
 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร 
คร้ังที่ 21/2564 

วันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน 2564 
ณ  หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ  สํานักงานอธิการบดี  ตลิ่งชัน 

…………….……………….. 

ผูมาประชุม 

1. ผศ.ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดี ประธานกรรมการ 
2. ผศ.ดร.เชาวรีย อรรถลังรอง รองอธิการบดีฝายวิชาการ กรรมการ 
3. ศ.ดร.นันทนิตย วานิชาชีวะ รองอธิการบดีฝายวิจัย กรรมการ 
4. อ.ปญจพล เหลาพูนพัฒน รองอธิการบดฝีายวางแผนและพัฒนา กรรมการ 
5. อ.อํามฤทธิ์ ชูสุวรรณ รองอธิการบดฝีายศิลปวัฒนธรรม กรรมการ 
6. ผศ.ดร.วิชญ  มุกดามณ ี คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ กรรมการ 
7. ผศ.ดร.นนท  คุณค้ําชู คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร กรรมการ 
8. ผศ.ชวลิต ขาวเขียว คณบดีคณะโบราณคดี กรรมการ 
9. อ.ดร.ธนาทร  เจียรกุล คณบดีคณะมัณฑนศิลป กรรมการ 

10. ผศ.วุฒิชัย  เลิศสถากิจ คณบดีคณะดุริยางคศาสตร กรรมการ 
11. ผศ.ดร.ณัฐพร  กาญจนภูมิ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ 
12. อ.ดร.รัชฎาพร   ฤทธิจันทร ประธานสภาคณาจารยและพนักงาน กรรมการ 
13. ผศ.ดร.จรุงแสง  ลักษณบุญสง รองอธิการบดฝีายบริหาร กรรมการและเลขานุการ 

ผูมาประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 

1. ศ.ดร.คณติ เขียววิชัย รองอธิการบด ีพระราชวังสนามจันทร กรรมการ 
2. ผศ.จอมภัค คลังระหัด รองอธิการบด ีเพชรบุรี กรรมการ 
3. รศ.ดร.พิทักษ ศิริวงศ รองอธิการบดฝีายพัฒนากิจการเพ่ือสังคม กรรมการ 
4. อ.ดร.วิชิต อ่ิมอารมย รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา กรรมการ 
5. รศ.ดร.จุไรรัตน นันทานิช คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ 
6. ผศ.ดร.สุมาลี  ลิ้มประเสริฐ คณบดีคณะอักษรศาสตร กรรมการ 
7. ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธุ คณบดีคณะศึกษาศาสตร กรรมการ 
8. ผศ.ดร.นรงค  ฉิมพาลี คณบดีคณะวิทยาศาสตร กรรมการ 
9. ศ.ดร.ธนะเศรษฐ งาวหิรัญพัฒน คณบดีคณะเภสัชศาสตร กรรมการ 

10. ผศ.ดร.อรุณศรี ลีจีรจําเนียร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 
11. อ.ดร.วัชราภรณ  รวมธรรม คณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการ 
12. ผศ.ดร.สิริชัย ดีเลิศ รองคณบดีฝายพัฒนาดิจิทัล กรรมการ 

  รักษาการแทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
13. ผศ.ดร.สุดาวดี  จันทรภิวัฒน รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติฝายวางแผนและพัฒนา กรรมการ 

  รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 
14. ผศ.นันทพล จั่นเงนิ ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง กรรมการ 
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15. อ.ดร.สุภาพ เกิดแสง ผูอํานวยการสํานักดิจิทัลเทคโนโลย ี กรรมการ 
16. อ.ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท ผูอํานวยการหอศลิป กรรมการ 
17. ผศ.ดร.ดิเรกฤทธิ์  บัวเวช ผูแทนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ กรรมการ 
18. อ.บุญเพชร  พ่ึงยอย ผูแทนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ กรรมการ 
19. นายกฤษดา   ไพรวรรณ ผูแทนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน กรรมการ 

ผูเขารวมประชุม 

1. อ.ดร.ปริญญา หรุนโพธิ ์ ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ และรักษาการแทน 

  ผูอํานวยการสํานักงานจัดการทรัพยสิน มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2. รศ.ดร.สุชาดา พิริยะประสาธน ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาองคกร 

3. นางสาวอัปสร กิจเจริญคา ที่ปรึกษาสํานักงานอธิการบดี 
4. นายสหรัฐ   มณีจันทร ผูอํานวยการกองกฎหมาย 
5. นางอัจฉรา  ทองสงโสม ผูอํานวยการกองกลาง   
6. นางสุกัญญา   ตอทรัพยสิน ผูอํานวยการกองทรัพยากรมนุษย  
7. นางสาวนลินรัตน  ปจฉิมพัทธพงษ ผูชวยผูอํานวยการกองกลาง 
8. นางสาวธณิดา  มหาสวัสดิ์ ผูชวยผูอํานวยการกองทรัพยากรมนุษย  
9. นางสาวธันยาภรณ  ทองทับทิม หัวหนางานบริหารทรัพยากรมนุษย กองทรัพยากรมนุษย 

ผูเขารวมประชุมผานสื่ออเิล็กทรอนิกส 

1. อ.กิตติ วิสารกาญจน ผูชวยอธิการบด ีเพชรบุร ี
2. ผศ.ชาญชัย อรรคผาติ ผูชวยอธิการบดีฝายคลัง 
3. ผศ.ธาตร ี เมืองแกว ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา 
4. ผศ.ดร.นพดล ชุมชอบ ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ 
5. ผศ.ปองพล ยาศรี  ผูชวยอธิการบดีฝายวางแผนกายภาพ 

6. ผศ.ดร.ไพโรจน ขาวสิทธิวงษ ผูชวยอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา 

7. รศ.ดร.รัฐพล อนแฉง ผูชวยอธิการบดีฝายวิจัย 

8. ผศ.ดร.วรัญ ู พูลสวัสดิ์ ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาการศึกษา 

9. ผศ.ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ราชรักษ ผูชวยอธิการบดีฝายสื่อสารองคกร 

10. ผศ.ศภุวัฒน วัฒนภิโกวิท ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา วังทาพระ 

11. รศ.ดร.สาโรช พูลเทพ ผูชวยอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร 

12. ผศ.ดร.ศุภกาญจน ผาทอง ผูอํานวยการศนูยบริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนา

  การเรียนรูภาษาอังกฤษ 

13. ผศ.พีระพัฒน สําราญ ผูอํานวยการสถาบันศิลปสถาปตยกรรมไทยเฉลิมพระเกียรต ิ

14. อ.ดร.ศรายุทธ แสนม ี ผูอํานวยการสํานักงานบริการวิชาการ 

15. รศ.ดร.เอกนฤน บางทาไม ผูอํานวยการศูนยนวัตกรรมการศึกษาแหงมหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ผูไมมาประชมุ 

1. ผศ.ดร.วันชัย สุทธะนันท คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ติดราชการ 
2. ผศ.ดร.สมพิศ   ขัตติยพิกุล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ติดราชการ 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 

เมื่อกรรมการครบเปนองคประชุมแลว ประธานกลาวเปดประชุมและขอใหที่ประชุมพิจารณา
เรื่องตางๆ ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระที่  1    เรื่องรับรองรายงานการประชมุ 
ระเบียบวาระที ่ 1.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร           

ครั้งท่ี 20/2564 เม่ือวันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564  
 

สรุปเรื่อง 
 ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ครั้งที่ 20/2564 เม่ือวันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564 
 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข 
 
ระเบียบวาระที่ 1.2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร           

ครั้งท่ี 20/2564 เม่ือวันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564 (วาระลับ) 
 

สรุปเรื่อง 
 ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ครั้งที่ 20/2564 เม่ือวันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564 (วาระลับ) 
 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข 
 
ระเบียบวาระที่  2     เรื่องแจงเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระที่ 2.1 เรื่องท่ีประธานแจงใหทราบ  
 
สรุปเรื่อง 

ประธานไดแจงใหที่ประชุมทราบ จํานวน 2 เรื่อง ดังนี ้
1. ดวยทีป่ระชุมสภาวิชาการไดใหขอสังเกตวา หลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิต (หลักสูตร 4 ป) 

ไมควรมีจํานวนหนวยกิตเกิน 140 หนวยกิต จึงขอใหคณะกรรมการวิชาการและคณะวิชาชวยกํากับดูแลในเรื่อง
ดังกลาว 

2. สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศร ี     
สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องคประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ ทรงมีความหวงใยตอสถานการณแพรระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงโปรดใหราชวิทยาลัยจุฬาภรณจัดสรรวัคซีนซิโนฟารมใหนักศึกษา
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มหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 12,000 โดส ทั้งนี้ ขอใหคณะวิชาแจงนักศึกษาที่ประสงครับวัคซีนดังกลาวกรอก
ขอมูลตามแบบลงทะเบียน QR Code ท่ีกําหนดใหครบถวนผาน SU Mail (@su.ac.th) 

อนึ่ง รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร ไดใหขอมูลเพ่ิมเติมวา ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 
2564 วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทรจะประชุมหารือเตรียมความพรอมการฉีดวัคซีนพระราชทานรวมกับ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม และโรงพยาบาลนครปฐม        
เพ่ือวางแผนจัดการในการดําเนินการฉีควัคซีนใหกับบุคลากรและนักศึกษาที่ลงทะเบียนแลว จํานวน 1,902 คน 
ในวันที่  11 พฤศจิกายน 2564 ณ อาคารศูนยศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร จังหวัดนครปฐม และขอใหคณบดีคณะวิชาแจง
นักศึกษาใหเขารับการฉีดวัคซีนในวันดังกลาว 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที ่ 2.2 รายงานการเขาใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (e-Document) และ   

สรุปผลการลดใชทรัพยากรกระดาษในการเวียนเอกสารผานระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส (e-Document) ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจําไตรมาสที่ 4 

 
สรุปเรื่อง 

ตามมติท่ีประชุมคณบดี ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันอังคารท่ี 27 มกราคม 2558 ไดเปลี่ยนแปลง
ความถ่ีในการรายงานการเขาใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (e-Document) ของคณะวิชา/หนวยงาน 
โดยมอบหมายใหงานสารบรรณจัดทํารายงานดังกลาว เพื่อเสนอที่ประชุมคณบดีทราบทุกรายไตรมาส        
และครั้งที่ 20/2558 เมื่อวันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2558 ไดมอบหมายใหงานสารบรรณสรุปผลการลดใช
ทรัพยากรกระดาษและการลดคาใชจายในการเวียนเอกสารผานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (e-Document) 
ประกอบการรายงานการเขาใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (e-Document) ประกอบกับที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ไดมอบหมาย
ใหงานสารบรรณทําหนังสือไปยังคณะวิชา/หนวยงานที่มีการเขาใชระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส                   
(e-Document) นอยกวารอยละ 80 เพื่อใหชี้แจงเหตุผลที่ไมสามารถเขาใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส 
(e-Document) ไดตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด นั้น  

ในการนี้ กองกลางไดรายงานการเขาใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (e-Document) 
ของคณะวิชา/สวนงาน รวมทั้งสรุปผลการลดใชทรัพยากรกระดาษและการลดคาใชจายในการเวียนเอกสาร   
ผานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส  (e-Document) ป งบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจําไตรมาสที่  4               
(เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564) โดยพิจารณาจากหนวยงานที่มีการเวียนเอกสารผานระบบดังกลาว จํานวน 5 
หนวยงาน คือ งานบริหารทั่วไป กองกลาง งานบริหารงานทั่วไป กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร            
กองทรัพยากรมนุษย กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี และกองกฎหมาย ซึ่งสามารถลดการใชทรัพยากรกระดาษ 
จํานวน 75,752 แผน คิดเปนคาใชจายท่ีสามารถลดได จํานวนทั้งสิ้น 40,486 บาท (สี่หมื่นสี่รอยแปดสิบหก
บาทถวน) 
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ  
 
ระเบียบวาระที ่ 2.3 แนวทางการจัดทํางบประมาณ หลักเกณฑและปฏิทินการจัดทํางบประมาณ

รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564 ไดใหความเห็นชอบแนวทางการ
จัดทํางบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 นั้น 

เพ่ือใหการดําเนินการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 เปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพ สอดคลองตามแนวทางและปฏิทินการจัดทํางบประมาณของสํานักงบประมาณ กองแผนงาน   
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบแนวทาง หลักเกณฑและปฏิทินในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังนี ้

1. แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประกอบดวย 
1.1 ดําเนินการใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ แผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) แผนปฏิบัติราชการของกระทรวง เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน นโยบายสําคัญของ
รัฐบาล รวมทั้งการนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนแนวทางในการจัดสรรงบประมาณ โดย
คํานึงถึงความจําเปนและภารกิจของหนวยรับงบประมาณ ความตองการในพื้นที่และแผนพัฒนาพื้นที่ตามความ
ตองการของประชาชน เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพความคุมคาในการใชจายงบประมาณและผลสัมฤทธิ์ในการ
บริหารจัดการภาครัฐ 

1.2 ดําเนินการใหสอดคลองกับสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) โดยใหความสําคัญกับการแกไขปญหาบรรเทาหรือแกไขผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจากการ
แพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

1.3 ใหความสําคัญกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ิมศักยภาพการถายโอนภารกิจการ
จัดการบริการสาธารณะ ลดความเหลื่อมล้ํา รวมทั้งการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได และประสิทธิผล
การใชจายขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

1.4 เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดทํางบประมาณใหครอบคลุมทุกแหลงเงิน โดยใหหนวยรับ
งบประมาณพิจารณานําเงินนอกงบประมาณหรือเงินสะสมคงเหลือมาใชดําเนินภารกิจของหนวยงานเปน   
ลําดับแรกควบคูไปกับการพิจารณาทบทวนเพ่ือชะลอ ปรับลด หรือยกเลิกการดําเนินโครงการที่มีความสําคัญใน
ระดับต่ําหรือหมดความจําเปน พิจารณาถึงความพรอมขีดความสามารถในการใชจายงบประมาณ รวมทั้งให
ความสําคัญกับการนําความสําเร็จในการปฏิบัติงานและผลการใชจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2565 มาประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณใหสอดคลองกับศักยภาพการ
ดําเนินงานของหนวยรับงบประมาณ 

1.5 ดําเนินการให เปนไปตามบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2560 พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง
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ของรัฐ พ.ศ. 2561 พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 รวมทั้ งกฎหมายระเบียบและมติ
คณะรัฐมนตรีที่เก่ียวของกับการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปอยางครบถวน  

2. หลักเกณฑการจัดทําคําขอและปฏิทินการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที ่ 2.4 การสนับสนุนการจัดสรรวัคซีนปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 
สรุปเรื่อง 

ดวยมหาวิทยาลัยไดรับแจงจากกลุมผูประสานงานวัคซีนของกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.) วากระทรวง อว. ไดรับการสนับสนุนจัดสรรวัคซีนปองกันโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) สําหรับนักศึกษา บุคลากร และผูเขารวมโครงการ U2T ท่ัวประเทศ เพ่ิมเติมอีก
จํานวน 1,558,175 คน หรือ 3,116,350 โดส ซึ่งไดรับความเห็นชอบในการสนับสนุนวัคซีนเพ่ิมเติมโดยเฉพาะ
ในสวนภูมิภาคจากคณะกรรมการโรคติดตอแหงชาติ โดยสนับสนุนไปยังแตละจังหวัดตามจํานวนดังกลาว  

ทั้ งนี้  กระทรวงสาธารณสุขจะแจงไปยังผูวาราชการจังหวัด/กทม. ในฐานะประธาน
คณะกรรมการโรคติดตอจังหวัด/กทม. จัดสรรวัคซีนสําหรับนิสิตนักศึกษาในสังกัด อว. บุคลากร และผูเขารวม
โครงการ U2T รวมทั้งกระทรวง อว. จะมีหนังสือแจงมหาวิทยาลัย และผูวาราชการจังหวัด/กทม. ใหดําเนินการ
รวมกัน ซึ่งหากมหาวิทยาลัยไดรับการจัดสรรวัคซีนแลว จะดําเนินการประสานงานจัดสรรวัคซีนสําหรับ
นักศึกษา บุคลากร และผูเขารวมโครงการ U2T ของมหาวิทยาลัยตอไป 

อนึ่ง รองอธิการบดี เพชรบุรี ไดแจงใหที่ประชุมทราบเพ่ิมเติมวา ขณะนี้อยูระหวางหารือกับ
คณะวิชาเก่ียวกับแนวทางในการจัดการเรียนการสอนภายในวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี (Onsite) เพ่ือรองรับ
นักศึกษาที่ประสงคกลับเขามาภายในวิทยาเขต รวมทั้งจะไดแจงจํานวนนักศึกษาที่ประสงคเขารับการฉีดวัคซีน
ไปยังสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี เพ่ือกําหนดแนวทางการดําเนินการฉีดวัคซีนใหกับนักศึกษาภายในวิทยาเขต
ตอไป 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม  
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที ่ 2.5 แนวทางและหลักเกณฑการเปดสถานท่ีทําการของสถาบันอุดมศึกษา 
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ไดมี
หนังสือ ที่ อว 0200.6/ว 15982 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2564 ขอใหมหาวิทยาลัยปฏิบัติใหเปนไปตามแนวทาง
และหลักเกณฑการเปดสถานที่ทําการของสถาบันอุดมศึกษา โดยการเขามาปฏิบัติงาน จัดการเรียนการสอน 
หรือทํากิจกรรมกลุม จําแนกตามพื้นที่ควบคุม (ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามประกาศของ ศบค. ลาสุด) และการ
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ขอเปดสถานที่ทําการของสถาบันอุดมศึกษาใหจัดทําหนังสือไปยัง สป.อว. เพ่ือพิจารณาตามความจําเปนและ
เหมาะสม นั้น  

ในการนี้ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม จึงไดกําหนดแนวทางและ
หลักเกณฑในการเปดสถานที่ทําการของสถาบันอุดมศึกษา ดังนี ้

1. เงื่อนไขในการเปดสถานที่ทําการของสถาบันอุดมศกึษา 
(1) เมื่อสถานการณในระดับพื้นที่คลี่คลาย และใหใชอาคารสถานที่ได 
(2) จัดใหมีระบบการสรางเสริมภูมิคุมกัน การปองกัน การเฝาระวงั และการดูแลเมื่อติดเชื้อ 
(3) มีการประเมินสถานการณอยางตอเนื่อง ในชวงแรกทุก 2 สัปดาห และสามารถ

ปรับเปลี่ยนตามสถานการณได 
2. ชวงเวลาการเปดสถานท่ีทําการสถาบันอุดมศึกษา ใหมีการประเมินรวมกันกับทาง

การแพทยและสาธารณสุข โดยดําเนินการเปน 3 ระยะ ดังนี ้
ระยะที่ 1 พฤศจิกายน 2564 
ระยะที่ 2 ธันวาคม 2564 
ระยะที่ 3 มกราคม 2565 

3. หลักเกณฑการใหเขามาปฏิบัติงานหรือทํากิจกรรมในพ้ืนที่ของสถาบันอุดมศึกษา 
(1) ในระยะที่ 1 อนุญาตเฉพาะคณาจารย บุคลากร นักวิจัย และนิสิตนักศึกษาที่เขามา

ปฏิบัติงานจัดการเรียนการสอน หรือทํากิจกรรมในพ้ืนที่ของสถาบันอุดมศึกษา 
(2) กําหนดจํานวนผูที่เขามาในพ้ืนที่สถาบันอุดมศึกษา โดยคํานึงถึงการปองกันการติด

เชื้อและภูมิคุมกันของผูปฏิบัติ เชน มีผูที่ไดรับวัคซีนอยางนอยรอยละ 90 ของบุคคลทั้งหมดที่เขามาในพ้ืนที่ของ
สถาบันอุดมศึกษา 

(3) จํานวนของผูที่ไดรับอนุญาตใหเขามาในพื้นที่สถาบันอุดมศึกษาไมเกินรอยละ ดังนี ้
(3.1) ระยะที่ 1 ไมเกิน 25% ของจํานวนผูปฏิบัติงานในพื้นที่ในสถานการณปกต ิ
(3.2) ระยะที่ 2 ไมเกิน 50% ของจํานวนผูปฏิบัติงานในพื้นที่ในสถานการณปกต ิ
(3.3) ระยะที่ 3 ใหเปนไปตามขอกําหนดของภาครัฐ หรือพ้ืนท่ี ในขณะนั้น 

4. การเขามาปฏิบัติงาน จัดการเรียนการสอน หรือทํากิจกรรมกลุม จําแนกตามพื้นที่ควบคุม
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามประกาศของ ศบค. 

ทั้งนี้ สถาบันอุดมศึกษาสามารถกําหนดเกณฑเพ่ิมเติมหรือลดหยอนเกณฑบางอยางไดขึ้นอยู
กับการประเมินสถานการณ โดยคาํนึงถึงความปลอดภัยของผูเขามาในพ้ืนที่ของสถาบันอุดมศึกษาเปนสําคัญ 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่  2.6 รายงานผลการรับวัคซีนปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ของบุคลากรและนักศึกษา 
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 20/2564 เมื่อวันที่ 19 
ตุลาคม 2564 มอบหมายใหกองกลางสํารวจและรวบรวมขอมูลจํานวนบุคลากรและนักศึกษาของแตละ      
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คณะวิชา/หนวยงานท่ีไดรับการฉีดวัคซีนปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 1 เข็ม และครบ    
2 เข็ม รวมทั้งที่ยังไมไดรับวัคซีน แลวนําเสนอที่ประชุม ก.บ.ม. ในครั้งตอไปเพื่อวางแผนเตรียมเปดเรียน        
ภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2564 และอาจพิจารณาแนวทางในการประสานงานขอรับการสนับสนุนวคัซีน
เพ่ิมเติมใหตอไป นั้น  

ในการนี้  กองกลางไดรายงานผลการรับวัคซีนปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019     
(COVID-19) ของบุคลากรและนักศึกษาของแตละคณะวิชา/หนวยงาน ขอมูล ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2564     
โดยมีบุคลากรผูไดรับวัคซีน 2 เข็ม และ 3 เข็ม จํานวนทั้งสิ้น 2,978 คน คดิเปนรอยละ 91.91  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่  2.7 การจัดเก็บขอมูลสวนบคุคลในระบบตางๆ ของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
สรุปเรื่อง 

ดวยสํานักดิจิทัลเทคโนโลยีไดรวบรวมรายละเอียดการจัดเก็บขอมูลสวนบุคคลในระบบตางๆ 
ทั้งที่เปนระบบอิเล็กทรอนิกสและไมเปนอิเล็กทรอนิกสในระดับมหาวิทยาลัยและภายในสวนงานตางๆ โดยจะมี
การจัดทําแบบฟอรมแสดงความยินยอมใหใชขอมูลสวนบุคคลจากเจาของขอมูล ภายหลังการรวบรวม
รายละเอียดขอมูลสวนบุคคลที่มีการจัดเก็บ และวัตถุประสงคในการจัดเก็บขอมูลสวนบุคคลครบถวน       
พรอมทั้งเสนอใหแตงตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลการปฏิบัติใหเปนไปตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวน
บุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งจะมีผลบังคับใชในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565   

ในการนี้ เพื่อใหการดําเนินการดังกลาวครอบคลุมทุกระบบที่มีการจัดเก็บขอมูลสวนบุคคล 
สํานักดิจิทัลเทคโนโลยีจึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบรายละเอียดการจัดเก็บขอมูลสวนบุคคลในระบบตางๆ ของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยคณะวิชา/สวนงานสามารถสงขอมูลเพ่ิมเติมไปยังสํานักดิจิทัลเทคโนโลยี ภายในวันท่ี 
15 พฤศจิกายน 2564  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ ทั้งนี้ ขอใหคณะวิชา/สวนงานจัดสงรายละเอียดการจัดเก็บขอมูลสวน
บุคคลในระบบตางๆ ไปยังสํานักดิจิทัลเทคโนโลยีเพื่อดําเนินการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูล
สวนบุคคล พ.ศ. 2562 ตอไป 
 
ระเบียบวาระที่  2.8 ระบบมอนิเตอรสถานะระบบเครือขาย 
 
สรุปเรื่อง 

เนื่องดวยในสถานการณปจจุบันการจัดการเรียนการสอนและการดําเนินการของมหาวิทยาลัย 
จําเปนตองใชสัญญาณอินเทอรเน็ตที่รวดเร็วและมีความเสถียร ซึ่งการยกระดับคุณภาพการใหบริการ
อินเทอรเน็ตของมหาวิทยาลัยตองอาศยัความรวมมือจากคณะวิชา/สวนงาน ดังนั้น เพ่ือใหเกิดการแกไขปญหาที่
ตรงประเด็นและสงเสริมใหเกิดการใชงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ อีกท้ังเพื่อเปนการสื่อสารขอมูลสถานะ
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เครือขายแกผูบริหารมหาวิทยาลัย คณะวิชา/สวนงาน สํานักดิจิทัลเทคโนโลยีจึงไดนํารองติดตั้งระบบมอนิเตอร
สถานะระบบเครือขายเพ่ือแจงเตือนปญหาและการตรวจสอบเบื้องตนกรณีอุปกรณเครือขายกําลังเขาขายชํารุด 
โดยปจจุบันระบบดังกลาวครอบคลุมจุดเชื่อมตอที่สําคัญในพ้ืนที่สวนกลาง จํานวนทั้งสิ้น 120 จุด ทั้งนี้        
หากคณะวิชา/สวนงานสนใจขยายพื้นที่ติดตั้งระบบดังกลาว สามารถแจงความประสงคไปยังสํานักดิจิทัล
เทคโนโลย ี

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ  
 

ระเบียบวาระที่  2.9 การดําเนินการลดคาธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 
2564 ตามมาตรการการลดภาระคาใชจายดานการศึกษาของนิสิตนักศึกษา
ในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ 

 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบในหลักการและแนวทางการใหความ
ชวยเหลือตามมาตรการการลดภาระคาใชจายดานการศึกษาของนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและ
เอกชนของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 
7/2564 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ไดใหความเห็นชอบในหลักการและแนวทางการใหความชวยเหลือ
นักศึกษาตามมติคณะรัฐมนตรี นั้น 

ในการนี้ กองบริหารงานวิชาการรวมกับสํานักดิจิทัลเทคโนโลยีไดดําเนินการลดคาธรรมเนียม
การศึกษา ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2564 ตามมาตรการการลดภาระคาใชจายดานการศึกษาของนิสิต
นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐใหกับนักศึกษาทุกระดับปริญญาเรียบรอยแลว ดังนี ้

คาธรรมเนียมการศึกษา (คาหนวยกิต คาลงทะเบียนเหมาจาย คาธรรมเนียมพิเศษ คาบํารุง
มหาวิทยาลัย คาบํารุงหองสมุด คาบํารุงคอมพิวเตอร และคาบํารุงกิจกรรมนักศึกษา) มีสวนลดเปนลําดับข้ัน 
ดังนี้ 

สวนที่ 1 นักศึกษาที่ชําระคาธรรมเนียมการศึกษาไมเกิน 50,000 บาท ใหลดในอัตรารอยละ 
50 โดยรัฐบาลใหการสนับสนุนในอัตรารอยละ 30 และมหาวิทยาลัยใหการสนับสนุนในอัตรารอยละ 20 

สวนที่ 2 นักศึกษาที่ชําระคาธรรมเนียมการศึกษาสวนท่ีเกิน 50,000 บาท แตไมเกิน 100,000 
บาท ใหลดเพิ่มในอัตรารอยละ 30 โดยรัฐบาลใหการสนับสนุนในอัตรารอยละ 18 และมหาวิทยาลัยใหการ
สนับสนุนในอัตรารอยละ 12 

สวนที่ 3 นักศึกษาที่ชําระคาธรรมเนียมการศึกษาสวนที่เกิน 100,000 บาท ใหลดเพ่ิมในอัตรา
รอยละ 10 โดยรัฐบาลใหการสนับสนุนในอัตรารอยละ 6 และมหาวิทยาลัยใหการสนับสนุนในอัตรารอยละ 4 

สําหรับนักศึกษาที่ไมไดถือสัญชาติไทย จะไมไดรับสวนลดคาธรรมเนียมการศึกษาในสวนที่
รัฐบาลสนับสนุน แตจะไดรับสวนลดคาธรรมเนียมการศึกษาในสวนที่มหาวิทยาลัยสนับสนุน และเนื่องจาก
รัฐบาลกําหนดใหนักศึกษาเปนผูยืนยันตัวตนในการเขารวมโครงการดวยตนเอง มหาวิทยาลัยจึงไดพัฒนาระบบ
การยืนยันสิทธิ์ขอรับสวนลดคาธรรมเนียมการศึกษาเพ่ือใชเปนหลักฐานในการเบิกจายเงิน โดยเปดใหนักศึกษา
ลงทะเบียนรับสิทธิผ์านระบบ REG จํานวน 4 รอบ  
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รอบที่ 1  วันที่  9-16 สิงหาคม 2564  
รอบที่ 2  วันที่ 23-31 สิงหาคม 2564  
รอบที่ 3  วันที่ 15-30 กันยายน 2564  
รอบที่ 4  วันที่ 18-22 ตุลาคม 2564 
หลังจากปดระบบสําหรับลงทะเบียนรับสิทธิ์แลว จําแนกขอมูลนักศึกษาได ดังนี ้
1. นักศึกษาที่มคีุณสมบัติและลงทะเบียนรับสิทธิ ์ จํานวน 27,269 คน 

รับสวนลดของมหาวิทยาลัย จํานวน  27,234 คน  เปนเงนิ 138,964,820 บาท 
รับสวนลดของรัฐบาล  จํานวน  27,037 คน  เปนเงิน 205,074,714 บาท 

2. นักศึกษาที่มีคุณสมบัติแตไมลงทะเบียนรับสิทธิ ์ จํานวน 372 คน 
3. นักศึกษาที่ไดรับทุนการศึกษาของรัฐบาลเต็มจํานวน จํานวน 15 คน 
สําหรับการคืนสวนลดคาธรรมเนียมการศึกษาในสวนที่รัฐบาลสนับสนุน จําแนกเปน 2 กรณ ีคือ 
กรณีท่ี 1 นักศึกษาที่จายคาธรรมเนียมการศึกษาใหกับมหาวิทยาลัยครบแลว ไดรับเงินสวนลด

คืนผานบัญชีพรอมเพย ท่ีลงทะเบียนดวยหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 21,561 คน               
เปนเงิน 156,902,418  บาท 

กรณีที่ 2 นักศึกษาที่ยังไมชําระคาธรรมเนียมการศึกษา หรือชําระเพียงบางสวน หรือเปน
นักศึกษาทุนกูยืม จํานวน 5,479 คน เปนเงนิ 48,172,296 บาท สําหรับนักศึกษากรณีนี้จะตองยืนยันการขอรับ
เงินชวยเหลือและยินยอมใหนําเงินที่ไดรับจากรัฐบาลไปชําระคาธรรมเนียมการศึกษาเพื่อใหมหาวิทยาลัย
สามารถรับเงินชวยเหลือจากรัฐบาล (โดยโอนเปนเงินรายไดใหกับคณะวิชา) ตามแนวทางของ สป.อว. ซึ่ง
มหาวิทยาลัยไดใหนักศึกษาแจงยืนยันกลับผาน SU Mail (@su.ac.th) ซึ่งขณะนี้มีนักศึกษาแจงยืนยันแลว 
จํานวน 3,418 คน และยังไมแจงยืนยัน 2,061 คน จําแนกรายคณะวิชา ดังนี ้
 

คณะวิชา 
จํานวน
นักศึกษา 

(คน) 

นักศึกษาที่
ยืนยันแลว 

(คน) 

นักศึกษาที่ยังไมยืนยัน (คน) 

สงเมลแลว ไมมีเมล SU 

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ 228 76 139 13 
คณะสถาปตยกรรมศาสตร 134 51 81 2 
คณะโบราณคดี 219 155 64 0 
คณะมัณฑนศลิป 190 56 126 8 
คณะอักษรศาสตร 473 345 127 1 
คณะศึกษาศาสตร 566 344 215 7 
คณะวิทยาศาสตร 640 499 138 3 
คณะเภสัชศาสตร 187 140 47 0 
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

812 600 209 3 

คณะดุริยางคศาสตร 193 55 125 13 
คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 126 86 40 0 
คณะวิทยาการจัดการ 1016 711 302 3 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 331 211 120 0 



 

 

11

คณะวิชา 
จํานวน
นักศึกษา 

(คน) 

นักศึกษาที่
ยืนยันแลว 

(คน) 

นักศึกษาที่ยังไมยืนยัน (คน) 

สงเมลแลว ไมมีเมล SU 

วิทยาลัยนานาชาติ 340 89 244 7 
บัณฑิตวิทยาลัย 18 0 14 4 
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ
และคณะศึกษาศาสตร 

6 0 5 1 

 5,479 3,418 1,996 65 
 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มต ิ ทีป่ระชุมรับทราบ และขอใหคณะวิชาติดตอนักศึกษาที่ยังไมชําระคาธรรมเนียมการศกึษา หรือ
ชําระเพียงบางสวน หรือเปนนักศึกษาทุนกูยืม เรงดําเนินการยืนยันการขอรับเงินชวยเหลือและยินยอมใหนําเงิน
ที่ไดรับจากรัฐบาลไปชําระคาธรรมเนียมการศึกษาเพ่ือใหมหาวิทยาลัยสามารถรับเงินชวยเหลือจากรัฐบาล (โดย
โอนเปนเงินรายไดใหกับคณะวิชา) ตามแนวทางของ สป.อว. ซึ่งมหาวิทยาลัยไดใหนักศึกษาแจงยืนยันกลับผาน        
SU Mail (@su.ac.th) 

ทั้งนี้ ที่ประชุมมอบหมายใหสํานักดิจิทัลเทคโนโลยีตรวจสอบคุณภาพสัญญาณอินเทอรเน็ตให
มีประสิทธิภาพพรอมใชงานกอนเปดภาคการศึกษา 

 
ระเบียบวาระที่  3    เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน  
 ไมมี 
 
ระเบียบวาระที่  4     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระที่  4.1 การบริหารงานบุคคล 
ระเบียบวาระที่  4.1.1 การสอบแขงขัน / คัดเลือก 
  ไมมี 
 
ระเบียบวาระที่  4.1.2 การขออนุมัติบรรจุบุคคล / การโอนยาย 
ระเบียบวาระที่  4.1.2.1 คณะมัณฑนศิลปขออนุมัติจาง นางสาวณัฐพร ศรีสุข เพื่อบรรจุเปนพนักงาน

มหาวิทยาลัย ตําแหนงนักการเงินปฏิบตัิการ 
 

สรุปเรื่อง 
ตามท่ีคณะมัณฑนศลิปมีกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงนักการเงินปฏิบัติการ 

ตําแหนงเลขที่ S-2-1001-010 สังกัดสํานักงานคณบดี นั้น 
  คณะฯ ไดดําเนินการตามขั้นตอนแลว ผูไดรับการคัดเลือกคือ นางสาวณัฐพร ศรีสุข วุฒิ
เทคโนโลยีบัณฑิต (การบัญชี) จากสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๔ (ปจจุบันเปนพนักงานมหาวิทยาลัย 
ประเภทชั่วคราว) คณะฯ จึงประสงคขออนุมัติจาง นางสาวณัฐพร ศรีสุข เพื่อบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย 
ดํารงตําแหนงนักการเงินปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-2-1001-010 อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท 
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สังกัดสํานักงานคณบดี คณะมัณฑนศิลป พรอมทั้งขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลอง
ปฏิบัติงาน ดังนี ้ 

1. คณบดคีณะมัณฑนศลิป   ประธานกรรมการ 
2. นายวุฒิ คงรักษา    กรรมการ 
3. นางสาวสุรีพร แปนพิบูลลาภ   กรรมการ 
4. นางสาวรางวัล สุขี    กรรมการ 
5. นายศุภฤกษ ทับเสน    กรรมการและเลขานุการ 

 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหจาง นางสาวณัฐพร ศรีสุข เพื่อบรรจุเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนงนักการเงินปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-2-1001-010 อัตราเงินเดือน เดือนละ 
19,500 บาท สังกัดสํานักงานคณบดี คณะมัณฑนศิลป ตั้งแตวันท่ี 1 ธันวาคม 2564 พรอมทั้งอนุมัติใหแตงตั้ง
คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาว ตามรายชื่อที่คณะฯ เสนอ ทั้งนี้ การจาง
ครั้งแรกใหจางเปนพนักงานประจําสถานภาพทดลองงานมีระยะเวลาการจาง 1 ป   
 
ระเบียบวาระที่  4.1.3 การประเมินการปฏิบตัิงาน 
ระเบียบวาระที่  4.1.3.1 รายงานผลการประเมินทดลองปฏิบตัิงานของพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 

2 ราย 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรไดมีคําสั่งบรรจุบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย โดยใหทดลอง

ปฏิบัติงานในตําแหนงเปนเวลา 6 เดือน จํานวน 2 ราย คือ 
 1. นายธรณินทร ดวงสินธ วุฒิวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและระบบ
คอมพิวเตอร) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ดํารงตําแหนงนักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที ่             
S-1-0701-010 อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท สังกัดงานบริหารและพัฒนาวิชาการ สํานักงานคณบดี 
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ ตั้งแตวันที่ 8 มีนาคม 2564 
 2. นางสาวอารีวรรณ เฉลิมชัย วุฒิศึกษาศาสตรบัณฑิต (การศึกษาตลอดชีวิต) จาก
มหาวิทยาลัยศิลปากร ดํารงตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่  S-2-1301-003              
อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท สังกัดงานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา สํานักงานคณบดี          
คณะวิทยาศาสตร ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2564 
 บัดนี้ คณะกรรมการประเมินฯ ไดดําเนินการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาว ิทยาล ัยดังกลาวแลว เห็นวาพน ักงานมหาว ิทยาล ัย  ทั้ ง 2 ราย เปนผูมีความรูความสามารถ             
ความรับผิดชอบและความประพฤติเหมาะสม เห็นควรใหปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาวตอไป 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบรายงานผลการประเมินทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัย จํานวน 2 ราย และใหปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาวตอไป 
 
ระเบียบวาระที่  4.1.3.2 รายงานการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหนาภาควิชาวิศวกรรมเคมี 

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
  (วาระลับ) 
 
ระเบียบวาระที่  4.1.4 การขอเปลี่ยน / เพิ่มเงื่อนไขการบรรจุ 
  ไมมี 
 
ระเบียบวาระที่  4.1.5 การพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ระดับชํานาญงาน ชํานาญงานพิเศษ 

ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ 
ระเบียบวาระที่  4.1.5.1 ผลการประเมินการเสนอขอกําหนดระดับตําแหนงเพื่อแตงตั้งใหดํารง

ตําแหนงสูงขึ้น 
  (วาระลับ) 
 
ระเบียบวาระที่ 4.1.6 เรื่องอื่น ๆ 
ระเบียบวาระที่ 4.1.6.1 ขออนุมัติตอการจางผูมีความรูความสามารถพิเศษเปนอาจารยในมหาวิทยาลัย 

ราย ผูชวยศาสตราจารย ดร.จันทรฉาย ทองปน 
 
สรุปเรื่อง  
 ตามระเบียบทบวงมหาวิทยาลัยวาดวยการจางผูมีความรูความสามารถพิเศษเปนอาจารยใน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2542 และหนังสือทบวงมหาวิทยาลัย ที่ ทม 0202/ว 11 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ 2542 
มอบอํานาจให ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยเปนผูพิจารณาอนุมัติการจางผูมีความรูความสามารถพิเศษเปนอาจารยใน
มหาวิทยาลัย ซึ่งเปนการจางตอเนื่องกันเกิน 5 ป และหนังสือทบวงมหาวิทยาลัยที่ ทม 0202.5/ว 743 ลงวันท่ี 
23 พฤศจิกายน 2543 มอบอํานาจให  ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยเปนผู พิจารณาอนุมัติการจางผูมีความรู
ความสามารถพิเศษเปนอาจารยในมหาวิทยาลัย สําหรับผูมีอายุเกิน 65 ป ทั้งนี้ ที่ประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 
20/2562 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562 มีมติใหการพิจารณาตอการจางผูมีความรูความสามารถพิเศษเปน
อาจารยในมหาวิทยาลัยในปตอ ๆ ไป ใหนําเสนอที่ประชุม ก.บ.ม.พิจารณาอนุมัติทุกกรณ ีนั้น 

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจึงประสงคขออนุมัติตอการจางผูมีความรู
ความสามารถพิเศษเปนอาจารยในมหาวิทยาลัย ราย ผูชวยศาสตราจารย ดร.จันทรฉาย ทองปน อายุ 60 ป 
ตําแหนงอาจารยผูเชี่ยวชาญ ตําแหนงเลขที่ 20 อัตราเงินเดือน 40,110 บาท สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปนเวลา 1 ป ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหตอการจางผูมีความรูความสามารถพิเศษเปนอาจารย  
ในมหาวิทยาลัย ราย ผูชวยศาสตราจารย ดร.จันทรฉาย ทองปน อายุ 60 ป ตําแหนงอาจารยผูเชี่ยวชาญ 
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ตําแหนงเลขที่ 20 อัตราเงินเดือน 40,110 บาท สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม           
เปนเวลา 1 ป ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 
 
ระเบียบวาระที ่ 4.1.6.2 ขออนุมัติ เปลี่ยนชื่อตําแหนงและเลขที่ตําแหนงกรอบอัตราวางพนักงาน

มหาวิทยาลัย 
 
สรุปเรื่อง  

ตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัย มีกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา 
ตําแหนงนักการเงินปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-1-0600-501 ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน (เงินรายได
สมทบ) สังกัดงานบริหารทั่วไป สํานักงานคณบดี บัณฑติวิทยาลัย วางตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2564 นั้น  
 เพ่ือใหการดําเนินงานในบัณฑิตวิทยาลัย เปนไปดวยความเรียบรอย บัณฑิตวิทยาลัย             
จึงประสงคขออนุมัติเปลี่ยนชื่อตําแหนงและเลขที่ตําแหนงกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย จากตําแหนง
นักการเงินปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-1-0600-501 ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน (เงินรายไดสมทบ) 
สังกัดงานบริหารทั่วไป สํานักงานคณบดี บัณฑิตวิทยาลัย เปนตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ 
ตําแหนงเลขที่ S-2-0600-004 สังกัดงานบริหารทั่วไป สํานักงานคณบดี บัณฑิตวิทยาลัย 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหเปลี่ยนชื่อตําแหนงและเลขที่ตําแหนงกรอบอัตราวาง
พนักงานมหาวิทยาลัย จากตําแหนงนักการเงินปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-1-0600-501 ซึ่งจางดวยเงิน
งบประมาณแผนดิน (เงินรายไดสมทบ) สังกัดงานบริหารทั่วไป สํานักงานคณบดี บัณฑิตวิทยาลัย เปนตําแหนง
นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-2-0600-004 สังกัดงานบริหารทั่วไป สํานักงานคณบดี 
บัณฑิตวิทยาลัย 
 
ระเบียบวาระที ่ 4.1.6.3 การแตงตั้งกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

ประเภทคณบด ี
 

สรุปเรื่อง 
  ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ี 1092/2561 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2561 สั่งแตงตั้ง            
รองศาสตราจารย ดร.จุไรรัตน นันทานิช ดํารงตําแหนงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีวาระการดํารงตําแหนง       
4 ป ตั้งแตวันที ่13 กรกฎาคม 2561 เปนตนมา นั้น 
  เนื่องจาก รองศาสตราจารย ดร.จุไรรัตน นันทานิช จะครบวาระการดํารงตําแหนงคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ซึ่งขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการสรรหาคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2560 ขอ 5 กําหนดใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาผูสมควรดํารง
ตําแหนงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กอนวาระการดํารงตําแหนงจะสิ้นสุดลงไมนอยกวา 120 วัน ทั้งนี้ ตามขอบังคับฯ 
ขอ 7 กําหนดใหคณะกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีบัณฑติวิทยาลัย ประกอบดวย  
  (1) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคณุวุฒิหนึ่งคน เปนประธานกรรมการ 
  (2) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคณุวุฒิหนึ่งคน เปนกรรมการ 
  (3) อธิการบดี เปนกรรมการ 
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  (4) ประธานสภาคณาจารยและพนักงาน หรือกรรมการ 
   สภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจําหนึ่งคน เปนกรรมการ 
  (5) ผูแทนคณบดีสามคน  เปนกรรมการ 
ใหผูอํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัยเปนเลขานุการ และอาจตั้งผูชวยเลขานุการไดไมเกินสองคน 

  และตามขอบังคับฯ ขอ 8 วรรคสาม กําหนดใหการไดมาซึ่งกรรมการตามขอ 7 (5) ใหบุคคล
ดังกลาวเลือกกันเองในแตละกลุมสาขา กลุมสาขาละหนึ่งคน เปนกรรมการ โดยใหดําเนินการใหแลวเสร็จ             
กอนการแตงตั้งคณะกรรมการตามขอ 5 ไมนอยกวาเจ็ดวัน ทั้งนี้ ใหจําแนกตามกลุมสาขาตามที่กําหนดไวใน
ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยสภาวิชาการ พ.ศ. 2559 แตหากคณะใดที่อยูตั้งแตสองกลุมสาขาขึ้นไป 
ใหจัดอยูในกลุมสาขาใดสาขาหนึ่งโดยพิจารณาจากจํานวนคณาจารยประจําในกลุมสาขาที่มากที่สุดเปนเกณฑ     

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ     คณบดีไดลงคะแนนเลือกกันเอง จากผลการลงคะแนน ปรากฏรายชื่อผูไดรับเลือกเปน
กรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ประเภทคณบดี ในแตละกลุมสาขา กลุมสาขา 
ละหนึ่งคน ดังนี ้
  กลุมสาขาศิลปะและการออกแบบ ไดแก คณบดีคณะมัณฑนศิลป  
 กลุมสาขาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร ไดแก คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
 กลุมสาขาวิทยาศาสตร ไดแก คณบดีคณะเภสัชศาสตร 
 

ระเบียบวาระที่  4.2 แผนและการติดตามผลการดําเนินงานตามแผน 
ระเบียบวาระที่  4.2.1 แผนพัฒนาความเปนเลิศมหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 5 ป พ.ศ. 2566-2570   

(ฉบับปรับปรุง) ภายใตกฎกระทรวงการจัดกลุมสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 
2564 โครงการพลิกโฉมสถาบนัอดุมศึกษา 

 
สรุปเรื่อง 

ตามมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ไดใหความ
เห็นชอบการเลือกกลุมของมหาวิทยาลัยศิลปากร คือ กลุมที่ 1 การพัฒนา การวิจัยระดับแนวหนาของโลก 
(Global & Frontier Research) โดยมีจุดเนน คือ เพ่ิมศักยภาพมหาวิทยาลัยศิลปากรสูอันดับโลก ดานศิลปะ 
การออกแบบ และศิลปวัฒนธรรม และเห็นชอบแผนพัฒนาความเปนเลิศมหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 5 ป 
พ.ศ. 2566-2570 ตามที่คณะกรรมการพัฒนาความเปนเลิศของมหาวิทยาลัยศิลปากร ตามกฎกระทรวงการจัด
กลุมสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 เสนอ โดยมหาวิทยาลัยไดสงผลการประเมินตนเองและแผนพัฒนาความ
เปนเลิศมหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 5 ป พ.ศ. 2566-2570 ไปยังคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือพิจารณาให
ความเห็นในการขอจัดกลุมสถาบันอุดมศึกษากลุมพัฒนาการวิจัยระดับแนวหนาของโลก เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 
2564 และสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมไดแจงผลการพิจารณาจาก
คณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้งที่ 10/2564 เม่ือวันที่ 19 ตุลาคม 2564 เห็นดวยกับสภา
มหาวิทยาลัยศิลปากรที่เสนอขอเขาสังกัดกลุมสถาบันอุดมศึกษากลุมพัฒนาการวิจัยระดับแนวหนาของโลก 
โดยมีขอเสนอแนะใหมหาวิทยาลัยปรับปรุงแผนพัฒนาความเปนเลิศมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2566-2570 
ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการการอุดมศึกษา และมหาวิทยาลัยไดยืนยันการขอเขาสังกัดกลุม
สถาบันอุดมศึกษากลุมพฒันาการวิจัยระดับแนวหนาของโลกเรียบรอยแลว นั้น 
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ในการนี้ กองแผนงานจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาแผนพัฒนาความเปนเลิศมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ระยะ 5 ป พ.ศ. 2566-2570 (ฉบับปรับปรุง) ภายใตกฎกระทรวงการจัดกลุมสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 
2564 โครงการพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษา ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมี
สาระสําคัญ ดังนี ้

1. การปฏิรูประบบบริหาร กฎระเบียบ และระบบธรรมาภิบาล  
มหาวิทยาลัยไดกําหนดแนวทางการทบทวน ปรับปรุงกฎระเบียบ ขอบังคับ และ

หลักเกณฑภายในตางๆ ของมหาวิทยาลัยใหมีความคลองตัวและเอ้ือตอการทํางานของบุคลากรท่ีเนนผลลัพธ
ความสําเร็จของงาน ใหสอดคลองกับการพลิกโฉมของมหาวิทยาลัย โดยในระยะ 5 ป ไดกําหนดแผน/โครงการ
ที่สําคัญ เพ่ือสนับสนุนการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยใหบรรลุเปาหมายที่กําหนด  

2. การวิเคราะหโอกาสการประสบความสําเร็จ  และการควบคุมความเสี่ยงของแผนพัฒนา
ความเปนเลิศของมหาวิทยาลัย  

มหาวิทยาลัยมีการวิเคราะหโอกาสประสบความสําเร็จและความเสี่ยงของแผนพัฒนาความ
เปนเลิศมหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 5 ป พ.ศ. 2566-2570 (ฉบับปรับปรุง) โดยการประเมินความเสี่ยง ไดแก  

(1) โอกาสที่จะไมเกิดกิจกรรม (เนื่องจากเวลา/ภาระงานที่จํากัด/จากสถานการณโรค
ระบาดโควิด-19/อื่นๆ)  

(2) ความไมเพียงพอของงบประมาณ (เชน มหาวิทยาลัยไมไดรับจัดสรรงบประมาณจาก
แหลงทุนภายนอก เชน กระทรวง อว. กองทุนวิจัย ววน. อื่นๆ การดําเนินงานใชงบประมาณในการดําเนินการ
สูง ฯลฯ)  

(3) ความยากของการบริหารจัดการภายใตเวลาที่จํากัด  
(4) ผลกระทบหากไมสามารถดําเนินการไดสําเร็จ  
โดยมีการกําหนดคะแนนความเสี่ยงตั้งแต 1-5 ตั้งแตนอยไปหามาก และกําหนดการ

ควบคุมความเสี่ยง โดยกําหนดมาตรการที่สําคัญ การลด/การควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction/Control) 
และแนวทางการจัดการทรัพยากร เพื่อปองกันหรือจํากัดผลกระทบ และโอกาสเกิดการไมบรรลุเปาหมายที่
กําหนด อยางไรก็ดีแผนงาน/โครงการที่สําคัญอาจมีความเปนไปไดในการนําไปใชที่แตกตางกัน แมจะมีผลผลิต
และผลลัพธที่นาสนใจ แตทรัพยากรและงบประมาณที่จํากัดของแตละหนวยงานเจาภาพหรือการไมสามารถ
ไดรับงบประมาณจากแหลงทุนภายนอกจึงเปนขอจํากัดสําคัญที่สงผลตอการดําเนินงานใหเปนไปตาม          
เปาหมายกําหนด  

3. ผลกระทบ (Impact)  
(1) ศักยภาพการแขงขันของประเทศไทยสูงข้ึน โดยสามารถนําความโดดเดนดานศิลปะ 

การออกแบบ ศิลปวัฒ นธรรมไทย อัน เป น เอกลักษณ เฉพาะ (uniqueness) เชน  Aesthetic Arts, 
Archaeology, Oriental Languages และ Oriental Cuisine ตอยอดใหเกิดมูลคาเพิ่ม เพ่ิมความเขมแข็งให
ภาคเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน ไดแก Domestic & International Academic & Research Mobility และ 
Talent Mobility โดยการขับเคลื่อนของมหาวิทยาลัยศิลปากร 

(2) สรางเอกลักษณใหกับศิลปะ การออกแบบ และศิลปวัฒนธรรมไทย ตลอดจนสงเสริม
การรับรูตอสังคมโลกถึงคุณคาทางศิลปกรรมของไทย ศิลปะ การออกแบบ และศิลปวัฒนธรรมของชาติ ใหเปน
ที่ประจักษตอประชาคมโลก โดยการขับเคลื่อนของมหาวิทยาลัยศิลปากร 

(3) ประเทศมีแนวทางในการกําหนดนโยบาย/ทิศทางการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่มี
ผลกระทบสูงในการพัฒนาประเทศ โดยมหาวิทยาลัยศิลปากรมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย 
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4. การเปรียบเทียบ Benchmark กับมหาวิทยาลัยตางประเทศในลักษณะเดียวกับ
มหาวิทยาลัย The QS World University Rankings by Subject (Art & Design) 2021 
 

อันดบัโลก ชื่อมหาวิทยาลัย ประเทศท่ีตั้งของมหาวิทยาลัย 
คะแนน 
ภาพรวม 

Academic 
Reputation 

Employer 
Reputation 

13 Tongji University Shanghai,China (Mainland) 78.8 79.6 71.5 
20 The Hong Kong Polytechnic 

University 
Hong Kong,Hong Kong SAR  74.9 75.1 73.5 

28 National University of 
Singapore (NUS) 

Singapore,Singapore  71.9 68.9 99.3 

39 Seoul National University Seoul,South Korea 68.9 67.6 81 
201-220 Chulalongkorn University Bangkok,Thailand    

 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบแผนพัฒนาความเปนเลิศมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ระยะ 5 ป พ.ศ. 2566-2570 (ฉบับปรับปรุง) ภายใตกฎกระทรวงการจัดกลุมสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564
โครงการพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษา ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตามที่กองแผนงานเสนอ 
ประกอบดวย  

1. การปฏิรูประบบบริหาร กฎระเบียบ และระบบธรรมาภิบาล 
2. การวิเคราะหโอกาสการประสบความสําเร็จ  และการควบคุมความเสี่ยงของแผนพัฒนา

ความเปนเลิศของมหาวิทยาลัย 
3. ผลกระทบ (Impact) 
4. การเปรียบเทียบ Benchmark กับมหาวิทยาลัยตางประเทศในลักษณะเดียวกับ

มหาวิทยาลัย The QS World University Rankings by Subject (Art & Design) 2021 
แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบตอไป 

 
ระเบียบวาระที่  4.3 ขอบังคับ / ระเบียบ / ประกาศ 
ระเบียบวาระที่  4.3.1 (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยกองทุนการศึกษา “FOFYE” 

พ.ศ. .... 
 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 2 
กุมภาพันธ 2564 ไดใหความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยกองทุนการศึกษา “FOFYE” 
พ.ศ. .... โดยใหกองกฎหมายปรับแกไข (ราง) ระเบียบ ดังนี ้

1. ขอ 6 ใหปรับแกไขขอความในสวนของเงินที่นําไปจัดสรรเปนทุนการศึกษาใหแกนักศึกษา
ใหครอบคลุมทั้งเงินที่ไดรับบริจาคและดอกผลของเงนิกองทุน โดยไมตองระบุอัตราเงินทุนการศึกษา 

2. ขอ 7 (7.1) ใหตัดขอความ “…ชั้นปที่ 1” ออก 
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3. เพ่ิมเติมหลักการและเหตุผลเก่ียวกับรายละเอียดความเปนมาของกองทุนไวในระเบียบ  
โดยประสานงานกับรองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร และรองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา   

กอนนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป นั้น 
ในการนี้ กองกิจการนักศึกษาประสงคเสนอขอแกไขเพิ่มเติม ซึ่งกองกฎหมายไดดําเนินการ

ปรับแกไขเรียบรอยแลว ดังนั้น เพ่ือใหการจัดตั้งกองทุนเปนไปดวยความเรียบรอยและตรงตามวัตถุประสงค    
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยกองทุนการศึกษา “FOFYE” พ.ศ. .... 
โดยอาศัยอํานาจตามความในขอ 57 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการบริหารการเงินและ
ทรัพยสินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวย   
กองทุนการศึกษา “FOFYE” พ.ศ. .... โดยมอบหมายใหกองกฎหมายระบุชื่อเต็มของกองทุนการศึกษา 
“FOFYE” ไวในระเบียบดังกลาว กอนนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป 
 
ระเบียบวาระที่  4.3.2 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ระบบงบประมาณ การเงินและ

การบัญชีของศูนยวิจัยและบริการวิชาการมรดกวัฒนธรรมโบราณคดี คณะ
โบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. .... 

 
สรุปเรื่อง 

ตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการบริหารงานศูนยหรือหนวยงานภายในท่ีเรียกชื่อ   
อยางอ่ืนซึ่งจัดตั้งข้ึนตามภารกิจเฉพาะหรือตามยุทธศาสตรของคณะ พ.ศ. 2562 กําหนดใหคณะที่มีศูนยซึ่งจัด
ตั้งอยูกอนวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับตามขอ 39 ไดแก ศูนยวิจัยและบริการวิชาการมรดกวัฒนธรรมโบราณคด ี
กําหนดระบบงบประมาณการเงิน การบัญชีของศูนย และใหโอนบรรดากิจการ ทรัพยสิน สิทธิ หนี้ ภาระผูกพัน 
งบประมาณ และรายไดของศนูยมาเปนของศูนยตามระเบียบนี ้นั้น  

ในการนี้ เพื่อใหการดําเนินงานสอดคลองกับภารกิจที่ไดรับมอบหมาย มีความสะดวกคลองตัว 
และเปนไปตามขอ 5 และขอ 25 ของระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการบริหารงานศูนยหรือหนวยงาน
ภายในที่ เรียกชื่ออยางอ่ืนซึ่ งจัดตั้ งข้ึนตามภารกิจเฉพาะหรือตามยุทธศาสตรของคณะ พ.ศ. 2562             
คณะโบราณคดีจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาการแยกระบบงบประมาณ การเงิน และการบัญชีของศูนยวิจัยและ
บริการวิชาการมรดกวัฒนธรรมโบราณคดี ออกจากระบบของมหาวิทยาลัย พรอมทั้งไดเสนอพิจารณา (ราง) 
ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ระบบงบประมาณ การเงินและการบัญชีของศูนยวิจัยและบริการวิชาการ
มรดกวัฒนธรรมโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. .... โดยใหใชบังคบัตั้งแตปงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ซึ่งผานการพิจารณาจากกองกฎหมายแลว   

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหคณะโบราณคดีแยกระบบงบประมาณ การเงิน และการ
บัญชีของศูนยวิจัยและบริการวิชาการมรดกวัฒนธรรมโบราณคดี ออกจากระบบของมหาวิทยาลัย และใหความ
เห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ระบบงบประมาณ การเงินและการบัญชีของศูนยวิจัยและ
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บริการวิชาการมรดกวัฒนธรรมโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. .... แลวใหนําเสนอ
อธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป 
 
ระเบียบวาระที่  4.4 โครงสรางสวนงานและหนวยงานภายใน 

ไมมี 
 
ระเบียบวาระที่  4.5 การบริหารการเงินและทรัพยสิน 
ระเบียบวาระที่  4.5.1 แนวทางการบริหารงบประมาณดานบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 20/2564 เมื่อวันที่ 19 
ตุลาคม 2564 มีมติใหการบริหารงบประมาณดานบุคลากร มหาวิทยาลัยยังคงจัดสรรเงินเดือน เงินประจํา
ตําแหนงบริหาร เงินประจําตําแหนงทางวิชาการ เงินประจําตําแหนงวิชาชีพเฉพาะ ชํานาญการพิเศษ/เชี่ยวชาญ 
เชนเดิม โดยมอบหมายใหกองแผนงานจัดทําขอมูลวงเงินตอปของพนักงานมหาวิทยาลัยผูท่ีไดรับการบรรจุ
แตงตั้งเปนพนักงานมหาวิทยาลัยมาตั้งแตแรก ไมรวมถึงพนักงานมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนสถานภาพมาจาก
ขาราชการ ที่มีการจายเงินสวนควบจากเงินเดือน ไดแก เงินประจําตําแหนงบริหาร เงินประจําตําแหนงทาง
วิชาการ เงินประจําตําแหนงวิชาชีพเฉพาะ ชํานาญการพิเศษ/เชี่ยวชาญ ในสวนท่ีไมไดรับจัดสรรจากสํานัก
งบประมาณของแตละคณะวิชา เพ่ือเปนขอมูลประกอบการพิจารณาแนวทางการบริหารงบประมาณดาน
บุคลากรของมหาวิทยาลัยในการประชุม ก.บ.ม. ครั้งตอไป นั้น  

ในการนี้ กองแผนงานจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาแนวทางการบริหารงบประมาณดานบุคลากร
ของมหาวิทยาลัย โดยไดจัดทําขอมูลสวนควบเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยผูที่ไดรับการบรรจุแตงตั้งเปน
พนักงานมหาวิทยาลัยมาตั้งแตแรก ไมรวมถึงพนักงานมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนสถานภาพมาจากขาราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหกําหนดแนวทางการบริหารงบประมาณดานบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ใหพนักงานของมหาวิทยาลัยไดรับเงินประจําตําแหนง (เงินประจํา
ตําแหนงบริหาร เงินประจําตําแหนงทางวิชาการ เงินประจําตําแหนงวิชาชีพเฉพาะ ชํานาญการพิเศษ/เชี่ยวชาญ) 
เต็มจํานวนตามสิทธิ์ท่ีไดรับ ซึ่งในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 สํานักงบประมาณไดจัดสรรงบประมาณใหพนักงาน
มหาวิทยาลัยงบประมาณแผนดินที่เปลี่ยนสถานภาพไดรับเงินประจําตําแหนงเต็มจํานวน สวนพนักงาน
มหาวิทยาลัยงบประมาณแผนดินท่ีบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัยมาตั้งแตแรกไดรับเงินประจําตําแหนง    
รอยละ 50  

เพ่ือใหการบริหารงบประมาณดานบุคลากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและคลองตัว 
มหาวิทยาลัยจะสนับสนุนคาใชจายสําหรับเงินประจําตําแหนงทางวิชาการสําหรับบุคลากรสายวิชาการให    
คณะวิชาทั้งสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผนดินและงบประมาณเงินรายได ในสัดสวนรอยละ 25 
ของเงินประจําตําแหนงทางวิชาการสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยจะ
รับผิดชอบคาใชจายสําหรับเงินประจําตําแหนงทางวิชาการสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยที่ไดรับแตงตั้งที่มีผล
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ยอนหลังกอนปงบประมาณ พ.ศ. 2565 สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการทั้งงบประมาณแผนดินและ
งบประมาณเงินรายได 

สําหรับการพิจารณาแหลงงบประมาณเพื่อเปนคาใชจายดังกลาว ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 
2566 เปนตนไป อาจพิจารณาแตงตั้งคณะทํางานเพ่ือพิจารณาแนวทางของแหลงงบประมาณเพื่อการจายเงิน
สวนควบจากเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยดังกลาว 

อนึ่ง ขอความรวมมือคณบดีทุกคณะวิชาชี้แจงทําความเขาใจเก่ียวกับแนวทางการบริหาร
งบประมาณดานบุคลากรของมหาวิทยาลัยในเรื่องดังกลาวใหกับประชาคมภายในคณะวิชาทราบ 
  
ระเบียบวาระที่  4.6 เรื่องอื่นๆ ตามที่อธิการบดีปรึกษา 
ระเบียบวาระที่  4.6.1 (ร าง) บันทึ กข อตกลงความรวม มือทางวิจัยและวิชาการระหว าง

มห า วิท ยาลั ย ศิ ลป าก ร  ป ระ เท ศ ไท ย  กั บ  Shih Chien University 
สาธารณรัฐจีน (ไตหวัน) 
 

สรุปเรื่อง 
ดวยคณะมัณฑนศิลปประสงคจัดทําขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับ Shih Chien 

University สาธารณรัฐจีน (ไตหวัน) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาความรวมมือทางวิชาการและการศึกษาบน
พ้ืนฐานความเสมอภาคและผลประโยชนรวมกันระหวางมหาวิทยาลัย ขอตกลงดังกลาวเปนขอตกลงระดับ
มหาวิทยาลัย ระดับของผูลงนามของทั้งสองฝาย คือ อธิการบดี ขอตกลงมีระยะเวลา 5 ป นับแตวันลงนาม ซึ่งได
ผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะมัณฑนศิลป ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563              
โดยคณะมัณฑนศลิปไดเสนอเอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณา ดังนี ้      

1. แบบเสนอการทําขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับสถาบันตางประเทศ  
2. (ราง) ขอตกลงฉบับภาษาอังกฤษ และฉบับแปลเปนภาษาไทย โดยมีผูรับรองการแปล   
3. ประวัติของ Shih Chien University สาธารณรัฐจีน (ไตหวัน) 
ทั้งนี้ เนื่องจากขอตกลงดังกลาวเปนขอตกลงความรวมมือกับสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศ 

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

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) บันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิจัยและ
วิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากร ประเทศไทย กับ Shih Chien University สาธารณรัฐจีน (ไตหวัน) แลว
ใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 
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ระเบียบวาระที่  4.6.2 การแตงตั้งประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการกํากับดูแลการ
เลี้ยงและใชสัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร (เพิ่มเติม) 
 

สรุปเรื่อง 
ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 920/2562 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 และ        

ที่ 161/2564 ลงวันท่ี 19 มกราคม พ.ศ. 2564 ไดแตงตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลการเลี้ยงและใชสัตวเพื่องาน
ทางวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 3 ป และจะครบวาระการดํารงตําแหนง
ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2565 นั้น 

เนื่องดวยผูชวยศาสตราจารย ดร.จันทรดี ระแบบเลิศ สังกัดคณะวิทยาศาสตร ไดเกษียณอายุ
ราชการ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 และตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการกํากับดูแลการเลี้ยง
และใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร พ.ศ. 2562 ขอ 4 กําหนดองคประกอบของคณะกรรมการกํากับดูแลการ
เลี้ยงและใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีรองอธิการบดีหรือผูชวยอธิการบดีที่
ไดรับมอบหมายใหทําหนาที่ดูแลงานดานการวิจัยหรือผูที่อธิการบดีมอบหมาย เปนประธานกรรมการ ดังนั้น 
สํานักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรคจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งรองศาสตราจารย         
ดร.ธงชัย เตโชวิศาล สังกัดคณะวิทยาศาสตร เปนประธานกรรมการ แทนตําแหนงท่ีวาง พรอมทั้งแตงตั้ง   
ผูชวยศาสตราจารย ดร.จันทรดี ระแบบเลิศ เปนกรรมการ ในคณะกรรมการกํากับดูแลการเลี้ยงและใชสัตวเพ่ือ
งานทางวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ในฐานะบุคคลภายนอก เนื่องจากเปนผูที่มีความรูความสามารถใน
ดานการดําเนินการตอสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตรเปนอยางดี ทั้งนี้ ใหมีวาระการดํารงตําแหนงเทากับวาระท่ี
เหลืออยูของคณะกรรมการดังกลาว  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหแตงตั้งรองศาสตราจารย ดร.ธงชัย เตโชวิศาล สังกัด
คณะวิทยาศาสตร เปนประธานกรรมการ และแตงตั้งผูชวยศาสตราจารย ดร.จันทรดี ระแบบเลิศ สังกัดคณะ
วิทยาศาสตร เปนกรรมการในคณะกรรมการกํากับดูแลการเลี้ยงและใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร (เพ่ิมเติม) ตามที่สํานักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรคเสนอ 
 
ระเบียบวาระที่  5 เรื่องอื่นๆ 
ระเบียบวาระที่  5.1 แนวทางการลดภาระคาใชจายดานการศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัย

ศิลปากร ในชวงการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2564 
 

สรุปเรื่อง 
 ตามที่มหาวิทยาลัยไดดําเนินการลดคาธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 

2564 ตามมาตรการการลดภาระคาใชจายดานการศึกษาของนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ ในชวง
การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ใหกับนักศึกษาทุกระดับปริญญา นั้น 

ในการนี้ มหาวิทยาลัยจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาแนวทางการลดภาระคาใชจายดานการศึกษา
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ในชวงการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   
ภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2564  
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบแนวทางการลดภาระคาใชจายดานการศึกษาของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ในชวงการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยให
ลดคาธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2564 ในอัตรารอยละ 10 ใหกับนักศึกษาทุก
ระดับปริญญา แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 
 
เลิกประชุมเวลา 12.10 น. 
 
 
 

(นางสาวเพรียว  บางเขม็ด) 
ผูจดรายงานการประชุม 

 
 
 

(นางสาวสิริวัลลิ์  พฤกษาอุดมชัย) 
ผูจดรายงานการประชุม 

 
 
 

(นางสาวเอมอร  ชีราวุฒธิพันธ) 
ผูจดรายงานการประชุม 

 

 
 

 

รายงานการประชุมฉบับนี้ 
ไดรับรองโดยไมมีการแกไข 


