดือนกุมภาพันธ 2563 เปนไปดวยความเรียบรอย และกองคลังมีบุคลากรท่ี
จะรองรับงานแทนได ใหเสนอผูบังคับบัญชาพิจารณาอีกครั้ง ซึ่งในระหวางนี้ผูอํานวยการกองคลังไดดําเนินการ
เพ่ือใหมีการถายทอดงานและจัดบุคลากรมาเตรียมรองรับงานตอจาก นางสาวสารุณี ลิ้มวิรุฬหโรจน แตปรากฏวา
นางสาวสารุณี ลิ้มวิรุฬหโรจน ไมมาปฏิบัติงานตั้งแตวันท่ี 7 กุมภาพันธ 2563 ซึ่งภาระงานท่ี นางสาวสารุณี
ลิ้มวิรุฬหโรจน ตองปฏิบัติเปนงานเก่ียวกับการเบิกจายเงินเดือนใหแกบุคลากรของมหาวิทยาลัย เพ่ือเบิกจาย
ประจําเดือนกุมภาพันธ 2563 สงผลใหการทําเรื่องเบิกจายเงินเดือนอาจตองลาชาออกไป มหาวิทยาลัย
จะไมสามารถจายเงินเดือนใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยไดทันตามกําหนดเวลาถือไดวา นางสาวสารุณี ลิ้มวิรุฬหโรจน
มีเจตนาจงใจเพ่ือใหมหาวิทยาลัยไดรับความเสียหายและการท่ี นางสาวสารุณี ลิ้มวิรุฬหโรจน ไดละท้ิงหนาท่ีไป
ตั้งแตวันท่ี 7 กุมภาพันธ 2563 จึงเปนการละท้ิงหนาท่ีเกินกวา 5 วันทําการ โดยไมมีเหตุอันสมควร โดยกองคลัง
สํานักงานอธิการบดี ขอเลิกสัญญาจาง นางสาวสารุณี ลิ้มวิรุฬหโรจน ตั้งแตวันท่ี 7 กุมภาพันธ 2563 ซึ่งเปน
วันท่ีละท้ิงหนาท่ีเปนตนไป จึงมีมติใหเลิกจาง นางสาวสารุณี ลิ้มวิรุฬหโรจน ตั้งแตวันท่ี 7 กุมภาพันธ 2563
ซึ่งเปนวันท่ีละท้ิงหนาท่ีเปนตนไป”

แลวรับรองรายงานการประชุมตามท่ีไดแกไขแลว
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ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องแจงเพื่อทราบ
ระเบียบวาระท่ี 2.1 เรื่องท่ีประธานแจงใหทราบ
ระเบียบวาระท่ี 2.1.1 การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับ

ปริญญาบัณฑิต SU-TCAS ประจําปการศึกษา 2563 รอบท่ี 3

สรุปเรื่อง
ประธานไดแจงใหท่ีประชุมทราบวา ขณะนี้อยูระหวางการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเขา

ศึกษาในมหาวทิยาลัยศิลปากร ระดับปริญญาบัณฑิต SU-TCAS ประจําปการศึกษา 2563 รอบท่ี 3 จึงขอความ
รวมมือใหคณะวิชาเผยแพรประชาสัมพันธการรับสมัครดังกลาวอีกครั้งดวยชองทางการสื่อสารผานสื่อสังคม
ออนไลน Facebook Fanpage ของคณะวิชา

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระท่ี 2.2 แนวปฏิบัติในการขอพระราชทานทูลเกลาฯ ถวายปริญญากิตติมศักดิ์ แด
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี

สรุปเรื่อง
ตามท่ีสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ไดมี

การประชุมหารือรวมกับผูแทนท่ีประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย ท่ีประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล ท่ีประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ และสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนประเทศไทย เม่ือวันท่ี
4 มีนาคม 2563 เพ่ือพิจารณาแนวปฏิบัติ เรื่อง การขอพระราชทานทูลเกลาฯ ถวายปริญญากิตติมศักดิ์ แด
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี ใหสมพระเกียรติและเปนไปในแนวทาง
เดียวกัน นั้น

ในการนี้ สป.อว. ไดกําหนดแนวปฏิบัติรวมกันในการขอพระราชทานทูลเกลาฯ ถวายปริญญา
กิตติมศักดิ์ แดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี ดังนี้

1. มหาวิทยาลัยตองมีกลไกเพ่ือทําหนาท่ีกลั่นกรองความเหมาะสมในการขอพระราชทาน
ทูลเกลาฯ ถวายปริญญากิตติมศักดิ์ รวมท้ังคํานึงถึงกฎ ระเบียบท่ีเก่ียวของ (ถามี) กอนเสนอสภามหาวิทยาลัย

2. มหาวิทยาลัยตองพิจารณาสาขาวิชาท่ีจะขอพระราชทานทูลเกลาฯ ถวายใหมีความ
เหมาะสม เชน พิจารณาจาก

2.1 สาขาวิชาท่ีทรงริเริ่มหรือทรงเก่ียวของดวยมากอนแลว
2.2 สาขาวิชาท่ีจะทูลเกลาฯ ถวายตองเปนสาขาวิชาท่ีมีการจัดการเรียนการสอนอยูใน

ปจจุบัน มีความสําเร็จและความเปนเลิศของสาขาวิชานั้นในมหาวิทยาลัยของตน และเปนท่ียอมรับใน
สถาบันการศึกษาตางๆ ดวย

ท้ังนี้ ใหใชแนวปฏิบัตินี้ในการกลั่นกรองความเหมาะสม และใหเสนอเรื่องดังกลาวไปยัง
สป.อว. เพ่ือรวบรวมขอมูลและพิจารณาความเห็นสงไปยังราชเลขานุการในพระองคพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว เพ่ือนําความกราบบังคมทูลพระกรุณาประกอบพระราชดําริตอไป
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระท่ี 2.3 แนวทางมาตรการเยียวยาสังคมและสถาบันอุดมศึกษาของท่ีประชุมอธิการบดี
แหงประเทศไทย

สรุปเรื่อง
ตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมไดประชุม

หารือรวมกับสถาบันอุดมศึกษา 4 เครือขาย เม่ือวันท่ี 15 เมษายน 2563 ในประเด็นสําคัญเรงดวนเนื่องใน
สถานการณการแพรระบาดของไวรัส COVID-19 นั้น

ในการนี้ ประธานท่ีประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) ไดนําเสนอมาตรการเยียวยา
ของสถาบันอุดมศึกษาของ ทปอ. จากผลการประชุมท่ีประชุมรองอธิการบดีฝายแผนงานและกลยุทธ ทปอ. ท่ี
ใหขอมูลจํานวนงบประมาณรวมของมหาวิทยาลัยท่ีจะสามารถสนับสนุนมาตรการเยียวยาสังคมและอุดมศึกษา
ในสภาวะ COVID-19 ได ดวยงบประมาณรวมเปนจํานวนประมาณ 5,800,000,000 บาท (หาพันแปดรอยลาน
บาทถวน) เพ่ือชวยเหลือเยียวยาสังคมและอุดมศึกษามุงเนนผูท่ีไดรับผลกระทบท้ังในระยะสั้นและระยะยาวหลัง
สิ้นสุดภาวะวิกฤต จึงขอความรวมมือใหมหาวิทยาลัยปฏิบัติตามแนวทาง ดังตอไปนี้

1. การชวยเหลือเยียวยานิสิตนักศึกษาและผูปกครองท่ีไดรับผลกระทบในวงกวาง โดยการ
ชวยเหลือคาเลาเรียนและคาธรรมเนียมการศึกษาในภาคการศึกษาท่ี 1 และภาคการศึกษาท่ี 2 ปการศึกษา
2563 รวมท้ังการผอนผันการชําระคาเลาเรียนและคาธรรมเนียมการศึกษา ท้ังนี้ การบริหารจัดการจะเปน
รูปแบบใดเพ่ือชวยในการเยียวยาและมุงตรงไปยังกลุมเปาหมายนิสิตนักศึกษาท่ีไดรับผลกระทบอยางแทจริง
เปนอํานาจของสภามหาวิทยาลัยท่ีจะพิจารณา ในวงเงินประมาณ 2,000,000,000 บาท (สองพันลานบาทถวน)
คิดเปนรอยละ 34.5 ของยอดเงินรวม

2. การชวยเหลือเยียวยานิสิตนักศึกษาท่ีไดรับผลกระทบชั่วคราวและสามารถฟนตัวไดใน
ระยะเวลาอันสั้น โดยการจัดตั้งกองทุนเยียวยานิสิตนักศึกษา เปนการใหเงินกูไมมีดอกเบี้ย ในวงเงินประมาณ
2,000,000,000 บาท (สองพันลานบาทถวน) คิดเปนรอยละ 34.5 ของยอดเงินรวม

3. การชวยเหลือเยียวยานิสิตนักศึกษามุงเปาไปท่ีผูไดรับผลกระทบระยะยาว โดยการจัดตั้ง
กองทุนการศึกษาใหนิสิตนักศึกษาไดเลาเรียนจนสําเร็จการศึกษา การจัดตั้งกองทุนชวยเหลือการจางงาน
การหางานสําหรับผูสําเร็จการศึกษา ในวงเงินประมาณ 700,000,000 บาท (เจ็ดรอยลานบาทถวน) คิดเปน
รอยละ 12 ของยอดเงินรวม

4. การชวยเหลือนิสิตนักศึกษา อาจารย บุคลากร ผูมีสวนเก่ียวของในสถาบันอุดมศึกษา
ชุมชน และสังคม โดยการเตรียมความพรอมในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม สถานท่ีกักกัน จัดตั้งกลุมจิตอาสา
การผลิตแอลกอฮอลเจล หนากากอนามัย การสนับสนุนงบวิจัยเรงดวน การสรางนวัตกรรมทางการแพทย การ
ทําประกันสุขภาพโรค COVID-19 การจัดการเรียนการสอนออนไลน รวมท้ังการคืนคาธรรมเนียมตางๆ เชน
คาธรรมเนียมหอพัก คาธรรมเนียมการรักษาสภาพ และคาธรรมเนียมอ่ืนๆ ในวงเงินประมาณ 1,100,000,000
บาท (หนึ่งพันหนึ่งรอยลานบาทถวน) คิดเปนรอยละ 19 ของยอดเงินรวม

ท้ังนี้ สถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเครือขาย ทปอ. ยังสนับสนุนนโยบายภาครัฐในการปรับลด
งบประมาณของแตละสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือการเยียวยาสังคมในภาพรวมอีกเปนจํานวน 300,000,000 บาท
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(สามรอยลานบาทถวน) ถารัฐบาลนําเงินจํานวนนี้กลับคืนใหสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือใชสมทบการจัดตั้งกองทุนให
ความชวยเหลือนิสิตนักศึกษาในระยะยาว จะทําใหวงเงินสนับสนุนในกองทุนการศึกษาสูงไดถึง 1,000,000,000
บาท (หนึ่งพันลานบาทถวน) ซึ่งจะชวยเหลือนักศึกษาท่ีไดรับผลกระทบเปนจํานวนมากข้ึน พรอมนี้ไดแนบสรุป
รายงานการประชุมรัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม และ
สถาบันอุดมศึกษา 4 เครือขาย

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและดําเนินการตามมาตรการเยียวยาสังคมและสถาบันอุดมศึกษา

ของท่ีประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย

มติ ท่ีประชุมรับทราบ และมีขอเสนอแนะใหหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการดังนี้
1. ขอใหทุกคณะวิชาจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2563 ในรูปแบบ

ออนไลน และใหควบรวมรายวิชาท่ีจําเปนตองใชหองปฏิบัติการไวดวยกัน พรอมท้ังปรับลดระยะเวลาการใช
หองปฏิบัติการและเลื่อนการใชหองปฏิบัติการไปในชวงทายของภาคการศึกษา

2. ขอใหศูนยนวัตกรรมการศึกษาแหงมหาวิทยาลัยศิลปากรจัดทําแบบสํารวจออนไลนสําหรับ
คณะวิชาท่ีประสงคใหเขาไปแนะนําเก่ียวกับแนวทางและรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในลักษณะออนไลน
รวมถึงการจัดทําแหลงเรียนรูออนไลนเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน การใหคําปรึกษาในดานการจัดทําคลิปวิดีโอ
เพ่ือใชสําหรับการเรียนการสอนผานชองทางตางๆ เชน Youtube Chanel, Facebook: ศูนยนวัตกรรม
การศึกษาแหงมหาวิทยาลัยศิลปากร และเว็บไซต www.reg.su.ac.th

3. ขอใหกองกิจการนักศึกษาพิจารณาจํานวนนักศึกษาท่ีเขาพักตอหองเพ่ือลดความแออัดใน
หอพักภายในมหาวิทยาลัย พรอมท้ังอาจปรับรูปแบบการเขาพักและการชําระคาหอพักเปนแบบรายวัน

ระเบียบวาระท่ี 2.4 การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน สวนงานท่ีเรียกช่ือ
อยางอ่ืนท่ีมีสถานะเทียบเทาคณะ และภาควิชา

สรุปเรื่อง
ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการในการจัดตั้ง การรวม การยุบ

เลิกสวนงาน การแบงหนวยงานภายในและหนวยงานยอยของสวนงาน และการบริหารวิชาการคณะ พ.ศ.
2561 และระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑและวิธีการในการแบง การรวม การยุบเลิกและการ
บริหารภาควิชา พ.ศ. 2561 ไดกําหนดใหมีการติดตามและประเมินผล การจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิก
สวนงาน ภาควิชา การแบงหนวยงานภายใน และหนวยงานยอยของสวนงาน ท้ังท่ีมีอยูกอนหรือหลังจากท่ี
ประกาศและระเบียบนี้มีผลบังคับใช โดยประเมินดานประสิทธิภาพประสิทธิผลของการบริหารจัดการและการ
บรรลุวัตถุประสงค เปาหมาย ตลอดจนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย ในระยะแรกภายในสองปนับจากวันท่ี
ประกาศและระเบียบมีผลใชบังคับและระยะตอไปประเมินทุกๆ สี่ป และรายงานตอสภามหาวิทยาลัย โดยให
ระบุดวยวาสวนงาน หนวยงานภายในและหนวยงานยอย ภาควิชาควรปรับปรุงการดําเนินการใดบางหรือควรมี
สวนงาน หนวยงานภายในหรือหนวยงานยอย ภาควิชานั้นอีกตอไปหรือไมดวย ท้ังนี้ หากภาควิชาไมสามารถ
ดําเนินการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการดังกลาวได ใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณาดําเนินการ
ตอไปตามท่ีเห็นสมควร นั้น

บัดนี้ ไดครบกําหนดระยะเวลาการประเมินในระยะแรกภายในสองปนับจากประกาศและ
ระเบียบมีผลใชบังคับ ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินการเปนไปตามประกาศและระเบียบของมหาวิทยาลัย
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กองแผนงานจึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน สวนงานท่ี
เรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีสถานะเทียบเทาคณะ และภาควิชา ตามข้ันตอน ปฏิทิน และแบบฟอรมการติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน สวนงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีสถานะเทียบเทาคณะ และภาควิชา
โดยผานความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการวิเคราะหโครงสรางสวนงานและหนวยงาน ครั้งท่ี 1/2563
เม่ือวันท่ี 6 มกราคม 2563 ครั้งท่ี 2/2563 เม่ือวันท่ี 6 กุมภาพันธ 2563 และครั้งท่ี 3/2563 เม่ือวันท่ี 2
มีนาคม 2563 โดยมีสวนงานสวนงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีสถานะเทียบเทาคณะ และภาควิชาท่ีตอง
ประเมินผลการดําเนินงาน ดังนี้

1. รายงานผลการดําเนินงานของสวนงาน สวนงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีสถานะเทียบเทาคณะ
ประกอบดวย

1.1 สํานักงานสภามหาวิทยาลัย
1.2 สํานกังานอธิการบดี

- กอง และหนวยงานภายในกองเรียกวางาน
- หนวยงานภายในท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทากอง
- หนวยงานซึ่งมีภาระหนาท่ีเฉพาะหรือตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย

1.3 คณะวิชา
- สํานักงานคณบดี และหนวยงานภายในสํานักงานคณบดีเรียกวางาน
- ศูนย หรือหนวยงานภายในท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนซึ่งจัดตั้งข้ึนตามภารกิจเฉพาะหรือ

ตามยุทธศาสตรของคณะ
- การบริหารวิชาการในลักษณะสาขาวิชา ใหรายงานผลการดําเนินงานประจําปตอ

คณะวิชา
1.4 สวนงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ ประกอบดวย สํานักหอสมุดกลาง

สํานักดิจิทัลเทคโนโลยี และหอศิลป
- สํานักงานของสวนงานและหนวยงานภายในสํานักงานเรียกวางาน

1.5 ภาควิชา ประกอบดวย
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ
(1) ภาควิชาจิตรกรรม
(2) ภาควิชาประติมากรรม
(3) ภาควิชาภาพพิมพ
(4) ภาควิชาศิลปไทย
(5) ภาควิชาทฤษฎีศิลป
คณะสถาปตยกรรมศาสตร
(1) ภาควิชาสถาปตยกรรม
(2) ภาควิชาศิลปสถาปตยกรรม
(3) ภาควิชาเทคนิคสถาปตยกรรม
(4) ภาควิชาการออกแบบและวางผังชุมชนเมือง
คณะโบราณคดี
(1) ภาควิชาโบราณคดี
(2) ภาควิชาประวัติศาสตรศิลปะ
(3) ภาควิชามานุษยวิทยา
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(4) ภาควิชาภาษาตะวันออก
(5) ภาควิชาภาษาตะวันตก
คณะมัณฑนศิลป
(1) ภาควิชาออกแบบตกแตงภายใน
(2) ภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป
(3) ภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ
(4) ภาควิชาประยุกตศิลปศึกษา
(5) ภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผา
(6) ภาควิชาออกแบบเครื่องประดับ
(7) ภาควิชาออกแบบเครื่องแตงกาย
คณะอักษรศาสตร
(1) ภาควิชาภาษาไทย
(2) ภาควิชาภาษาอังกฤษ
(3) ภาควิชาภาษาฝรั่งเศส
(4) ภาควิชาภาษาเยอรมัน
(5) ภาควิชาประวัติศาสตร
(6) ภาควิชาภูมิศาสตร
(7) ภาควิชานาฏยสังคีต
(8) ภาควิชาปรัชญา
(9) ภาควิชาสังคมศาสตร

(10) ภาควิชาบรรณารักษศาสตร
(11) ภาควิชาภาษาปจจุบันตะวันออก

คณะศึกษาศาสตร
(1) ภาควิชาการบริหารการศึกษา
(2) ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต
(3) ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
(4) ภาควิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา
(5) ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
(6) ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน
(7) ภาควิชาการสอนภาษานานาชาติ
คณะวิทยาศาสตร
(1) ภาควิชาคณิตศาสตร
(2) ภาควิชาเคมี
(3) ภาควิชาชีววิทยา
(4) ภาควิชาฟสิกส
(5) ภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
(6) ภาควิชาสถิติ
(7) ภาควิชาคอมพิวเตอร
(8) ภาควิชาจุลชีววิทยา
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คณะเภสัชศาสตร
(1) ภาควิชาชีวเภสัชศาสตร
(2) ภาควิชาเภสัชกรรม
(3) ภาควิชาเภสัชกรรมชุมชน
(4) ภาควิชาเภสัชเคมี
(5) ภาควิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
(6) ภาควิชาเภสัชเวท
(7) ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
(8) ภาควิชาสารสนเทศศาสตรทางสุขภาพ
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(1) ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ
(2) ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
(3) ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
(4) ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ
(5) ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
(6) ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
(7) ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา

2. ข้ันตอนปฏิทินการดําเนินงานตามท่ีกําหนด
2.1 สวนงาน สวนงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีสถานะเทียบเทาคณะ
2.2 ภาควิชา

3. แบบฟอรมการติดตามผลการดําเนินงานของสวนงาน สวนงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีสถานะ
เทียบเทาคณะ และภาควิชา ประกอบดวย

3.1 สํานักงานสภามหาวิทยาลัย
3.2 สํานักงานอธิการบดี
3.3 คณะวิชา
3.4 สวนงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ
3.5 ภาควิชา

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบ และใหกองแผนงานเวียนแจงสวนงาน สวนงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมี
สถานะเทียบเทาคณะ และภาควิชาเพ่ือดําเนินการตอไป

ระเบียบวาระท่ี 2.6 ชองทางสําหรับการสื่อสารการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยในดานตางๆ เพื่อ
รองรับสถานการณการแพรระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

สรุปเรื่อง
ตามท่ีไดเกิดสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งมีแนวโนม

ท่ีจะเกิดการระบาดรุนแรงในวงกวางข้ึน และยืดเยื้อยาวนาน มหาวิทยาลัยจึงไดออกประกาศใหปดสถานท่ี
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ทําการของมหาวิทยาลัยศิลปากร ในพ้ืนท่ีจัดการเรียนการสอนในเขตกรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี จังหวัด
นครปฐม และจังหวัดเพชรบุรี เปนการชั่วคราว โดยได กําหนดมาตรการการปฏิบัติงานของบุคลากรอัน
เนื่องมาจากการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปด
สถานท่ีเปนการชั่วคราว (ฉบับท่ี 4) ฉบับลงวันท่ี 27 มีนาคม พ.ศ. 2563 ใหปดสถานศึกษาทุกระดับชั้นจนถึง
วันท่ี 30 เมษายน 2563 นั้น

ในการนี้ กองแผนงานจึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบชองทางสําหรับการสื่อสารการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัยในดานตางๆ เพ่ือรองรับสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดย
ไดจัดทําเว็บไซต www.Silpakorn-Fights-COVID-19.com สามารถเขาถึงไดผานเว็บไซตของมหาวิทยาลัย
(www.su.ac.th) ซึ่งไดรวบรวมขอมูลการสนับสนุนการเยียวยานักศึกษา และกิจการเพ่ือสังคมท่ีไดมีการ
ดําเนินการท้ังจากหนวยงานสวนกลางและคณะวิชา รวมไปถึงขอมูลการติดตอท้ังในดานสุขภาพ การจัดการ
ศึกษา กิจการนักศึกษา และพันธกิจตางๆ ท่ีเก่ียวของโดยตรงกับนักศึกษาไวในท่ีเดียวกันเพ่ือพัฒนาไปสู
แพลตฟอรมการสื่อสารแบบรวมศูนยเปนการเฉพาะกิจ

ท้ังนี้ ขอใหคณะวิชา/หนวยงานตรวจสอบความถูกตองของขอมูลท่ีสามารถติดตอไดในชวง
ปดสถานศึกษาให เปนปจจุบัน พรอมท้ังจัดสงขอมูลท่ีเก่ียวของอ่ืนๆ รวมถึงรายละเอียดของกิจกรรม
และการสนับสนุนตางๆ ท่ีไดดําเนินการไปยังกองแผนงานผานไปรษณียอิเล็กทรอนิกส 71264f92.silpakorn.
onmicrosoft.com@apac.teams.ms หรือชองทาง Line กองแผนงานหรืองานสื่อสารองคกร (Silpakorn
News) เพ่ือใหไดขอมูลท่ีครบถวนทันเหตุการณและจะไดเผยแพรประชาสัมพันธตอไป

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระท่ี 2.7 พระราชกําหนดวาดวยการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2563

สรุปเรื่อง
ดวยไดมีพระราชกําหนดวาดวยการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2563 ประกาศ ณ

วันท่ี 18 เมษายน พ.ศ. 2563 ซึ่งไดยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับท่ี 74/2557 เรื่อง การ
ประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ฉบับลงวันท่ี 27 มิถุนายน พ.ศ. 2557 โดยมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 19 เมษายน
2563 ซึ่งเปนวันท่ีประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป โดยพระราชกําหนดไดกําหนดหลักเกณฑวิธีการการ
ประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสไว และตามมาตรา 12 ไดกําหนดใหมาตรฐานการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของ
การประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสท่ีออกตามประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับท่ี 74/2557 เรื่อง การ
ประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ฉบับลงวันท่ี 27 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ท่ีใชบังคับอยูในวันกอนวันท่ีพระราช
กําหนดนี้ใชบังคับ ยังคงใชบังคับตอไปไดเพียงเทาท่ีไมขัดหรือแยงกับพระราชกําหนดนี้จนกวาจะมีมาตรฐาน
การรักษาความม่ันคงปลอดภัยของการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสท่ีออกตามพระราชกําหนดนี้ใชบังคับ

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบ
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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 สํานักดิจิทัลเทคโนโลยีขออนุมัติจาง นางสาวนิติมา ลักขณานุรักษ เพื่อบรรจุ

เปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงนักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ

สรุปเรื่อง
ตามท่ีสํานักดิจิทัลเทคโนโลยีมีอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงนักเทคโนโลยี

สารสนเทศปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี S-2-2200-011 สังกัดฝายบริหารและพัฒนาดิจิทัลเทคโนโลยี นั้น
สํานักดิจิทัลเทคโนโลยีไดดําเนินการตามข้ันตอนแลว ผูไดรับการคัดเลือกคือ นางสาวนิติมา

ลักขณานุรักษ วุฒิบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
สํานักดิจิทัลเทคโนโลยีจึงประสงคขออนุมัติจาง นางสาวนิติมา ลักขณานุรักษ เพ่ือบรรจุเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนงนักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี S-2-2200-011 อัตราเงินเดือน
เดือนละ 19,500 บาท สังกัดฝายบริหารและพัฒนาดิจิทัลเทคโนโลยี สํานักดิจิทัลเทคโนโลยี พรอมท้ังขออนุมัติ
แตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังนี้

1. ผูอํานวยการสํานักดิจิทัลเทคโนโลยี ประธานกรรมการ
2. นายฉลอง  วิริยะธรรม กรรมการ
3. นางสุภาพ  กลอมจิตต กรรมการ
4. นางสาวบุญมา  เพงซวน กรรมการ
5. นางสาวสุนิสา  ศรีเผือก กรรมการ
6. นางสาวอนัญญา  บัวจันทร เลขานุการ
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหจาง นางสาวนิติมา ลักขณานุรักษ เพื่อบรรจุเปน
พนักงานมหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนงนักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-2-2200-011
อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท สังกัดฝายบริหารและพัฒนาดิจิทัลเทคโนโลยี สํานักดิจิทัลเทคโนโลยี
ตั้งแตวันที่ ก.บ.ม. อนุมัติ แตไมกอนวันรายงานตัวเขาปฏิบัติงาน พรอมทั้งอนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการ
ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาว ตามรายชื่อที่หนวยงานเสนอ ทั้งนี้ การจางครั้งแรก
ใหจ างเปนพนักงานประจําสถานภาพทดลองงาน มีระยะเวลาการจาง 1 ป ตั ้งแตว ันที ่รายงานตัว
เขาปฏิบัติงาน
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ระเบียบวาระท่ี 4.1.2.2 คณะอักษรศาสตรขออนุมัติจาง นายสิทธิชนะชัย จิระศิริโชติ เพื่อบรรจุเปน
พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงนักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ

สรุปเรื่อง
ตามท่ีคณะอักษรศาสตรมีอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี S-2-1101-002 สังกัดงานบริหารและธุรการ สํานักงานคณบดี นั้น
คณะฯ ไดดําเนินการตามข้ันตอนแลว ผูไดรับการคัดเลือกคือ นายสิทธิชนะชัย จิระศิริโชติ

วุฒิศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการศึกษา) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร คณะฯ จึงประสงคขออนุมัติจาง
นายสิทธิชนะชัย จิระศิริโชติ เพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนงนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี S-2-1101-002 อัตราเงินเดือน เดือนละ 22,750 บาท สังกัดงานบริหารและธุรการ
สํานักงานคณบดี คณะอักษรศาสตร พรอมท้ังขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังนี้

1. รองคณบดีฝายบริหารและการพัฒนา คณะอักษรศาสตร ประธานกรรมการ
2. หัวหนางานบริหารและธุรการ คณะอักษรศาสตร กรรมการ
3. หัวหนางานบริการการศึกษา คณะอักษรศาสตร กรรมการ
4. นางสาวประภาพร  ถึกกวย เลขานุการ
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหจาง นายสิทธิชนะชัย จิระศิริโชติ เพื่อบรรจุเปน
พนักงานมหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนงนักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-2-1101-002
อัตราเงินเดือน เดือนละ 22,750 บาท สังกัดงานบริหารและธุรการ สํานักงานคณบดี คณะอักษรศาสตร
ตั้งแตวันที่ ก.บ.ม. อนุมัติ แตไมกอนวันรายงานตัวเขาปฏิบัติงาน พรอมทั้งอนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการ
ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาว ตามรายชื่อที่คณะฯ เสนอ ทั้งนี้ การจางครั้งแรก
ใหจ างเปนพนักงานประจําสถานภาพทดลองงาน มีระยะเวลาการจาง 1 ป ตั ้งแตว ันที ่รายงานตัว
เขาปฏิบัติงาน

ระเบียบวาระท่ี 4.1.3 การประเมินการปฏิบัติงาน
ไมมี
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ระเบียบวาระท่ี 4.1.4 การขอเปลี่ยน / เพิ่มเง่ือนไขการบรรจุ
ระเบียบวาระท่ี 4.1.4.1 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขออนุมัติเปลี่ยนเง่ือนไขการบรรจุ

กรอบอัตราวางเพื่อใชในการดําเนินการเปดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ
เปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย

สรุปเรื่อง
ตามท่ีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนง

อาจารย ตําแหนงเลขท่ี A-2-1900-010 นั้น
และท่ีประชุม ก.บ.ม. ครั้งท่ี 2/2563 เม่ือวันท่ี 21 มกราคม 2563 มีมติอนุมัติใหเปลี่ยนเงื่อนไข

การบรรจุกรอบอัตราวางเพ่ือใชในการดําเนินการเปดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย
ตําแหนงเลขท่ี A-2-1900-010 สังกัดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยผูสมัครตองสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอก หรือ ระดับปริญญาโท ทางดานนวัตกรรมการออกแบบหรือสาขาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ ท่ีกําลัง
ศึกษาระดับปริญญาเอกและกําลังทําวิทยานิพนธ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไดดําเนินการเปดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุ
เปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี A-2-1900-010 ดวยวุฒิการศึกษาดังกลาวแลว
ปรากฏวาไมมีผูสมัคร คณะฯ จึงประสงคขออนุมัติเปลี่ยนเงื ่อนไขการบรรจุกอนดําเนินการเปดรับสมัคร
อีกครั้งหนึ่ง ดังนี้

- ผูสมัครตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ทางดานนวัตกรรมการออกแบบหรือสาขา
อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ หรือ

- ผูสมัครตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ทางดานนวัตกรรมการออกแบบหรือสาขา
อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ

โดยมติ ก.บ.พ. ครั้งท่ี 8/2557 เม่ือวันท่ี 22 เมษายน 2557 มีมติ ดังนี้
1. ใหคณะวิชา/หนวยงานดําเนินการตามท่ีท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 3/2556

เม่ือวันท่ี 13 มีนาคม 2556 มีมติเห็นชอบแผนอัตรากําลังบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร 5 ป (พ.ศ. 2557-
2561) ซึ่งมาตรการปรับโครงสรางกําลังคน มาตรการท่ี 1 กําหนดจํานวนอัตรากําลังบุคลากรสายวิชาการ
ตามภารกิจของคณะวิชา โดยกําหนดการสรรหาและคัดเลือกเพ่ือใหไดคนดี คนเกง และมีเงื่อนไขการจาง
ในกลุมสาขาวิชา ดังนี้

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหใชวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา
- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ ใหใชวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา
- กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ใหใชวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา
- กลุมสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบใหใชวุฒิปริญญาไมต่ํากวาปริญญาโทหรือเทียบเทา

2. ในกรณีท่ีดําเนินการประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการแลว ไมสามารถ
สรรหาบุคคลเพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัยในวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาได คณะวิชา/หนวยงาน
ตองยื่นเรื่องเสนอท่ีประชุม ก.บ.พ. มหาวิทยาลัย เพ่ือขออนุมัติปรับลดวุฒิกอนท่ีจะดําเนินการประกาศรับสมัคร
บุคคลเพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัยในวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทาในคราวตอไป

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา
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มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุกรอบอัตราวางเพ่ือใชในการ
ดําเนินการเปดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงเลขท่ี A-2-1900-010
สังกัดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามท่ีเสนอ

ระเบียบวาระท่ี 4.1.5 การพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ชํานาญงาน ชํานาญงานพิเศษ ชํานาญการ
ชํานาญการพิเศษ เช่ียวชาญ เช่ียวชาญพิเศษฯ
ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 4.1.6 เรื่องอ่ืนๆ
ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.1 รายงานผลการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยใหดํารงตําแหนงหัวหนางาน

สรุปเรื่อง
โดยมติท่ีประชุม ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยศิลปากร ในการประชุมครั้งท่ี 4/2563 เม่ือวันท่ี

18 กุมภาพันธ 2563 มีมติแตงตั้งคณะกรรมการประเมินเพ่ือแตงตั้ง นางสาววรรณา วงษธง พนักงาน
มหาวิทยาลัย ตําแหนงนักการเงินปฏิบัติการ (รักษาการแทนหัวหนางานบริการวิชาการและเทคโนโลยี)
ตําแหนงเลขท่ี S-1-1101-505 อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,110 บาท สังกัดงานคลังและพัสดุ สํานักงานคณบดี
คณะอักษรศาสตร ใหดํารงตําแหนงหัวหนางานบริการวิชาการและเทคโนโลยี  สํานักงานคณบดี
คณะอักษรศาสตร

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ไดดําเนินการประเมินเสร็จเรียบรอยแลวเห็นวา นางสาววรรณา วงษธง
เปนผูมีคุณสมบัติเหมาะสมท่ีจะแตงตั้งใหดํารงตําแหนงหัวหนางานบริการวิชาการและเทคโนโลยี สํานักงาน
คณบดี คณะอักษรศาสตร และเพ่ือใหสอดคลองกับภารกิจท่ีไดรับมอบหมาย คณะอักษรศาสตรประสงค
ขออนุมัติยาย ตัดโอนตําแหนง และเปลี่ยนชื่อตําแหนง นางสาววรรณา วงษธง พนักงานมหาวิทยาลัย
ตําแหนงเลขท่ี S-1-1101-505 จาก “ตําแหนงนักการเงินปฏิบัติการ สังกัดงานคลังและพัสดุ สํานักงานคณบดี
คณะอักษรศาสตร” เปน “ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ สังกัดงานบริการวิชาการและเทคโนโลยี
สํานักงานคณบดี คณะอักษรศาสตร”

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมตดิังนี้
1. อนุมัติใหแตงตั้ง นางสาววรรณา วงษธง ใหดํารงตําแหนงหัวหนางานบริการวิชาการและ

เทคโนโลยี สํานักงานคณบดี คณะอักษรศาสตร
2. อนุมัติใหยาย ตัดโอนตําแหนง และเปลี่ยนชื่อตําแหนง นางสาววรรณา วงษธง พนักงาน

มหาวิทยาลัย ตําแหนงเลขท่ี S-1-1101-505 จาก “ตําแหนงนักการเงินปฏิบัติการ สังกัดงานคลังและพัสดุ
สํานักงานคณบดี คณะอักษรศาสตร” เปน “ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ และดํารงตําแหนง
หัวหนางานบริการวิชาการและเทคโนโลยี สังกัดงานบริการวิชาการและเทคโนโลยี สํานักงานคณบดี
คณะอักษรศาสตร”

ท้ังนี้ ใหมีผลตั้งแตวันท่ี 1 พฤษภาคม 2563 เปนตนไป
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ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.2 การแตงตั้งคณะกรรมการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหนาภาควิชา
ภาษาปจจุบันตะวันออก คณะอักษรศาสตร
(วาระลับ)

ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.3 การแตงตั้งคณะกรรมการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหนาภาควิชา
คณะโบราณคดี
(วาระลับ)

ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.4 ขออนุมัติยาย ตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย
ประเภทพนักงานประจํา

สรุปเรื่อง
ตามท่ีกองบริหารงานวิชาการ สํานักงานอธิการบดี มีกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย

ประเภทพนักงานประจํา ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี S-2-0308-050 และไดรับ
อนุมัติใหใชกรอบอัตราดังกลาว ตั้งแตวันท่ี 4 มีนาคม 2563 นั้น

กองบริหารงานวิชาการ สํานักงานอธิการบดี พิจารณาเห็นวา นางสาวชุตินันท ปทีปะปานี
พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี S-1-1901-516 สังกัดสํานักงาน
คณบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปนผูท่ีมีความรู ความสามารถ และมีประสบการณการทํางาน
ดานหลักสูตร เหมาะสมกับลักษณะงานของกองบริหารงานวิชาการ จึงประสงคขออนุมัติ ดังนี้

1. ขออนุมัติยาย ตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือน นางสาวชุตินันท ปทีปะปานี พนักงาน
มหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา วุฒิศิลปศาสตรบัณฑิต (มานุษยวิทยา) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร
ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ จากตําแหนงเลขท่ี S-1-1901-516 เงินเดือน 28,160 บาท สังกัด
สํานักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปน ตําแหนงเลขท่ี S-1-0308-548 เงินเดือน
28,160 บาท ไปตั้งจายในสังกัดงานจัดการศึกษา กองบริหารงานวิชาการ สํานักงานอธิการบดี โดยใหไดรับ
เงินเดือนเทาเดิมในตําแหนงท่ีไดรับแตงตั้งและใหนับระยะเวลาการปฏิบัติงานตอเนื่องกัน

2. ขออนุมัติตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย
ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ จากตําแหนงเลขท่ี S-2-0308-050 เงินเดือน 19,500 บาท สังกัดงานจัด
การศึกษา กองบริหารงานวิชาการ สํานักงานอธิการบดี เปนตําแหนงเลขท่ี S-2-1901-004 เงินเดือน
19,500 บาท ไปตั้งจายในสังกัดสํานักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ท้ังนี้ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไดใหความเห็นชอบแลว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติดังนี้
1. อนุมัติใหยาย ตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือน นางสาวชุตินันท ปทีปะปานี พนักงาน

มหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา วุฒิศิลปศาสตรบัณฑิต (มานุษยวิทยา) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร
ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ จากตําแหนงเลขท่ี S-1-1901-516 เงินเดือน 28,160 บาท สังกัด
สํานักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปน ตําแหนงเลขที่ S-1-0308-548 เงินเดือน
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28,160 บาท ไปตั้งจายในสังกัดงานจัดการศึกษา กองบริหารงานวิชาการ สํานักงานอธิการบดี โดยใหไดรับ
เงินเดือนเทาเดิมในตําแหนงท่ีไดรับแตงตั้งและใหนับระยะเวลาการปฏิบัติงานตอเนื่องกัน

2. อนุมัติใหตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย
ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ จากตําแหนงเลขท่ี S-2-0308-050 เงินเดือน 19,500 บาท สังกัด
งานจัดการศึกษา กองบริหารงานวิชาการ สํานักงานอธิการบดี เปนตําแหนงเลขท่ี S-2-1901-004 เงินเดือน
19,500 บาท ไปตั้งจายในสังกัดสํานักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ท้ังนี้ ใหมีผลตั้งแตวันท่ี 1 พฤษภาคม 2563 เปนตนไป

ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.5 การดําเนินการเลือกตั้งกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดี
คณะเภสัชศาสตร ประเภทคณาจารยประจําและประเภทหัวหนาภาควิชาของ
คณะเภสัชศาสตรโดยผานระบบอิเล็กทรอนิกส

สรุปเรื่อง
เนื่องจากปจจุบันมีการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมท้ัง

มหาวิทยาลัยศิลปากรไดมีประกาศเรื่อง ใหปดท่ีทําการเปนการชั่วคราวและกําหนดมาตรการการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรอันเนื่องมาจากการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับท่ี 2 ซึ่งกําหนดใหปด
สถานท่ีทําการและใหบุคลากรทํางานท่ีบานโดยไมตองเดินทางมาท่ีทํางาน คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการ
สรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะเภสัชศาสตร ประเภทคณาจารยประจําและประเภทหัวหนาภาควิชา
ของคณะเภสัชศาสตรไดพิจารณาแลว เห็นควรใชวิธีการเลือกตั้งกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดี
คณะเภสัชศาสตร ประเภทคณาจารยประจําและประเภทหัวหนาภาควิชาของคณะเภสัชศาสตร ดวยการ
เลือกตั้งผานระบบอิเล็กทรอนกิสเพียงวิธีการเดียว ท้ังนี้ การเลือกตั้งผานระบบอิเล็กทรอนิกสดังกลาวยังคงเปน
วิธีการเลือกตั้งโดยตรงและลงคะแนนโดยวิธีลับ ซึ่งมีข้ันตอน ดังนี้

1. คณะกรรมการเลื อกตั้ งฯ จั ด ทํ าระบบเลื อกตั้ งผ านระบบอิ เล็ กทรอนิ สก  ท่ี
www.pharmacy.su.ac.th/elect

2. คณะกรรมการเลือกตั้งฯ กําหนดวันเลือกตั้ง วันท่ีจัดสง username และpassword และ
วันท่ีใหผูมีสิทธิ์ตรวจสอบ username และ password

3. คณะกรรมการเลือกตั้งฯ สง username และpassword ใหกับผูมีสิทธิ์เลือกตั้ง
ทาง e-mail @su.ac.th เทานั้น เปนรายบุคคล โดยสงจาก e-mail: deanelection.pharmacy@gmail.com
และสําเนา e-mail ถึงประธานคณะกรรมการเลือกตั้งฯ กอนการเลือกตั้ง 2 วัน กรณีท่ีผู มีสิทธิ์ไมไดรับ
username และ password สามารถแจงกลับท่ี e-mail: deanelection.pharmacy@gmail.com ไดจนถึง
เวลา 15.00 น.ของวันกอนวันเลือกตั้ง 1 วัน

4. ผูมีสิทธิ์เลือกตั้ง เขาไปเลือกผูมีสิทธิ์รับการเลือกตั้งเปนกรรมการสรรหาผูสมควรดํารง
ตําแหนงคณบดีคณะเภสัชศาสตร ประเภทคณาจารยประจําและประเภทหัวหนาภาควิชา หัวหนาสาขาวิชาหรือ
หั ว ห น า ห น ว ย ง า น ท่ี เ รี ย ก ชื่ อ อ ย า ง อ่ื น ท่ี มี ฐ า น ะ เ ที ย บ เ ท า ภ า ค วิ ช า ห รื อ ส า ข า วิ ช า  ไ ด ท่ี
www.pharmacy.su.ac.th/elect ระหวางเวลา 9.00 – 15.00 น. ของวันเลือกตั้ง

4.1 ผูมีสิทธิ์เลือกตั้ง เขาไป login โดยใช username และpassword ท่ีไดรับ
4.2 เลือกหมายเลขท่ีประสงค ประเภทละ 1 หมายเลข หากไมประสงคเลือกผูใด

ใหเลือก “ไมประสงคออกเสียงเลือกตั้ง” และคลิก “สงขอมูล”
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4.3 ระบบจะสอบถาม “ยืนยันขอมูลหรือไม” หากยืนยันใหคลิก “OK” ท้ังนี้ เม่ือสง
ขอมูลแลวจะไมสามารถแกไขใดๆ ไดอีก และ จะไมสามารถเขาไปดําเนินการเลือกตั้ง
ไดอีก

4.4 หลังจากผูมีสิทธิ์เลือกตั้งไดตกลงเรียบรอยแลว จะปรากฎขอความ “การเลือกตั้งได
ถูกบันทึกแลว” ถือเปนการเสร็จสิ้นการเลือกตั้ง

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว เนื่องจากตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑและ
วิธีการเลือกตั้งกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดี ประเภทคณาจารยประจํา และประเภทหัวหนา
ภาควิชา หัวหนาสาขาวิชาหรือหัวหนาหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาภาควิชาหรือสาขาวิชา
ของคณะ พ.ศ. 2560 ตามขอ13 (2) และขอ 16 การเลือกตั้งโดยวิธีการลงคะแนนผานระบบอิเล็กทรอนิกสทํา
ไดในกรณีท่ีผูออกเสียงเลือกตั้งอยูในระหวางการลาศึกษา ฝกอบรม ดูงาน ปฏิบัติงานวิจัย ซึ่งไมสามารถมา
ลงคะแนนเลือกตั้งในวันเลือกตั้งท่ีคณะกรรมการกําหนดได โดยหลักเกณฑและวิธีการใชสิทธิ์เลือกตั้งผานระบบ
อิเล็กทรอนิกสใหเปนไปตามประกาศท่ีคณะกรรมการกําหนด แตเนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทําใหไมสามารถดําเนินการเลือกตั้งกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนง
คณบดี ประเภทคณาจารยประจําและประเภทหัวหนาภาควิชา ตามวิธีการท่ีกําหนดไวในระเบียบฯ
ได ประกอบกับระเบียบดังกลาว ไดกําหนดวิธีการเลือกตั้งผานระบบอิเล็กทรอนิกสไวแลว โดยการเลือกตั้งผาน
ระบบอิเล็กทรอนิกสท่ีคณะกรรมการเลือกตั้งฯ เสนอ ยังคงเปนวิธีการเลือกตั้งโดยตรงและลงคะแนนโดยวิธีลับ
ดังนั้น เพ่ือใหมีความเหมาะสมในสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงไป จึงสมควรใหมีการแกไขระเบียบฯ โดยใหคณะ
กรรมการฯ พิจารณาตามความเหมาะสมในการกําหนดวิธีการเลือกตั้ง ท่ีประชุมจึงเห็นชอบในหลักการการ
ดําเนินการเลือกตั้งกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดี ประเภทคณาจารยประจํา และประเภท
หัวหนาภาควิชา หัวหนาสาขาวิชาหรือหัวหนาหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาภาควิชาหรือ
สาขาวิชาของคณะ โดยใหดําเนินการดวยวิธีการเลือกตั้งผานระบบอิเล็กทรอนิกสเพียงวิธีการเดียวได และ
มอบหมายใหกองกฎหมายเสนอรางระเบียบฯ เพ่ือแกไขเพ่ิมเติมระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการเลือกตั้งกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดี ประเภทคณาจารยประจํา และ
ประเภทหัวหนาภาควิชา หัวหนาสาขาวิชาหรือหัวหนาหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาภาควิชา
หรือสาขาวิชาของคณะ พ.ศ. 2560 แลวใหนําเสนออธิการบดีพิจารณาลงนามประกาศใชตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.2 แผนและการติดตามผลการดําเนินงานตามแผน
ระเบียบวาระท่ี 4.2.1 การเพิ่มแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมรองรับสภาวะวิกฤตและงบประมาณเงิน

รายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

สรุปเรื่อง
ตามมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 9/2562 เม่ือวันท่ี 11 กันยายน 2562 ไดใหความ

เห็นชอบแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากรระยะ 5 ป พ.ศ. 2562-2566 แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2563 และงบประมาณรายจายจากเงินรายไดประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือใชเปนแนวทางการ
ดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายตามแผน นั้น
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เนื่องจากเกิดวิกฤตการณโรคอุบัติใหม COVID-19 ซึ่งสงผลกระทบในวงกวางท้ังระบบ
เศรษฐกิจ ระบบสาธารณสุข รวมถึงระบบการศึกษาท่ีไดรับผลกระทบเชนเดียวกัน โดยเฉพาะการดําเนินการ
ตามพันธกิจมหาวิทยาลัยในโครงการ/กิจกรรมท่ีเก่ียวของกับตางประเทศและการแลกเปลี่ยนนักศึกษาตางชาติ
ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินงานมีความสอดคลองกับผลกระทบจากวิกฤตการณดังกลาว กองแผนงานจึงเสนอ
ท่ีประชุมพิจารณาการเพ่ิมแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมรองรับสภาวะวิกฤตและงบประมาณเงินรายได ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ท่ีเก่ียวของเพ่ือใหคณะวิชา/หนวยงานสามารถดําเนินการดานการบริหารจัดการและ
การชวยเหลือแกนักศึกษา ดังนี้

ยุทธศาสตรท่ี 3 นําระบบบริหารจัดการท่ีทันสมัย นวัตกรรมในการบริหาร มาใชอยางมี
ประสิทธิภาพ : SMART ADMINISTRATION

แผนงานรอง บริหารความพรอมตอภาวะวิกฤต
โครงการ ชวยเหลือผูไดรับผลกระทบจากภาวะวิกฤต
กิจกรรม
- ทุนชวยเหลือนักศึกษา
- สนับสนุนอุปกรณการศึกษา
- สนับสนุนการเรียนการสอนแบบออนไลน
- จางงานนักศึกษา/บัณฑิตวางงาน
- ฝกอบบรม Up Skill/New Skill ใหกลุมเปาหมายมีศักยภาพเพ่ิมข้ึนในการทํางานและ

ประกอบอาชีพ
- เงินยืมสําหรับนักศึกษา
- วิจัยเก่ียวกับสถานการณภาวะวิกฤตและการฟนฟูตอภาวะวิกฤต
- อ่ืนๆ

โดยใชแบบฟอรมการเปลี่ยนแปลงโครงการตามภารกิจนโยบาย (ปป.คก.นโยบาย-01) และข้ันตอนการขอ
เปลี่ยนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการเพ่ิมแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมรองรับ
สภาวะวิกฤตและงบประมาณเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามท่ีกองแผนงานเสนอ

ท้ังนี้ ขอความรวมมือคณะวิชา/หนวยงานท่ีประสงคเพ่ิมแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมรองรับ
สภาวะวิกฤตและงบประมาณเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดําเนินการตามข้ันตอนการขอเปลี่ยน
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม พรอมท้ังกรอกขอมูลลงในแบบฟอรมการเปลี่ยนแปลงโครงการตามภารกิจ
นโยบาย (ปป.คก.นโยบาย-01) และแลวสงไปยังกองแผนงานภายในวันท่ี 15 พฤษภาคม 2563

อนึ่ง ท่ีประชุมมีขอเสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวกับการเยียวยาคาธรรมเนียมการศึกษาใหกับ
นักศึกษาทุกคนเนื่องในสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยอาจใหความ
ชวยเหลือในลักษณะของการจัดสรรทุนการศึกษา (อัตรารอยละ 10 ของคาธรรมเนียมการศึกษา)
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ระเบียบวาระท่ี 4.3 ขอบังคับ / ระเบียบ / ประกาศ
ระเบียบวาระท่ี 4.3.1 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการ

ขออนุโลมการขยายเวลาการศึกษาใหกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. ....

สรุปเรื่อง
ตามท่ีสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ได

แจงแนวทางการปฏิบัติเก่ียวกับการขออนุโลมการขยายเวลาการศึกษาใหกับนักศึกษา ตามมติท่ีประชุม
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งท่ี 8/2562 เม่ือวันท่ี 14 สิงหาคม 2562 เพ่ือใหมหาวิทยาลัยถือปฏิบัติ โดยมี
แนวทางการปฏิบัตดิังนี้

1. มหาวิทยาลัยตองกํากับดูแลการจัดการศึกษาใหปฏิบัติตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรและ
เกณฑอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของอยางเครงครัด มหาวิทยาลัยไมสามารถจัดทําขอบังคับหรือระเบียบของมหาวิทยาลัยท่ี
ไมสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงได หากเกิดความเสียหายกับนักศึกษามหาวิทยาลัย
ตองเปนผูรับผิดชอบ

2. ในกรณีท่ีมหาวิทยาลัยไมสามารถปฏิบัติตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรและเกณฑอ่ืนๆ
ท่ีเก่ียวของได มหาวิทยาลัยตองดําเนินการแจงขอขยายเวลาการศึกษาตอคณะกรรมการการอุดมศึกษาลวงหนา
กอนครบกําหนดระยะเวลาการศึกษา

3. การอนุ โลมใหขยายเวลาการศึกษาของนักศึกษาให พิจารณาตามแนวทางดังนี้
1) วิทยานิพนธ/สารนิพนธรอตีพิมพหรือรอหนังสือตอบรับการตีพิมพเผยแพรผลงาน 2) นักศึกษาประสบ
ปญหาสุขภาพ และ 3) มีเหตุอันสุดวิสัย เชน น้ําทวมในพ้ืนท่ี ประสบอุบัติภัย ท้ังนี้ ใหเสนอหลักฐานมา
ประกอบการพิจารณาดวย เชน หนังสือตอบรับการตีพิมพ ใบรับรองแพทย หรือเขียนรายงานสรุปเหตุการณ
น้ําทวม เปนตน

4. การสงขอมูลเพ่ือประกอบการพิจารณาในวาระตางๆ สป.อว. จะใชขอมูลท่ีมหาวิทยาลัยสง
ให สป.อว. กอนวันเสนอเรื่องตอคณะกรรมการการอุดมศึกษาเทานั้น

ในการนี้ บัณฑิตวิทยาลัยจึงประสงคกําหนดแนวทางการปฏิบัติเก่ียวกับการขออนุโลมการ
ขยายเวลาการศึกษาใหกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือใหเปนไปตามแนวทางท่ี สป.อว. ประกาศกําหนด
รวมตลอดถึงเพ่ือใหมหาวิทยาลัยและนักศึกษาทราบและถือปฏิบัติอยางเครงครัด และใชเปนแนวทางการ
ปฏิบัติใหกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกชั้นปท่ีจะครบกําหนดระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร พรอมนี้ได
เสนอท่ีประชุมพิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร  เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเก่ียวกับการขออนุโลม
การขยายเวลาการศึกษาใหกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา
22 (2) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 ซึ่ งไดรับความเห็นชอบจากท่ีประชุม
คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งท่ี 12/2562 เม่ือวันท่ี 3 ธันวาคม 2562 และผานการพิจารณาจากกอง
กฎหมายแลว

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา
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มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร  เรื่อง
แนวทางการปฏิบัติเก่ียวกับการขออนุโลมการขยายเวลาการศึกษาใหกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ....
โดยใหกองกฎหมายปรับแกไข (ราง) ประกาศดังกลาว ดังนี้

1. ตัดขอความในขอ 3 (1) และขอ 5 (3) ออกท้ังหมด
2. ปรับแกไขขอความ ดังนี้

- ขอ 3 (3) บรรทัดท่ี 3 จาก “…ตามหลักสูตรไมนอยกวา 6 เดือน” เปน “...ตาม
หลักสูตรไมนอยกวา 2 เดือน” พรอมท้ังขอใหเพ่ิมเติมรายละเอียดเก่ียวกับการขอขยายเวลาการศึกษา เพ่ือใหมี
ความยืดหยุนสําหรับนักศึกษาท่ียื่นคํารองไมทันตามระยะเวลาท่ีกําหนด

- ขอ 5 (2) บรรทัดท่ี 3 จาก “…พรอมดวยเอกสารหลักฐานตอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย...” เปน“…พรอมดวยเอกสารหลักฐานตอคณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร...”

กอนนําเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองขอกฎหมายดานวิชาการและวิจัย เพ่ือการขับเคลื่อน
และพัฒนามหาวิทยาลัยของสภามหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.3.2 (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา ในลักษณะโครงการพิเศษ และระดับบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรนานาชาติ โครงการพิเศษ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....

สรุปเรื่อง
ดวยบัณฑิตวิทยาลัยประสงคแกไขเพิ่มเติมอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ในลักษณะโครงการพิเศษ และระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ โครงการพิเศษ โดยขอกําหนดอัตรา
คาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการอนุรักษและการ
จัดการมรดกทางวัฒนธรรม (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรใหม พ.ศ. 2563) (โครงการพิเศษ) และแกไขเพ่ิมเติม
อัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในสวนของคาลงทะเบียนวิชาเรียนรายวิชาในระดับปริญญาตรี
ของหลักสูตรในสาขาวิชาของวิทยาลัยนานาชาติ

ในการนี้ บัณฑิตวิทยาลัยจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร
วาดวยอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในลักษณะโครงการพิเศษ และระดับบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรนานาชาติ โครงการพิเศษ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... โดยอาศัยอํานาจตามความในขอ 4 ของขอบังคับ
มหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยคาธรรมเนียมในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 และใหใชบังคับ
กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2563 เปนตนไป ซึ่งผานการพิจารณาจาก
กองกฎหมายแลว พรอมท้ังไดเสนอขอมูลหลักการและเหตุผลในการกําหนดคาธรรมเนียม เปรียบเทียบ
คาธรรมเนียมในการจัดการหลักสูตรท่ีใกลเคียงกับสถาบันอ่ืน และคํานวณจุดคุมทุนโดยประมาณตามแบบฟอรม
เสนอเรื่องคาธรรมเนียมเพ่ือพิจารณาในคณะกรรมการท่ีปรึกษาเก่ียวกับการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย

ท้ังนี้  รองอธิการบดีฝายวิชาการไดแจงใหท่ีประชุมทราบเพ่ิมเติมวา ขณะนี้หลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการอนุรักษและการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม (หลักสูตรนานาชาติ/
หลักสูตรใหม พ.ศ. 2563) (โครงการพิเศษ) อยูระหวางเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร เพ่ือนําเสนอ
สภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัตหิลักสูตร

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา



21

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวย
อัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในลักษณะโครงการพิเศษ และระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร
นานาชาติ โครงการพิเศษ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... แลวใหนําเสนอคณะกรรมการท่ีปรึกษาเก่ียวกับการเงินและ
ทรัพยสินของมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป

ท้ังนี้ ขอใหวิทยาลัยนานาชาติศึกษาจุดคุมทุน พรอมท้ังจัดเตรียมขอมูลในสวนของการ
เปรียบเทียบอัตราคาลงทะเบียน/คาธรรมเนียมการศึกษาในการจัดการหลักสูตรท่ีใกลเคียงกับสถาบันอ่ืน เพ่ือ
ประกอบการชี้แจงตอท่ีประชุมคณะกรรมการท่ีปรึกษาเก่ียวกับการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัยดวย

ระเบียบวาระท่ี 4.3.3 (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยคาชดเชย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....

สรุปเรื่อง
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยคาชดเชย พ.ศ. 2559 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 ขอ 6 ไดกําหนดใหมหาวิทยาลัยไมตองจายคาชดเชยใหแกบุคลากรประจําในกรณีตางๆ
แตไมครอบคลุมถึงกรณีท่ีบุคลากรประจําละท้ิงหนาท่ีติดตอกันโดยไมมีเหตุอันสมควร ซึ่งกฎหมายวาดวย
คุมครองแรงงานไดกําหนดเหตุในลักษณะดังกลาวท่ีนายจางไมตองจายคาชดเชยใหลูกจางไว นั้น

ในการนี้ กองกฎหมายจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวย
คาชดเชย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 22 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ศิลปากร พ.ศ. 2559 ขอ 61 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการบริหารงานบุคคลพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 และขอ 32 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการบริหารงานบุคคลลูกจาง
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวย
คาชดเชย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... โดยใหกองกฎหมายปรับแกไขขอความในขอ 6 (8) เพ่ือใหมีความชัดเจนดังนี้
“บุคลากรประจําท่ีอายุยังไมครบหกสิบปบริบูรณและไมประสงคตอสัญญาจางในแตละรอบการประเมินตามท่ี
มหาวิทยาลัยแจงใหตอสัญญา” กอนนําเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองขอกฎหมายดานบริหาร เพ่ือการ
ขับเคลื่อนและพัฒนามหาวิทยาลัยของสภามหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.3.4 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การอนุโลมใหใชคะแนนการสอบ
อ่ืนแทนคะแนนการสอบ Silpakorn English Proficiency (SEPT) สําหรับ
ผูท่ีเขาศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาเอก ตั้งแตปการศึกษา 2559 ถึงป
การศึกษา 2561 ท่ียังไมผานเกณฑ

สรุปเรื่อง
ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ขอ 12.4 กําหนดใหผูท่ีจะเขา

ศึกษาตอในระดับปริญญาเอกจะตองมีผลการสอบภาษาอังกฤษ ประกอบกับประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร
เรื่อง มาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษสําหรับผูท่ีจะเขาศึกษาตอในระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ฉบับลงวันท่ี 26 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ซึ่งใชบังคับกับผูสมัครเขาศึกษาตอระดับปริญญาเอกของ
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หลักสูตรท่ีใชเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา
2559 ถึงภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2561 กําหนดใหผูท่ีจะเขาศึกษาตอในระดับปริญญาเอกจะตองมีผล
การสอบภาษาอังกฤษเปนไปตามเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด โดยกรณีท่ีผลการสอบต่ํากวาเกณฑท่ีกําหนด ให
มีสิทธิ์ใชคะแนนสมัครเขาศึกษาได แตตองมีผลการสอบตามเกณฑท่ีกําหนดกอนการสอบหัวขอวิทยานิพนธ
ตอมา ในปการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยไดจัดตั้งศูนยบริหารจัดการวิชาการศึกษาท่ัวไปและพัฒนาการเรียนรู
ภาษาอังกฤษซึ่งเปนหนวยงานทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ STEP ของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ศิลปากร เพ่ือใหการทดสอบความรูความสามารถทางภาษาอังกฤษมีมาตรฐานตาม The Common
European Framework of Reference for Languages (CEFR) จึงไมมีการจัดสอบ Silpakorn English
Proficiency (SEPT) อีกตอไป จึงเปนเหตุใหนักศึกษาท่ีไดรับอนุโลมใหเขาศึกษาเนื่องจากมีคะแนนต่ํากวา
เกณฑท่ีกําหนด ซึ่งจะตองมีผลการสอบตามเกณฑท่ีกําหนดกอนการสอบหัวขอวิทยานิพนธ ไมสามารถนําผล
คะแนนดังกลาว มาแสดงไดทันกอนการสอบหัวขอวิทยานิพนธ จึงสมควรกําหนดใหมีการนําผลคะแนน
ภาษาอังกฤษอ่ืนมาใชแทนผลคะแนน Silpakorn English Proficiency (SEPT) ตามประกาศดังกลาว นั้น

ในการนี้ บัณฑิตวิทยาลัยจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร
เรื่อง การอนุโลมใหใชคะแนนการสอบอ่ืนแทนคะแนนการสอบ Silpakorn English Proficiency (SEPT)
สําหรับผูท่ีเขาศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาเอก ตั้งแตปการศึกษา 2559 ถึงปการศึกษา 2561 ท่ียังไมผาน
เกณฑ โดยใหมีผลใชบังคับกับนักศึกษาท่ีเขาศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาเอกท่ีใชเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2559 ถึงภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา
2561 ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งท่ี 2/2563 เม่ือวันท่ี 4
กุมภาพันธ 2563 และผานการพิจารณาจากกองกฎหมายแลว

ท้ังนี้ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยไดแจงขอปรับแกไขชื่อ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากรใหม
เปน (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การอนุโลมใหใชคะแนนการสอบอ่ืนแทนคะแนนการสอบ
Silpakorn English Proficiency (SEPT) และการสอบอ่ืน สําหรับผูท่ีเขาศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาเอก
ตั้งแตปการศึกษา 2559 ถึงปการศึกษา 2561 ท่ียังไมผานเกณฑ เพ่ือใหครอบคลุมการสอบอ่ืน

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยให
ปรับแกชื่อเปน (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การอนุโลมใหใชคะแนนการสอบอ่ืนแทนคะแนนการ
สอบ Silpakorn English Proficiency (SEPT) และการสอบอ่ืน สําหรับผูท่ีเขาศึกษาหลักสูตรระดับปริญญา
เอก ตั้งแตปการศึกษา 2559 ถึงปการศึกษา 2561 ท่ียังไมผานเกณฑ ตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยเสนอ กอนนําเสนอ
คณะกรรมการกลั่นกรองขอกฎหมายดานวิชาการ เพ่ือการขับเคลื่อนและพัฒนามหาวิทยาลัยของสภา
มหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.4 โครงสรางสวนงานและหนวยงานภายใน
ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 4.5 การบริหารการเงินและทรัพยสิน
ไมมี
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ระเบียบวาระท่ี 4.6 เรื่องอ่ืนๆ ตามท่ีอธิการบดีปรึกษา
ระเบียบวาระท่ี 4.6.1 (ราง) บันทึกขอตกลงระหวาง National Central University สาธารณรัฐ

จีน (ไตหวัน) กับมหาวิทยาลัยศิลปากร ประเทศไทย สําหรับความรวมมือใน
การตรวจติดตามคุณภาพอากาศ PM2.5

สรุปเรื่อง
ดวยคณะวิทยาศาสตรประสงคจัดทําขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับ National Central

University สาธารณรัฐจีน (ไตหวัน) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมความรวมมือทางดานการศึกษาและวิชาการ
เพ่ือความรวมมือในการตรวจติดตามคุณภาพอากาศ PM2.5 ขอตกลงดังกลาวเปนขอตกลงระดับมหาวิทยาลัย
ระดับของผูลงนามของท้ังสองฝาย คือ อธิการบดี ขอตกลงมีระยะเวลา 5 ป นับแตวันลงนาม ซึ่งไดผานความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร เม่ือวันท่ี 16 เมษายน 2563 โดยคณะวิทยาศาสตรไดเสนอ
เอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณา ดังนี้

1. แบบเสนอการทําขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับสถาบันตางประเทศ
2. (ราง) MOA ฉบับภาษาอังกฤษ และฉบับแปลเปนภาษาไทย โดยมีผูรับรองการแปล
3. ประวัติของ National Central University สาธารณรัฐจนี (ไตหวัน)
ท้ังนี้ เนื่องจากขอตกลงดังกลาวเปนขอตกลงความรวมมือกับสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศ

ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินการเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางความตกลงรวมมือทาง
วิชาการระหวางสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศ พ.ศ. 2550 โดยมีสาระสําคัญขอ 6
ขอบเขตความรวมมือ และขอ 6.1 การเรียน การสอน ซึ่งจะครอบคลุมถึงการแลกเปลี่ยนคณาจารย นักศึกษา
และการจัดการเรียนการสอนรวมกันเพ่ือใหปริญญาการจัดหลักสูตรรวม จึงเห็นควรเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณากอนท่ีจะดําเนินการตอไป

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) บันทึกขอตกลงระหวาง National
Central University สาธารณรัฐจีน (ไตหวัน) กับมหาวิทยาลัยศิลปากร ประเทศไทย สําหรับความรวมมือใน
การตรวจติดตามคุณภาพอากาศ PM2.5 แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.6.2 โครงการสัมมนาออนไลน เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพองคกรสูความเปนเลิศ :
EdPEx Sharing” และแนวทางการพัฒนาคุณภาพองคกรสูความเปนเลิศ
ตาม EdPEx

สรุปเรื่อง
ตามมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 10/2561 เม่ือวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2561 ได

เห็นชอบใหมหาวิทยาลัยใชเกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการท่ีเปนเลิศ (Education Criteria for
Performance Excellence : EdPEx) ระดับคณะวิชา/สวนงานและระดับสถาบันท่ัวท้ังองคกรตั้งแต
ปการศึกษา 2562 เปนตนไป เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถาบันอยางกาวกระโดด นั้น

ในการนี้ เพ่ือใหคณะวิชา/สวนงานมีการพัฒนาคุณภาพองคกรสูความเปนเลิศ กองประกัน
คุณภาพการศึกษาจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาโครงการสัมมนาออนไลน เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพองคกรสูความ
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เปนเลิศ : EdPEx Sharing” ผาน Microsoft Teams ในวันจันทรท่ี 27 เมษายน 2563 เวลา 09.30-12.00 น.
เพ่ือแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณในการบริหารจัดการองคกรดวยเกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือ
การดําเนินการท่ีเปนเลิศ (EdPEx) และเคล็ดลับเสนทางในการบริหารองคกรอยางไรใหประสบความสําเร็จมุงสู
ความเปนเลิศอยางกาวกระโดด โดยผูทรงคุณวุฒิภายนอก ซึ่งกลุมเปาหมายประกอบดวย คณะกรรมการท่ี
ปรึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัยศิลปากรสูความเปนเลิศ (ผูทรงคุณวุฒิภายนอกและผูทรงคุณวุฒิ
ภายใน) ผูบริหารและเจาหนาท่ีของคณะวิชา/สวนงาน

ท้ังนี้ ไดกําหนดแนวทางการพัฒนาเพ่ือใหคณะวิชา/สวนงานดําเนินการ ดังนี้
1. คณะวิชา/สวนงานกําหนดผูทรงคุณวุฒิเพ่ือเปนท่ีปรึกษาในการใหคําแนะนําการพัฒนา

คุณภาพองคกรสูความเปนเลิศ ตามรายชื่อท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด
2. แตงตั้งคณะกรรมการท่ีปรึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพองคกรสูความเปนเลิศ
3. ประชุมและดําเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีปรึกษาเพ่ือพัฒนาองคกรสูความเปนเลิศ
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบโครงการสัมมนาออนไลน เรื่อง “การพัฒนา
คุณภาพองคกรสูความเปนเลิศ : EdPEx Sharing” และแนวทางการพัฒนาคุณภาพองคกรสูความเปนเลิศตาม
EdPEx ตามท่ีกองประกันคุณภาพการศึกษาเสนอ

ท้ังนี้ ขอเชิญผูบริหารและเจาหนาท่ีคณะวิชา/สวนงานเขารวมโครงการสัมมนาออนไลนตาม
วันและเวลาดังกลาว โดยขอใหสงรายชื่อผูเขารวมสัมมนาและประเด็นคําถามเพ่ิมเติมนอกเหนือจากประเด็น
คําถามท่ีวิทยากรจะอภิปราย (ถามี) ไปยังกองประกันคุณภาพการศึกษาภายในวันศุกรท่ี 24 เมษายน 2563
เพ่ือรวบรวมนําสงใหกับวิทยากรตอไป

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ
ระเบียบวาระท่ี 5.1 ขอมูลแพ็กเกจของผูใหบริการอินเทอรเน็ต (Internet Service Provider

หรือ ISP) เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน ระยะท่ี 1

สรุปเรื่อง
ผูอํานวยการสํานักดิจิทัลเทคโนโลยีแจงใหท่ีประชุมทราบวา ตามท่ีมหาวิทยาลัยอยูระหวาง

การศึกษาขอมูลแพ็กเกจของเครือขายอินเทอรเน็ต เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนออนไลน โดยอาจให
นักศึกษาเพ่ิมแพ็กเกจเสริมจากเครือขายอินเทอรเน็ตของนักศึกษาเอง นั้น

ในการนี้ สํานักดิจิทัลเทคโนโลยีไดสรุปขอมูลแพ็กเกจของผูใหบริการอินเทอรเน็ต (Internet
Service Provider หรือ ISP) จํานวน 3 บริษัท คือ AIS TRUE DTAC เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
แบบออนไลนสําหรับนักศึกษา โดยไดความเร็วอินเทอรเน็ต 4Mbps ในราคาเหมาจาย 400 บาท/3 เดือน
ซึ่งอาจใหนักศึกษาเปลี่ยนซิมการดใหมหรือเพ่ิมเปนแพ็กเกจเสริมจากซิมการดเดิม โดยลงทะเบียนรับสิทธิ์
ดังกลาวผานระบบโทรศัพทของแตละเครือขายท่ีนักศึกษาใชอยูจากรหัสท่ีสํานักดิจิทัลเทคโนโลยีจะดําเนินการ
สงให ท้ังนี้ ขอใหคณะวิชาสํารวจความตองการแพ็กเกจดังกลาวของนักศึกษา แลวสงขอมูลไปยังสํานักดิจิทัล
เทคโนโลยีภายในวันจันทรท่ี 27 เมษายน 2563 เพ่ือรวบรวมและสงขอมูลไปยังผูใหบริการอินเทอรเน็ตเพ่ือ
ยืนยันการรับสิทธิ์กอนวันท่ี 30 เมษายน 2563 ตอไป
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อนึ่ง หากคณะวิชา/หนวยงานใดท่ีประสงคปรับปรุงระบบสัญญาณ Wifi เพ่ือใชในการเรียน
การสอน ขอใหแจงความประสงคไปยังสํานักดิจิทัลเทคโนโลยีเพ่ือดําเนินการเพ่ิมประสิทธิภาพใหตอไป

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบ

เลิกประชุมเวลา 12.50 น.

(นางสาวเพรียว  บางเขม็ด)
ผูจดรายงานการประชุม

(นางสาวสิริวัลลิ์  พฤกษาอุดมชัย)
ผูจดรายงานการประชุม

(นางสาวเอมอร  ชีราวุฒธิพันธ)
ผูจดรายงานการประชุม

รายงานการประชุมฉบับนี้
ไดรับรองโดยไมมีการแกไข


