รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร
ครั้งที่ 9/2564
วันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2564
ณ หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ สํานักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน
…………….………………..

ผูมาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ผศ.ชัยชาญ
ผศ.ดร.เชาวรีย
รศ.ดร.นันทนิตย
อ.ดร.ธนาทร
ผศ.ดร.สุมาลี
ผศ.ดร.อรุณศรี
ผศ.วุฒิชัย
ผศ.ดร.ณัฐพร
ผศ.ดร.สมพิศ

10. ผศ.ดร.จรุงแสง

ถาวรเวช
อรรถลังรอง
วานิชาชีวะ
เจียรกุล
ลิ้มประเสริฐ
ลีจีรจําเนียร
เลิศสถากิจ
กาญจนภูมิ
ขัตติยพิกุล
ลักษณบุญสง

อธิการบดี
ประธานกรรมการ
รองอธิการบดีฝายวิชาการ
กรรมการ
รองอธิการบดีฝายวิจัย
กรรมการ
คณบดีคณะมัณฑนศิลป
กรรมการ
คณบดีคณะอักษรศาสตร
กรรมการ
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ
คณบดีคณะดุริยางคศาสตร
กรรมการ
คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรรมการ
คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ และรักษาการแทน
กรรมการ
ผูอํานวยการศูนยอนุรักษศิลปกรรมนานาชาติ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
รองอธิการบดีฝายบริหาร
กรรมการและเลขานุการ

ผูมาประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

ศ.ดร.คณิต
ผศ.จอมภัค
อ.ปญจพล
รศ.ดร.พิทักษ
อ.ดร.วิชิต
รศ.ดร.จุไรรัตน
ศ.ญาณวิทย
ผศ.ดร.นนท
ผศ.ชวลิต
ผศ.ดร.มาเรียม
ผศ.ดร.นรงค
รศ.ดร.ธนะเศรษฐ
อ.ดร.วัชราภรณ
ผศ.ดร.วันชัย
ผศ.นันทพล
อ.ดร.สุภาพ
อ.ดร.ปรมพร

เขียววิชัย
คลังระหัด
เหลาพูนพัฒน
ศิริวงศ
อิ่มอารมย
นันทานิช
กุญแจทอง
คุณค้ําชู
ขาวเขียว
นิลพันธุ
ฉิมพาลี
งาวหิรัญพัฒน
รวมธรรม
สุทธะนันท
จั่นเงิน
เกิดแสง
ศิริกุลชยานนท

รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร
รองอธิการบดี เพชรบุรี
รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา
รองอธิการบดีฝายพัฒนากิจการเพื่อสังคม
รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ
คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร
คณบดีคณะโบราณคดี
คณบดีคณะศึกษาศาสตร
คณบดีคณะวิทยาศาสตร
คณบดีคณะเภสัชศาสตร
คณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง
ผูอํานวยการสํานักดิจิทัลเทคโนโลยี
ผูอํานวยการหอศิลป

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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18.
19.
20.
21.

อ.ดร.คุณัตว
ผศ.ดร.ดิเรกฤทธิ์
อ.บุญเพชร
นายกฤษดา

พิธพรชัยกุล
บัวเวช
พึ่งยอย
ไพรวรรณ

ประธานสภาคณาจารยและพนักงาน
ผูแทนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ผูแทนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
ผูแทนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

1. อ.ดร.ปริญญา

หรุนโพธิ์

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ราชรักษ
วัฒนภิโกวิท
พิริยะประสาธน
กิจเจริญคา
มณีจันทร
ทองสงโสม
ตอทรัพยสิน
ปจฉิมพัทธพงษ

ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ และรักษาการแทน
ผูอํานวยการสํานักงานจัดการทรัพยสิน มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผูชวยอธิการบดีฝายสื่อสารองคกร
ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา วังทาพระ
ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาองคกร
ที่ปรึกษาสํานักงานอธิการบดี
ผูอํานวยการกองกฎหมาย
ผูอํานวยการกองกลาง
ผูอํานวยการกองทรัพยากรมนุษย
ผูชวยผูอํานวยการกองกลาง

ผูเขารวมประชุม

ผศ.ดร.ศักดิ์สิทธิ์
ผศ.ศุภวัฒน
รศ.ดร.สุชาดา
นางสาวอัปสร
นายสหรัฐ
นางอัจฉรา
นางสุกัญญา
นางสาวนลินรัตน

ผูเขารวมประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ผศ.ชาญชัย
ผศ.ดร.นพดล
ผศ.ปองพล
ผศ.ดร.ไพโรจน
รศ.ดร.สาโรช
ผศ.ดร.ศุภกาญจน

7. อ.ดร.ศรายุทธ
8. ผศ.ดร.ศุภกิจ
9.
10.
11.
12.

รศ.ดร.เอกนฤน
นางมารี
นางสาวธณิดา
นางสาวธันยาภรณ

อรรคผาติ
ชุมชอบ
ยาศรี
ขาวสิทธิวงษ
พูลเทพ
ผาทอง

บางทาไม
สังขจุย
มหาสวัสดิ์
ทองทับทิม

ผูชวยอธิการบดีฝายคลัง
ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ
ผูชวยอธิการบดีฝายวางแผนกายภาพ
ผูชวยอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา
ผูชวยอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร
ผูอํานวยการศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนา
การเรียนรูภาษาอังกฤษ
ผูอํานวยการสํานักงานบริการวิชาการ
ผูอํานวยการสํานักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและ
การสรางสรรค
ผูอํานวยการศูนยนวัตกรรมการศึกษาแหงมหาวิทยาลัยศิลปากร
ผูชวยผูอํานวยการกองกฎหมาย
ผูชวยผูอํานวยการกองทรัพยากรมนุษย
หัวหนางานบริหารทรัพยากรมนุษย กองทรัพยากรมนุษย

ชูสุวรรณ

รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม

แสนมี
สุทธิเรืองวงศ

ผูไมมาประชุม
1. อ.อํามฤทธิ์

ติดราชการ
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เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
เมื่อกรรมการครบเปนองคประชุมแลว ประธานกลาวเปดประชุมและขอใหที่ประชุมพิจารณา
เรื่องตางๆ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1
ระเบียบวาระที่ 1.1

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
รับ รองรายงานการประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร
ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันอังคารที่ 20 เมษายน 2564

สรุปเรื่อง
ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันอังคารที่ 20 เมษายน 2564
มติ

ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข

ระเบียบวาระที่ 1.2

รับ รองรายงานการประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ศิล ปากร
ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันอังคารที่ 20 เมษายน 2564 (วาระลั บ)

สรุปเรื่อง
ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันอังคารที่ 20 เมษายน 2564 (วาระลับ)
มติ

ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข

ระเบียบวาระที่ 2
ระเบียบวาระที่ 2.1

เรื่องแจงเพื่อทราบ
เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ

สรุปเรื่อง
ประธานไดแจงใหที่ประชุมทราบ จํานวน 2 เรื่อง ดังนี้
1. สถานการณ ก ารแพรระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ภายในมหาวิทยาลัยศิ ลปากร
ขณะนี้ไม พบจํา นวนนัก ศึก ษาติดเชื้อ เพิ่ ม และขอขอบคุณ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร และวิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรีที่ไดดูแลนักศึกษาติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เปนอยางดี
ทั้ งนี้ มหาวิท ยาลัย ขอความรว มมือ คณะวิช าในการรว มกั น ออกแบบโปสเตอรสํ าหรับ
ประชาสัมพันธเกี่ยวกับการปองกันการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อใหกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมนําไปเผยแพรตอไป
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2. ขอขอบคุณศาสตราจารยญาณวิทย กุญแจทอง คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและ
ภาพพิ มพ ซึ่งจะสิ้ น สุ ดวาระการดํารงตําแหน งคณบดี คณะจิ ตรกรรม ประติม ากรรมและภาพพิ มพ ในวั นที่
18 พฤษภาคม 2564 ที่ไดชวยปฏิบัติงานดวยดีตลอดระยะเวลาที่ผานมา
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2.2

ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็ จฯ แทนพระองค มาพระราชทาน
ปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษา ประจําปการศึกษา 2563

สรุปเรื่อง
ดว ยสํานัก เลขาธิการคณะรัฐ มนตรี ไดมี ห นังสือ ที่ นร 0508/ท 5741 ลงวัน ที่ 30 มีน าคม
2564 แจ ง ว า พระบาทสมเด็ จ พระเจ า อยู หั ว ทรงพระกรุณ าโปรดเกล าฯ ให ส มเด็ จ พระกนิ ษ ฐาธิร าชเจ า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองคมาพระราชทาน
ปริ ญ ญาบั ต รแก ผู สํ า เร็จ การศึก ษาจากมหาวิท ยาลัย ศิ ล ปากร ประจํ า ป ก ารศึก ษา 2563 ในวัน จั น ทรที่ 1
พฤศจิ ก ายน 2564 ทั้ ง รอบเช า และรอบบ า ย ณ อาคารศู น ย ศิ ล ปวั ฒ นธรรมเฉลิ ม พระเกี ย รติ 6 รอบ
พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร จังหวัดนครปฐม
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2.3

(ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการบริหารการเงินและทรัพยสิน
ของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ....

สรุปเรื่อง
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 2/2564 เมื่อ
วันที่ 15 กุมภาพันธ 2564 ไดใหความเห็นชอบการปรับปรุงขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการบริหาร
การเงิน และทรัพ ยสิ น ของมหาวิ ท ยาลั ย พ.ศ. 2560 ในส วนของรายงานทางการเงิน หมวด 9 การบั ญ ชี
งบการเงิน รายงานทางการเงิน และการตรวจสอบ เพื่อใหการรายงานทางการเงินและการตรวจสอบของ
มหาวิทยาลัยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเปนไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
หมวด 4 บัญชี การรายงานและการตรวจสอบ ดังนี้
ขอ 43 ใหกองคลังจัดทํารายงานทางการเงินเปนประจําทุกเดือนภายในวันที่ 15 ของเดือน
ถัดไป เสนออธิการบดีโดยผาน ก.บ.ม. เพื่อทราบฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของทุกสวนงาน และ
สงใหสํานักงานตรวจสอบภายใน พรอมทั้งสงใหคณะกรรมการที่ปรึกษาและเสนอสภามหาวิทยาลัย
ใหกองคลังจัดทํารายงานทางการเงินรายไตรมาสภายใน 15 วัน นับแตวันสิ้นไตรมาส
เสนออธิการบดีโดยผาน ก.บ.ม. พรอมทั้งสงใหคณะกรรมการที่ปรึกษาและสํานักงานตรวจสอบภายในสอบทาน
ภายใน 22 วัน นับแตวันสิ้นไตรมาส และรายงานผลใหคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา
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ให ก องคลั ง จั ด ทํ า รายงานทางการเงิ น ประจํ า ป ภ ายใน 45 วั น นั บ แต วั น สิ้ น
ป งบประมาณ เสนออธิก ารบดีโดยผาน ก.บ.ม. เพื่ อ ทราบฐานะทางการเงิน และผลการดําเนิน งานของทุก
สวนงาน พรอมทั้งสงใหคณะกรรมการที่ปรึกษาและสํานักงานตรวจสอบภายในสอบทานภายใน 60 วัน นับแต
วันสิ้นปงบประมาณ และรายงานผลใหคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณากอนเสนอสภามหาวิทยาลัย
ขอ 46 ใหผูสอบบัญชีของมหาวิทยาลัยตรวจสอบและแสดงความเห็นรายงานทางการเงินของ
มหาวิทยาลัยภายใน 120 วัน นับแตวันสิ้นปงบประมาณ โดยใหนําเสนอคณะกรรมการตรวจสอบกอนรับรอง
รายงานและสงใหผูที่เกี่ยวของตอไป
ขอ 49 ในกรณีที่ผูสอบบัญชีของมหาวิทยาลัยมีขอสังเกตหรือเงื่อนไขตอรายงานการเงิน ให
คณะกรรมการตรวจสอบติดตามใหขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแกไขเสนอตอสภามหาวิทยาลัย นั้น
ในการนี้ กองกฎหมายไดจัด ทํ า (รา ง) ข อบั งคับ มหาวิทยาลั ยศิ ลปากรวาดวยการบริ ห าร
การเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. .... และมีความเห็นวาสมควรเสนอ (ราง) ขอบั งคับ
ดังกลาวใหที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทราบ กอนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป

ระเบียบวาระที่ 2.4

การเปลี่ยนแปลงนโยบายการใหบริการพื้นที่จัดเก็บขอมูลบนระบบ Cloud
Storage ของ Google สํ า หรั บ นั ก ศึ ก ษาและบุ ค ลากรของมหาวิ ท ยาลั ย
ศิลปากร

สรุปเรื่อง
ตามที่บริษัท Google ไดใหบริการ G Suite for Education กับมหาวิทยาลัยศิลปากร รวมถึง
บริการพื้นที่ในการจัดเก็บขอมูลสําหรับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย ซึ่งปจจุบันมีการจัดเก็บขอมูล
อยูบนระบบ Cloud Storage ของบริษัท Google อยูจํานวน 882 TB ซึ่งเปนนโยบาย Unlimited Storage
ของบริษัท Google นั้น
เนื่องจากนโยบายดังกลาวไดรับความนิยมอยางแพรหลาย จึงทําใหบริษัท Google จําเปนตอง
เปลี่ยนแปลงนโยบายการใหบริการพื้นที่จัดเก็บขอมูล ดังนั้น เพื่อเตรียมความพรอมกับการเปลี่ยนแปลงดังกลาว
สํานักดิจิทัลเทคโนโลยีจึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบการเปลี่ยนแปลงนโยบายการใหบริการพื้นที่จัดเก็บขอมูลบน
ระบบ Cloud Storage ของ Google สําหรับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยนโยบายใหม
จะมี ผลบั งคับ ใชในเดือ นกรกฎาคม 2565 ซึ่งทํ าให มหาวิท ยาลั ยมี พื้ น ที่ จัด เก็ บ ขอ มู ล (ขั้น ต่ํ า ) แบบไม เสี ย
คาใชจายบนระบบ Google Cloud Storage สําหรับใชรวมกันทั้งมหาวิทยาลัยลดลงเหลือจํานวน 100 TB
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 2.5

การเสนอขอพระราชทานเครื่ องราชอิส ริ ย าภรณ ชั้ น สายสะพายประจํ า ป
2564 (เพิ่มเติม) จํานวน 3 ราย

สรุปเรื่อง
ตามที่มหาวิทยาลัยไดดําเนินการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณชั้นสายสะพาย
ประจําป 2563 เปนกรณีพิเศษ และกรณีพนักงานมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนสถานภาพมาจากขาราชการ ที่เสนอขอ
พระราชทานฯ ตามรางบัญชี 18 ที่ปรับปรุงใหม ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขอพระราชทาน
เครื่ อ งราชอิ ส ริ ยาภรณ ประจํ า ป 2563 เมื่ อ วั น ที่ 7 ตุ ล าคม 2562 และเสนอขอพระราชทานเครื่ อ งราช
อิสริยาภรณประจําป 2564 ใหกับผูที่มีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑของกฎหมายและระเบียบฯ ประจําป
2564 ตามมติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการพิ จ ารณาการขอพระราชทานเครื่อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ เมื่ อ วั น ที่
16 กันยายน 2563 โดยมหาวิทยาลัยศิลปากรไดดําเนินการนําเสนอรายชื่อฯ ไปยังสํานักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ไปแลว นั้น
เนื่องจาก สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม มีหนังสือ
ที่ อว 0209.4/ว 968 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2564 แจงใหมหาวิทยาลัยทราบวาตามที่สถาบันอุดมศึกษาเสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณชั้นสายสะพาย ประจําป 2564 (เพิ่มเติม) ใหกับผูที่มีคุณสมบัติครบถวน
เป น ไปตามหลั ก เกณฑ ข องกฎหมายและระเบี ย บ ซึ่ ง ตามระเบี ย บสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ว า ด ว ยการขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎ ไทย พ.ศ. 2536 และที่แกไขเพิ่มเติม กําหนดให
กรณี บุ ค คลที่ ได รับ แต งตั้ งให ดํ ารงตํ าแหน ง ระดั บ ชั้น ชั้น ยศ สูงขึ้ น และมี คุณ สมบั ติค รบตามหลั กเกณฑ
ที่จะขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณชั้นสายสะพายประจําป ใหสวนราชการตนสังกัดสงเอกสารเพิ่มเติม
ไปยังสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกอนวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาได แตตองไมนอยกวา 60 วัน
ประกอบกับสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม แจงใหสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐทุกแหงตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคลที่ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนง ระดับ ชั้น ชั้นยศ สูงขึ้น และมี
คุ ณ สมบั ติครบตามหลัก เกณฑที่ จ ะขอพระราชทานเครื่องราชอิส ริย าภรณ ชั้น สายสะพาย ประจําป 2564
ดวยความละเอียดรอบคอบและถูกตองตามหลักเกณฑของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีฯ (กรณีที่ไดรับแตงตั้ง
ให ดํ า รงตํ า แหน งสู ง ขึ้ น ต อ งได รั บ การโปรดเกล า ฯ แต ง ตั้ ง หรื อ ก.พ.อ. รั บ ทราบและให ค วามเห็ น ชอบ
การกําหนดตําแหนงหรือระดับตําแหนงแลว) และสงเอกสารคําเสนอขอพระราชทานฯ เพิ่มเติมไปยังสํานักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ภายในวันที่ 30 เมษายน 2564 เพื่อที่จะได
ดําเนินการขอพระราชทานฯ ใหทันตามระยะเวลาตอไป หากสงลาชากวากําหนดระยะเวลาดังกลาว สํานักงาน
ปลั ด กระทรวงการอุ ด มศึ ก ษาฯ จะส ง คํ า เสนอขอพระราชทานฯ ดั ง กล า วกลั บ คื น เพื่ อ ให ดํ า เนิ น การ
ขอพระราชทานฯ ในปถัดไป
จากหนั งสื อ ที่ สํ านั ก งานปลั ด กระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา วิท ยาศาสตร วิจั ย และนวั ตกรรม
แจงมาดังกลาว ไดสรุปแนวทางการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณชั้นสายสะพาย ประจําป 2564
(เพิ่มเติม) ดังนี้
1. สําหรับผูเสนอขอพระราชทานที่มีผลการประเมินการปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานในรอบ
5 ปที่ผานมา ต่ํากวาระดับดี (โดยเริ่มนับจากป 2559 - 2563) หรือผูที่ถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยฯ ตองแจง
รายละเอียดดังกลาวไวในหมายเหตุดวย
2. ตัดรายชื่อผูที่เคยไดรับการประเมินการปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานในรอบ 5 ปที่ผานมา
ต่ํ า กว า ระดั บ ดี (ยกเวน กรณี ที่ มิ ได เกิ ด จากการปฏิ บั ติ งาน เชน ลาศึก ษาตอ เป น ต น ) (โดยเริ่ ม นั บ จากป
2559 - 2563) และผูที่ถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยหรืออยูระหวางถูกดําเนินคดีอาญา
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เนื่องจาก ตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและหนังสือสํานักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ที่กลาวถึงขางตนไดกําหนดแนวทางการเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณชั้นสายสะพาย ประจําป 2564 (เพิ่มเติม) และมีคณะวิชาสวนงานเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณชั้นสายสะพาย ประจําป 2564 (เพิ่มเติม) ไปแลว จํานวน 15 ราย ซึ่งคณะกรรมการฯ
พิ จารณาใหความเห็นชอบแลว และมหาวิทยาลัยไดนําเสนอที่ประชุม ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่
8/2564 เมื่ อ วัน ที่ 20 เมษายน 2564 รั บ ทราบแล วนั้ น ต อ มามีค ณะวิช าส ว นงานเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณชั้นสายสะพาย ประจําป 2564 (เพิ่มเติม) อีกจํานวน 3 ราย และเนื่องจากระยะเวลาใน
การดํ า เนิ น การกระชั้ น ชิ ด จึ ง ขอเวี ย นขอความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการฯ โดยวิ ธี ก ารเวี ย นเรื่ อ งให
คณะกรรมการฯ พิจารณาใหความเห็นชอบ
จากการเวียนขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ โดยวิธีการเวียนเรื่องใหคณะกรรมการฯ
พิจารณาใหความเห็นชอบ ภายในวันที่ 27 เมษายน 2564 ตามบันทึกขอความกองทรัพยากรมนุษย สํานักงาน
อธิการบดี ดวนที่สุด ที่ อว 8603.7/ว 877 ลงวันที่ 23 เมษายน 2564 และคณะกรรมการพิจารณาการขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณชั้นสายสะพาย ประจําป 2564 (เพิ่มเติม) โดยการเวียนขอความเห็นชอบ
มีมติใหความเห็นชอบสมควรเสนอขอพระราชทานเครืองราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจําป 2564
(เพิ่มเติม) ให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย เพิ่มเติมจากเดิมอีกจํานวน 3 ราย โดยมีรายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม ดังนี้
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (เพิ่มเติม)
ชั้นสายสะพาย
ชั้นประถมาภรณมงกุฎไทย บุรุษ ราย
สตรี
3 ราย
และมหาวิทยาลัยไดเสนอเรื่องไปยังสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
เพื่ อพิจารณาดําเนิน การตอไปเรียบรอยแลว ตามหนังสือมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ อว 8601/1063 ลงวัน ที่
29 เมษายน 2564
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2.6

รายงานการเขาใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (e-Document) และ
สรุปผลการลดใชทรัพยากรกระดาษในการเวียนเอกสารผานระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส (e-Document) ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจําไตรมาสที่ 2

สรุปเรื่อง
ตามมติที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันอังคารที่ 27 มกราคม 2558 ไดเปลี่ยนแปลง
ความถี่ในการรายงานการเขาใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (e-Document) ของคณะวิชา/หนวยงาน
โดยมอบหมายให งานสารบรรณจั ด ทํ า รายงานดั ง กล าว เพื่ อ เสนอที่ ป ระชุ ม คณบดี ท ราบทุ ก รายไตรมาส
และครั้งที่ 20/2558 เมื่ อ วันอั งคารที่ 20 ตุ ลาคม 2558 ไดมอบหมายให งานสารบรรณสรุป ผลการลดใช
ทรัพยากรกระดาษและการลดคาใชจายในการเวียนเอกสารผานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (e-Document)
ประกอบการรายงานการเขาใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (e-Document) ประกอบกับ ที่ป ระชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ไดมอบหมาย
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ให ง านสารบรรณทํ า หนั ง สื อ ไปยั ง คณะวิ ช า/หน ว ยงานที่ มี ก ารเข า ใช ร ะบบสารบรรณอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส
(e-Document) นอยกวารอยละ 80 เพื่อใหชี้แจงเหตุผลที่ไมสามารถเขาใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส
(e-Document) ไดตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด นั้น
ในการนี้ กองกลางไดรายงานการเขาใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (e-Document)
ของคณะวิชา/สวนงาน รวมทั้งสรุปผลการลดใชทรัพยากรกระดาษและการลดคาใชจายในการเวียนเอกสาร
ผ า นระบบสารบรรณอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส (e-Document) ป ง บประมาณ พ.ศ. 2564 ประจํ า ไตรมาสที่ 2
(เดือนมกราคม-มีนาคม 2564) โดยพิจารณาจากหนวยงานที่มีการเวียนเอกสารผานระบบดังกลาว จํานวน 5
หนวยงาน คือ งานบริห ารทั่วไป กองกลาง งานบริห ารงานทั่วไป กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจัน ทร
กองทรัพยากรมนุษย กองงานวิทยาเขตเพชรบุ รี และกองกฎหมาย ซึ่งสามารถลดการใชทรัพยากรกระดาษ
จํานวน 87,918 แผน คิดเปนคาใชจายที่สามารถลดได จํานวนทั้งสิ้น 45,892.50 บาท (สี่หมื่นหาพันแปดรอย
เกาสิบสองบาทหาสิบสตางค)
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2.7

รายงานผลการดํ าเนิ นงานเพื่ อการประเมิ นคุ ณ ธรรมและความโปรงใสการ
ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจํ าป
งบประมาณ พ.ศ. 2564

สรุปเรื่อง
ตามที่มหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
การดํ า เนิ น งานของหน ว ยงานภาครั ฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) มหาวิ ท ยาลั ย
ศิลปากร โดยมีสํานักงานอธิการบดีเปนหนวยงานผูรับผิดชอบหลัก และมีผูรับผิดชอบรวมจากคณะ/สวนงาน/
หนวยงาน นั้น
ในการนี้ คณะกรรมการไดพิจารณาผลการดําเนินงานตามมาตรการสงเสริมคุณ ธรรมและ
ความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 และมหาวิทยาลัย
ไดนําขอมูลผลการดําเนินงานดังกลาวเขาระบบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เรียบรอยแลว โดยขณะนี้สํานั กงาน
ป.ป.ช. ไดเผยแพรชองทางเพื่อใหตอบแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียสําหรับการประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 และมหาวิทยาลัยได
เวียนแจงผลการดําเนินงานพรอมแจงชองทางสําหรับผูมีสวนไดสวนเสียทั้งภายในและภายนอกเขาไปตอบแบบ
วัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียดังกลาวแลว
ทั้งนี้ เพื่อเปนการประชาสัมพันธใหทราบถึงผลการดําเนินงานที่สําคัญของมหาวิทยาลัยเพื่อใช
ประกอบการตอบแบบวัดการรับรูตามมาตรการ มหาวิทยาลัยไดจัดทําเอกสารเผยแพรป ระชาสัมพันธขอมูล
ผลการดําเนินงานดังกลาวพรอมแจงชองทางตอบแบบวัดการรับรูแยกตามประเภทของผูมีสวนไดสวนเสียจาก
ภายในและภายนอก แบงออกเปน 2 ชุด ดังนี้
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ชองทางสําหรับบุคลากรภายในของมหาวิทยาลัยศิลปากร ชองทางสําหรับผูมีสวนไดสวนเสียที่เปนบุคคลภายนอก
(IIT)
(EIT)
1. เอกสารประชาสั ม พั น ธผ ลการดํ า เนิ น งานที่ สํ าคั ญ ของ 1. เอกสารประชาสัม พัน ธผ ลการดํ าเนิน งานที่ สําคัญของ
มหาวิ ทยาลั ยศิ ลปากร “สํ า หรั บ บุ ค ลากรภายในของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร “สําหรับผูมีสวนไดสวนเสียที่เปน
มหาวิทยาลัยศิลปากร (IIT)”
บุคคลภายนอก (EIT)”
2. ชองทาง Link หรือ QR Code
2. ชองทาง Link หรือ QR Code
https://itas.nacc.go.th/go/iit/56t4lo
https://itas.nacc.go.th/go/eit/56t4lo

โดยสามารถเขาไปตอบแบบวัดการรับรูไดตั้งแตบัดนี้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้
สามารถเข า ดู ร ายละเอี ย ดผลการดํ า เนิ น งานเพิ่ ม เติ ม ได ที่ ห น า แรกของเว็ บ ไซต ข องมหาวิ ท ยาลั ย
http://su.ac.th/th/ita_home.php
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ
ที่ประชุมรับทราบ ทั้งนี้ ขอความรวมมือคณะวิชา/สวนงานประชาสัมพันธใหบุคลากรภายใน
และผูมีสวนไดสวนเสียที่เปนบุคคลภายนอกเขาตอบแบบวัดการรับรู ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เพื่อให
จํานวนผูตอบแบบวัดการรับรูเปนไปตามเปาหมายที่สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติกําหนด
ระเบียบวาระที่ 2.8

สรุ ป ผลการรวบรวมความคิ ด เห็ น ต อประเด็ น เร งด ว นที่ ม หาวิ ท ยาลั ย จะ
ดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 และผลการจัดอันดับประเด็นปญหา
เรงดวนที่คณะ/สวนงาน ตองการใหมหาวิทยาลัยดําเนินการ

สรุปเรื่อง
ตามที่สภามหาวิทยาลัยมีนโยบายใหมหาวิทยาลัยนําเสนอประเด็นเรงดวนที่มหาวิทยาลัยจะ
ดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 และการจัดอันดับประเด็นปญหาเรงดวนที่คณะ/สวนงาน ตองการให
มหาวิทยาลัยดําเนินการ นั้น
ในการนี้ กองแผนงานจึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบสรุปผลการรวบรวมความคิดเห็นตอประเด็น
เรงดวนที่มหาวิทยาลัยจะดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 และผลการจัดอันดับประเด็นปญหาเรงดวนที่
คณะ/สวนงาน ตองการใหมหาวิทยาลัยดําเนินการ ซึ่งไดมาจากการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูและรับฟงประเด็น
ปญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติงานของคณะ/สวนงาน จําแนกตามวิทยาเขต คือ วังทาพระ เมื่อวันที่ 28 เมษายน
2564 วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 และวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เมื่อวันที่
3 พฤษภาคม 2564 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ประเด็นเรงดวนที่มหาวิทยาลัยจะดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซี่งในภาพรวมทุก
คณะ/สวนงานมีความเห็นดวยกับทุกประเด็นที่มหาวิทยาลัยเสนอ เพื่อดําเนินการเรงดวนในปงบประมาณ พ.ศ.
2564 มากกวา รอยละ 88.00 ดังนี้
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ประเด็นเรงดวนที่มหาวิทยาลัยจะดําเนินการ
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564
1. จัดทําแผนกลยุทธมหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 15 ป ใหเสร็จภายใน 3 เดือน
เปาหมาย นําเขาสภามหาวิทยาลัยเพื่อเริ่มใชในปงบประมาณ พ.ศ. 2565
2. จัดทําแผนเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยใหแลวเสร็จ
3. จัดทําระบบ ERP ดานวิจัย ดานบริการวิชาการ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่ง
เชื่อมโยงกับ ERP ของมหาวิทยาลัย เพื่อใชทั่วทั้งองคกร ผลจากการทําระบบ
ดังกลาวจะชวยใหการบริหารจัดการดานบริการวิชาการ ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม ที่เพิ่มสูงขึ้นสามารถดําเนินการไดมีประสิทธิภาพ ติดตาม
รายงานผลดําเนินการและชวยใหการตรวจสอบภายในทําไดรวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพ และถูกตอง
4. ศึกษาการดําเนินการลงทุนรวมกับเอกชน เพื่อใหมหาวิทยาลัยสามารถนํา
สินทรัพยไปลงทุน หรือทําโครงการรวมกับภาคเอกชน ซึ่งจะเปนแหลงรายได
ใหมใหกับมหาวิทยาลัย
5. ปรับปรุงระบบโครงสรางพื้นฐาน internet, Wi-Fi ใหมีความเสถียรภาพ และ
มีความครอบคลุมพื้นที่ใหบริการเปาหมาย เพื่ออํานวยความสะดวกใหบุคลากร
นักศึกษา ทั้งในสวนของสํานักดิจิทัลเทคโนโลยีและคณะวิชา เพื่อรองรับการ
ใหบริการบน digital platform ทั้งการเรียนการสอน และบริการอื่นๆ
เปาหมาย 6 เดือน

ความคิดเห็น
เห็นดวย ไมเห็นดวย
89%
11%
94%
89%

6%
11%

100%

0%

100%

0%

ทั้ ง นี้ คณะ/ส ว นงานมี ป ระเด็ น ข อ เสนอแนะเรื่ อ งสํ า คั ญ เร ง ด ว นอื่ น ๆ ที่ ต อ งการให
มหาวิทยาลัยดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม ดังนี้
1) มหาวิ ท ยาลั ย มุ ง หวัง ผลงานวิ จั ย ตี พิ ม พ ในฐาน Scopus เพื่ อ ประโยชน ในการทํ า
QS ranking ดังนั้น ควรสนับสนุนการ Subscribe ฐานขอมูล Scopus
2) การสนับสนุนโครงการวิจัยที่บูรณาการวิทยาศาสตร สังคมศาสตร และศิลปะ
3) ปรั บ ปรุงการบริก ารและการให ข อ มู ล ของบั ณ ฑิ ต วิท ยาลั ย บั ณ ฑิ ต วิท ยาลั ย ควรมี
บทบาทในการบริการนักศึกษามากขึ้น โดยเฉพาะระบบ iThesis ทีพ่ บปญหาบอยมาก
4) สนับสนุนการรับนักศึกษาตางชาติ ผอนปรนกฎระเบียบ และคาธรรมเนียม โดยเฉพาะ
หลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่จะมาชวยชดเชยการลดลงของนักศึกษาบัณฑิตศึกษาของคณะสายวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี และเปนกําลังในการสรางผลงานวิจัยใหกับมหาวิทยาลัย
5) การเบิกจายเงินดานการวิจัยมีความซับซอนและลาชา
6) การปรับเปลี่ยนกฎ ระเบียบดานบุคคล ดานการเงินการคลัง พัสดุ ใหคลองตัวมากขึ้น
การปรับโครงสรางการดําเนินการ/ผลตอบแทนบุคลากรที่ดําเนินการไดโดดเดน หรือการดําเนินการกับบุคคลที่
ไมยอมปรับตัวหรือพัฒนาที่ชัดเจน
7) การสรางภาพลักษณ ประชาสัมพันธ มหาวิทยาลัย ในการเปนผูนําดานการบูรณาการ
ศิลปะและวัฒนธรรม
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8) รับมือกับสถานการณฉุกเฉินอยางเชิงรุก ใหรับฟงเสียงนักศึกษาซึ่งเปนลูกคาที่สําคัญให
มากขึ้น โดยเฉพาะในสถานการณที่ไมปกติผูบริหารมหาวิทยาลัยควรมีการหารือในเรื่องการเก็บและขอขอมูล
จากคณะกอนที่จะสงมาใหคณะ เพื่อไมใหมีการทํางานซ้ําซอน โดยเฉพาะเรื่องที่สําคัญและเรงดวน
9) ควรมีมาตรการหรือแนวทางการดําเนินการ การรับมือการจัดการเรียนการสอนในชวง
วิกฤติสถานการณ COVID-19
10) พัฒนาสภาพแวดลอมบรรยากาศที่สงเสริมการเรียนรูใหกับนักศึกษา
11) แกปญหา TCAS ประเด็น Portfolio
12) การขอตําแหนงที่สูงขึ้นถามีการใชใบประกอบวิชาชีพเปนสวนหนึ่งในองคประกอบของ
การเลือกมาพิจารณาจะทําใหเปนประโยชนอยางมาก เพราะการไดรับใบอนุญาตในการประกอบวิชาชีพตาม
พรบ.ควบคุมวิชาชีพถือเปนเครื่องมือรับรองประสบการณความเชี่ยวชาญ เชน ใบประกอบวิชาชีพสถาปนิก
13) จั ด ระบบการเก็ บ ผลงานศิ ล ปกรรมของมหาวิ ท ยาลั ย ให ถู ก ต อ งตามระบ บ
มาตรฐานสากล
2. การจัดอันดับประเด็นปญหาเรงดวนที่คณะ/สวนงาน ตองการใหมหาวิทยาลัยดําเนินการ
เพื่อแกไขปญหาใหกับคณะ/สวนงาน ใน 10 อันดับแรก ดังนี้
อันดับที่ 1 คณะ/สวนงานตองการใหพัฒนาพื้นที่การจัดการเรียนการสอน และปญ หาสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรูและการบริการนักศึกษา โดยมีคะแนนคุณภาพเทากับ 4.57
อั น ดับ ที่ 2 คณะ/ส ว นงานต อ งการให พั ฒ นาสภาพแวดล อ มที่ เอื้ อ ต อ การเรีย นรู ข อง
นักศึกษาและบุคลากร ขยายพื้นที่ทางการศึกษา โดยมีคะแนนคุณภาพเทากับ 4.17
อัน ดั บ ที่ 3 คณะ/ส ว นงานต อ งการให มหาวิท ยาลัย แต งตั้ง เจา หน า ที่ดูแ ลการเงิน และ
งบประมาณดานการวิจัยโดยเฉพาะ และแจงขอมูลติดตอใหคณะและนักวิจัยทราบ เพื่อใหสามารถประสานงาน
ไดรวดเร็วและแมนยํา โดยมีคะแนนคุณภาพเทากับ 3.78
อันดับที่ 4 คณะ/สวนงานตองการใหมหาวิทยาลัยจัดทํา Database เกี่ยวกับความรวมมือ
กับสถาบันตางๆ (MOU, MOA) ทั้งในระดับประเทศและตางประเทศ ที่คณะวิชาอื่นสามารถเขาถึงได เพื่อขยาย
ผลดานวิชาการ วิจัย และบริการวิชาการ กับคูความรวมมือที่มีอยู โดยมีคะแนนคุณภาพเทากับ 3.77
อั น ดั บ ที่ 5 คณะ/ส ว นงานต อ งการให ม หาวิ ท ยาลั ย มี สํ า นั ก บริ ก ารวิ ช าการเป น ผู
ประสานงานใหกับโครงการบริการวิชาการของคณะวิชาตางๆ แตการขออนุมัติในบางขั้นตอนยังคงดําเนินงาน
ผานคณะ และในการดําเนินโครงการบริการวิช าการตองใชทรัพ ยากรของคณะวิช า ไมวา จะเปนบุ คลากร
สาธารณูปโภค สถานที่ เครื่องมือและอุปกรณวิจัย จึงควรมีการจัดสรรงบประมาณที่ไดจากโครงการบริการ
วิชาการนั้นๆ ใหแกคณะวิชาดวย เพื่อใชในการบํารุงรักษาทรัพยากรดังกลาว โดยมีคะแนนคุณภาพเทากับ
3.72
อันดับที่ 6 คณะ/สวนงานตองการใหมีการชวยเหลือเยียวยานักศึกษาที่ไดรับผลกระทบ
จากสถานการณ โรคระบาดในป จ จุ บั น เชน มหาวิท ยาลัย ควรมีแ นวปฏิ บั ติในกรณี ที่คณะวิช าตอ งการลด
คาธรรมเนียมการศึกษา เพื่อใหนักศึกษาไดรับความชวยเหลืออยางทันทวงที โดยมีคะแนนคุณภาพเทากับ 3.68
อันดับที่ 7 คณะ/สวนงานตองการใหบุคลากรของคณะเปลี่ยนทัศนคติในการทํางานใหเปน
มืออาชีพมากขึ้น มีการทํางานที่ทันยุคสมัย ทํางานกันเปนทีม มีมุมมองเชิงระบบ และมีเปาหมายในการนําพา
คณะไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีคะแนนคุณภาพเทากับ 3.59
อันดับที่ 8 คณะ/สวนงานตองการใหมีการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองตามความตองการ
ของผูเรียน ผูใชบัณฑิต สถานการณในปจจุบัน เชน เปดหลักสูตรการเรียนการสอน การอบรม หรือการบริการ
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สูชุมชน ที่ สามารถสรางรายไดใหกับ คณะวิชาและสามารถแขงขันกับสถาบันอื่นได เพื่อเปนการสรางชื่อเสียง
ใหกับหลักสูตรและเปนที่นาสนใจแกผูที่จะมาสมัครเรียน โดยมีคะแนนคุณภาพเทากับ 3.48
อันดับที่ 9 คณะ/สวนงานตองการใหการพัฒนาระบบบริการใหอยูในรูปแบบ One stop
service เชน ดานงานบริการวิชาการ ดานงานวิเทศสัมพันธ โดยมีคะแนนคุณภาพเทากับ 3.45
อันดับที่ 10 คณะ/สวนงานตองการให สรางแหลงรายไดใหกับคณะวิช า นอกเหนือจาก
คาลงทะเบียนของนักศึกษา โดยมีคะแนนคุณภาพเทากับ 3.27
ทั้ ง นี้ คณะ/ส ว นงานมี ป ระเด็ น ข อ เสนอแนะเรื่ อ งสํ า คั ญ เร ง ด ว นอื่ น ๆ ที่ ต อ งการให
มหาวิทยาลัยดําเนินการเพิ่มเติมในแตละดาน ดังนี้
1. ดานการเรียนการสอน
1.1 ควรปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปทุกรายวิชา ใหเปนการ
เรียนการสอนแบบออนไลนทั้งหมด
1.2 การพัฒนาอาจารย โดยเพิ่มเติมประสิทธิภาพการเรียนการสอนในยุคสมัยใหม
1.3 เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพเพียงพอตอการเรียนการสอน
1.4 มหาวิทยาลัยใหบริการแกนักศึกษาอยางรวดเร็ว สะดวก เปนมิตรในการใหบริการ
1.5 ควรมีการตรวจสอบความตองการจําเปนเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานดานการ
เรียนการสอนอยูเปนประจําเพื่อการพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น
1.6 วิ ท ยาเขตวั ง ท า พระ พื้ น ที่ ในการเรี ย นการสอนและพื้ น ที่ ผ อ นคลายสํ า หรั บ
นักศึกษาและบุคลากรมีนอย ปญหาสวัสดิการชวยเหลือเรื่องที่จอดรถยนตขั้นต่ําอาจชวยลดภาระคาจอดรถที่
บุคลากรตองจายเองลงครึ่งนึง
1.7 การปรั บ เปลี่ ย นรู ป แบบการให บ ริ ก ารด า นการเรี ย นการสอน การจ า ย
คาธรรมเนียมการศึกษาตางๆ การยื่นเอกสาร และบริการอื่นๆ ใหเปนรูปแบบออนไลนได ความสะดวกในการ
ประสานงาน ซึ่งใหเหมาะกับสถานการณปจจุบันที่มีโรคระบาด COVID-19
1.8 เพิ่มความเร็วระบบอินเทอรเน็ตที่วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทรไฟฟาดับบอย
คณะไมมีเครื่องสํารองไฟฟา
2. ดานการวิจัย/บริการวิชาการ
2.1 มหาวิทยาลัยควรมีการสํารวจปญ หาและอุปสรรคในการดําเนินการวิจัยจากผู
ไดรับทุนวิจัยโดยตรง เพื่อใหสามารถแกไขขอขัดของไดอยางตรงประเด็นปญหา และเพิ่มแรงจูงใจใหบุคลากร
สนใจทํางานวิจัยมากขึ้น
2.2 มหาวิ ท ยาลั ย ควรสนั บ สนุ น การจั ด ตั้ ง ศู น ย เชี่ ย วชาญเฉพาะทางบู ร ณาการ
วิทยาศาสตรสังคมศาสตร และศิลปะสนับสนุนโครงการวิจัยรวมเพื่อขอทุนจากแหลงทุนภายนอก โดยไมเนน
เพียงการพัฒนาเชิงพื้นที่อยางเดียว
2.3 ความรวดเร็วในการเบิกจาย การลดขั้นตอนเอกสาร ลดขั้นตอนทางกฎระเบียบให
เรียบงายมีความยืดหยุนสูง
2.4 ควรใหความสําคัญผลงานดานผลงานสรางสรรคทางวิชาการงานศิลปใหมากขึ้น
3. ดานสภาพแวดลอม/สิ่งอํานวยความสะดวก
3.1 มหาวิทยาลัยควรเพิ่มการลงทุนดานอาคารสถานที่และสภาพแวดลอมในแตละ
วิทยาเขตใหมากยิ่งขึ้น
3.2 ทําสภาพแวดลอมใหนักศึกษาและบุคลากรรูสึกปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพ ยสิ น
(สุนัข) และเพิ่มสิ่งอํานวยความสะดวกใหกับนักศึกษาและบุคลากร
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3.3 พื้นที่การเรียนแบบโรงปฏิบัติการมีไมเพียงพอในบางหลักสูตรรวมถึงวัสดุอุปกรณ
ครุ ภั ณ ฑ ซ่ึง จะช วยเพิ่ ม ศั ก ยภาพนั ก ศึ กษาให เรี ย นรู ด ว ยการปฏิ บั ติ และเป น ต น แบบให เอกชนเข า มาร ว ม
ดําเนินการ
3.4 จัดเตรียมสภาพแวดลอมใหตอบโจทยผูใชงาน
3.5 จัดการระบบจัดเก็บขยะใหดีขึ้น
4. ดานการบริหารจัดการ
4.1 ควรยกเลิกระบบ KPIs และพัฒนาใหเปนระบบ OKR แทน อยางรวดเร็ว
4.2 สรางความเขาใจในองคกรมีการใชกฎ ระเบียบ เพื่อใหเกิดการปฏิบัติในทิศทาง
เดียวกันทั่วทั้งมหาวิทยาลัย
4.3 เอกสารกฎระเบียบ ลดขั้นตอนและระยะเวลากระบวนการอนุมัติโครงการใหได
มากที่สุด เชน เดิมใชเวลา 1 เดือน ลดเหลือ 5 วันทําการ
4.4 เพิ่มสวัสดิการดานสุขอนามัยใหมากขึ้นในภาวะวิกฤติโรคระบาด
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบตอไป

ระเบียบวาระที่ 3
ระเบียบวาระที่ 3.1

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน
คณะศึกษาศาสตรขออนุมัติเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุกรอบอัตราวางเพื่อใชใน
การดํ า เนิ น การเป ด รั บ สมั ค รคั ด เลื อ กบุ ค คลเพื่ อ บรรจุ เ ป น พนั ก งาน
มหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย

สรุปเรื่อง
ตามที่ที่ประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 มีมติอนุมัติใหเปลี่ยน
เงื่อ นไขการบรรจุก รอบอั ตราวางเพื่อ ใชในการดําเนินการเปดรับ สมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเปนพนั กงาน
มหาวิทยาลัย ตําแหนงเลขที่ A-1-1207-107 สังกัดคณะศึกษาศาสตร ดังนี้
- ผูสมัครตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (กลุมสาระ
การเรียนรูภาษาไทย)/ภาษาไทย/ภาษาศาสตร โดยตองจบการศึกษาระดับปริญ ญาโทและระดับปริญ ญาตรี
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย หรือ
- ผูสมัครตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ที่กําลังศึกษา
ปริญ ญาเอก (อยูในขั้น ตอนของการทําวิทยานิพนธ) สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (กลุม สาระการเรียนรู
ภาษาไทย)/ภาษาไทย/ภาษาศาสตร โดยตองจบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
เนื่องจากเกิดความคลาดเคลื่อนในการระบุเงื่อนไขการบรรจุฯ คณะศึกษาศาสตรจึงขออนุมัติ
เปลี่ ย นเงื่ อ นไขบรรจุ เ ป น พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย ตํ า แหน ง อาจารย ตํ า แหน ง เลขที่ A-1-1207-107
สังกัดคณะศึกษาศาสตร เปนดังนี้
- ผู ส มั ค รต อ งสํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาเอก สาขาวิ ช าหลั ก สู ต รและการสอน
(กลุมการสอนภาษาไทย) หรือสาขาวิชาภาษาไทย/ภาษาศาสตร โดยตองจบการศึกษาระดับปริญญาโทหรือ
ระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการสอนภาษาไทย (ครุศาสตร/ศึกษาศาสตร)
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- ผูสมัครตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาตรีสาขาวิชาการสอนภาษาไทย
(ครุศาสตร/ศึกษาศาสตร) ที่กําลังศึกษาปริญญาเอก (อยูในขั้นตอนของการทําวิทยานิพนธ) สาขาวิชาหลักสูตร
และการสอน (กลุมการสอนภาษาไทย) หรือสาขาวิชาภาษาไทย/ภาษาศาสตร
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ
ที่ประชุม พิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุกรอบอัตราวางเพื่อใชในการ
ดําเนินการเปดรับ สมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงเลขที่ A-1-1207-107
สังกัดคณะศึกษาศาสตร ตามที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ 4
ระเบียบวาระที่ 4.1
ระเบียบวาระที่ 4.1.1

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
การบริหารงานบุคคล
การสอบแขงขัน / คัดเลือก
ไมมี

ระเบียบวาระที่ 4.1.2
ระเบียบวาระที่ 4.1.2.1

การขออนุมัติบรรจุบุคคล / การโอนยาย
คณะวิทยาศาสตรขออนุมัติจาง นายกิต ติศักดิ์ ธรรมาภิชัย เพื่อบรรจุ เป น
พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ

สรุปเรื่อง
ตามที่คณะวิทยาศาสตรมีอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงนักวิช าการอุดมศึ ก ษา
ปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-1-1301-042 สังกัดงานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา สํานักงานคณบดี นั้น
คณะฯ ได ดํ าเนิ นการตามขั้ นตอนแล ว ผู ได รั บ การคั ดเลื อกคื อ นายกิ ตติ ศั กดิ์ ธรรมาภิ ชั ย
วุฒิวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เคมี) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปจจุบันเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท
พนั ก งานชั่ ว คราว) คณะฯ จึ ง ประสงค ข ออนุ มั ติ จ าง นายกิ ต ติ ศั ก ดิ์ ธรรมาภิ ชั ย เพื่ อ บรรจุ เป น พนัก งาน
มหาวิท ยาลัย ดํารงตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-1-1301-042 อัตราเงิน เดือน
เดือนละ 22,750 บาท สังกัดงานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา สํานักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร พรอมทั้ง
ขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังนี้
1. คณบดีคณะวิทยาศาสตร
ประธานกรรมการ
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กนกอร ระยานิล
กรรมการ
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กรกช ชั้นจิรกุล
กรรมการ
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภาณุพันธ ลิมปชยาพร
กรรมการ
5. ผูชวยศาสตราจารยโอภาส วงษทวีทรัพย
กรรมการ
6. นางประภา เมฆอรุณ
เลขานุการ
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหจาง นายกิตติศักดิ์ ธรรมาภิชัย (ปจจุบันเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ประเภทพนั กงานชั่ว คราว) เพื่อ บรรจุ เปน พนัก งานมหาวิทยาลัย ดํารงตําแหน งนัก วิชาการ
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อุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-1-1301-042 อัตราเงินเดือน เดือนละ 22,750 บาท สังกัดงานแผนและ
ประกันคุณภาพการศึกษา สํานักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2564 พรอมทั้งอนุมัติให
แตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาว ตามรายชื่อที่คณะฯ เสนอ ทั้งนี้
การจางครั้งแรกใหจางเปนพนักงานประจําสถานภาพทดลองงาน มีระยะเวลาการจาง 1 ป
ระเบียบวาระที่ 4.1.3
ระเบียบวาระที่ 4.1.3.1

การประเมินการปฏิบตั ิงาน
รายงานผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย ราย นายเฉลิมพล พุมพวง

สรุปเรื่อง
ตามที่ มหาวิทยาลัย ไดมี คําสั่งแต งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อยา ยและเปลี่ยนตําแหน ง
นายเฉลิมพล พุมพวง พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา วุฒิวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน จากมหาวิทยาลัยบูรพา และมีผลการสอบคะแนนภาษาอังกฤษ TOEIC
740 คะแนน จากตํา แหน งผูชว ยสอนปฏิ บั ติก าร ตํ า แหน งเลขที่ S-1-1801-507 เงิน เดื อ น 29,320 บาท
สังกัดงานบริหารและพัฒนาวิชาการ สํานักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ เปนตําแหนงอาจารย ตําแหนง
เลขที่ A-1-1809-342 เงิน เดือน 29,320 บาท ไปสังกัดสาขาวิช าการจัดการงานนิทรรศการและงานอีเวน ท
คณะวิทยาการจัดการ โดยคงอัตราเงินเดือนเดิมและใหนับระยะเวลาการปฏิบัติงานตอเนื่องกัน ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่
1 ตุลาคม 2563 นั้น
บั ด นี้ คณะกรรมการประเมิน ฯ ไดป ระเมิน ผลการปฏิ บั ติ ง านแล ว เห็ น วา พนั ก งาน
มหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ราย นายเฉลิมพล พุมพวง เปนผูมีความรูความสามารถความรับผิดชอบ
และความประพฤติเหมาะสม เห็นควรใหปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาว และใหนับระยะเวลาการปฏิบั ติงาน
ตอเนื่องกัน
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบรายงานผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย ราย
นายเฉลิมพล พุมพวง และใหปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาวตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.1.3.2

รายงานการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัว หนา ภาควิช าคณิ ต ศาสตร
คณะวิทยาศาสตร
(วาระลับ)

ระเบียบวาระที่ 4.1.3.3

รายงานการประมวลผลการปฏิ บั ติ งานของหั วหน าภาควิ ชาคอมพิ วเตอร
คณะวิทยาศาสตร
(วาระลับ)
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ระเบียบวาระที่ 4.1.4
ระเบียบวาระที่ 4.1.4.1

การขอเปลี่ยน / เพิ่มเงื่อนไขการบรรจุ
คณะศึกษาศาสตรขออนุมัติเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุกรอบอัตราวางเพื่อใช ใน
การดํ า เนิ น การเป ด รั บ สมั ค รคั ด เลื อ กบุ ค คลเพื่ อ บรรจุ เ ป น พนั ก งาน
มหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย

สรุปเรื่อง
ตามที่คณะศึกษาศาสตรมีอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขที่
A-1-1200-106 นั้น
คณะฯ ได ดํ า เนิ น การเป ด รั บ สมั ค รคั ด เลื อ กบุ ค คลเพื่ อ บรรจุ เป น พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย
ตํ าแหน งอาจารย ตํ าแหน งเลขที่ A-1-1200-106 ดว ยวุฒิ ป ริ ญ ญาเอก สาขาวิช าฟ สิ กสศึก ษา/หลั ก สูตรและ
การสอน ที่ ทํ าวิ ท ยานิ พ นธท างด านฟ สิ ก ส วุ ฒิ ป ริญ ญาโท สาขาวิช าฟ สิ ก ส ศึ ก ษา/หลั ก สู ตรและการสอน
ที่ทําวิทยานิพนธทางดานฟสิกส และตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการสอนฟสิกส/ฟสิกสศึกษา
ปรากฏวาไมมีผูสมัคร คณะฯ จึงประสงคข ออนุมัติเปลี่ย นเงื่อนไขการบรรจุกอ นดําเนิน การเปดรับ สมัค รอีก
ครั้งหนึ่ง ดังนี้
- ผูสมัครตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาฟสิกส/ฟสิกสศึกษา/หลักสูตรและ
การสอน ที่ทําวิทยานิพนธทางดานฟสิกส โดยตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิช าฟสิกสศึกษา/
หลักสูตรและการสอน ที่ทําวิทยานิพนธทางดานฟสิกส และตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการ
สอนฟสิกส/ฟสิกสศึกษา
โดยมติ ก.บ.พ. ครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 มีมติ ดังนี้
1. ใหคณะวิชา/หนวยงานดําเนินการตามที่ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 3/2556
เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2556 มีมติเห็นชอบแผนอัตรากําลังบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร 5 ป (พ.ศ. 25572561) ซึ่งมาตรการปรับ โครงสรางกําลังคน มาตรการที่ 1 กําหนดจํานวนอัตรากําลังบุคลากรสายวิช าการ
ตามภารกิจ ของคณะวิช า โดยกําหนดการสรรหาและคัดเลือกเพื่ อใหไดคนดี คนเกง และมีเงื่อนไขการจ าง
ในกลุมสาขาวิชา ดังนี้
- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหใชวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา
- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ ใหใชวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา
- กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ใหใชวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา
- กลุมสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบใหใชวุฒิปริญญาไมต่ํากวาปริญญาโทหรือเทียบเทา
2. ในกรณีที่ดําเนินการประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการแลว ไมสามารถ
สรรหาบุ คคลเพื่อบรรจุ เป นพนักงานมหาวิทยาลัยในวุฒิป ริญญาเอกหรือเทีย บเทาได คณะวิช า/หนวยงาน
ตองยื่นเรื่องเสนอที่ประชุม ก.บ.พ. มหาวิทยาลัย เพื่อขออนุมัติปรับลดวุฒิกอนที่จะดําเนินการประกาศรับสมัคร
บุคคลเพื่อบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัยในวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทาในคราวตอไป
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ
ที่ประชุม พิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุกรอบอัตราวางเพื่อใชในการ
ดําเนินการเปดรับ สมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงเลขที่ A-1-1200-106
สังกัดคณะศึกษาศาสตร ตามที่เสนอ
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ระเบียบวาระที่ 4.1.5

การพิ จารณาตํ าแหน งทางวิ ชาการ ระดั บ ชํ านาญงาน ชํ านาญงานพิ เศษ
ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
ไมมี

ระเบียบวาระที่ 4.1.6
ระเบียบวาระที่ 4.1.6.1

เรื่องอื่นๆ
ขออนุมัตเิ ปลี่ยนชื่อตําแหนงกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย

สรุปเรื่อง
ตามทีส่ ํานักหอสมุดกลาง มีกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษา
ปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-2-2100-005 สังกัดงานบริการสารสนเทศ ฝายหอสมุดวังทาพระ นั้น
เพื่ อการดํ าเนิ นงานของสํานั กหอสมุ ดกลาง เป นไปด วยความเรียบรอย สํ านั กหอสมุ ดกลาง
จึงประสงคขออนุมัติเปลี่ยนชื่อตําแหนงกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงเลขที่ S-2-2100-005
สังกั ดงานบริการสารสนเทศ ฝายหอสมุดวังท าพระ สํ านั กหอสมุ ดกลาง จากตําแหนงนักวิชาการอุ ดมศึกษา
ปฏิบัติการ เปนตําแหนงบรรณารักษปฏิบัติการ
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหเปลี่ยนชื่อตําแหนงกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย
ตําแหนงเลขที่ S-2-2100-005 สังกัดงานบริการสารสนเทศ ฝายหอสมุดวังทาพระ สํานักหอสมุดกลาง จาก
ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ เปนตําแหนงบรรณารักษปฏิบัติการ
ระเบียบวาระที่ 4.1.6.2

รายงานผลการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยใหดํารงตําแหนงหัวหนางาน

สรุปเรื่อง
โดยมติ ที่ ป ระชุม ก.บ.ม. มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร ในการประชุ ม ครั้ง ที่ 5/2564 เมื่ อ วั น ที่
2 มีนาคม 2564 มีมติแตงตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อแตงตั้ง นางสาวอริยา ทรงประไพ ตําแหนงนักวิชาการ
อุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-1-0310-194 อัตราเงินเดือน เดือนละ 34,970 บาท สังกัดงานวิเคราะห
งบประมาณ กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี ใหดํารงตําแหนงหัวหนางานวิเคราะหงบประมาณ กองแผนงาน
สํานักงานอธิการบดี
บัดนี้ คณะกรรมการฯ ไดดําเนินการประเมินเสร็จเรียบรอยแลว สรุปไดดงั นี้
- ความรู ค วามสามารถ ทั ก ษะ และสมรรถนะที่ จํ า เป น สํ า หรั บ ตํ า แหน ง ได ค ะแนน
80 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ตองผานการประเมินดวยคะแนนรอยละ 80 ขึ้นไป)
- สมรรถนะทางการบริหาร ไดคะแนน 80 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ตองผาน
การประเมินดวยคะแนนรอยละ 80 ขึ้นไป)
ทั้ งนี้ นางสาวอริยา ทรงประไพ เป น ผูมี คุณ สมบั ติเหมาะสมที่ จ ะแตง ตั้งให ดํา รงตําแหนง
หัวหนางานวิเคราะหงบประมาณ กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
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มติ
ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแล ว มี ม ติ อ นุ มั ติ ให นางสาวอริย า ทรงประไพ ตํ า แหน ง นั ก วิช าการ
อุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-1-0310-194 อัตราเงินเดือน เดือนละ 34,970 บาท สังกัดงานวิเคราะห
งบประมาณ กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี ใหดํารงตําแหนงหัวหนางานวิเคราะหงบประมาณ กองแผนงาน
สํานักงานอธิการบดี
ระเบียบวาระที่ 4.1.6.3

การต อ สั ญ ญ าจ า งพนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย ประเภทพนั ก งานประจํ า
สายวิชาการ ที่มีอายุเกิน 60 ป

สรุปเรื่อง
เนื่ อ งด ว ย นายสมคิ ด จิ ร ะทั ศ นกุ ล พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย ประเภทพนั ก งานประจํ า
สายวิช าการ ตํ า แหน งศาสตราจารย ตํ า แหน งเลขที่ A-1-0803-036 สั งกั ด ภาควิ ช าศิ ล ปสถาป ต ยกรรม
คณะสถาปตยกรรมศาสตร มีอายุครบ 60 ปบริบูรณ ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2562 และไดรับการตอสัญ ญาจาง
พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายวิชาการ ที่มีอายุมากกวา 60 ป ตามคําสั่งมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ที่ 1766/2562 ลงวันที่ 30 กันยายน 2562 สั่งตอสัญญาจางเปนเวลา 1 ป ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2562 30 กั น ยายน 2563 และคํ าสั่ งมหาวิ ท ยาลั ยศิ ล ปากร ที่ 1125/2563 ลงวั น ที่ 20 พฤษภาคม 2563 สั่ งต อ
สัญญาจางเปนเวลา 1 ป ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 ไปแลวนั้น
เพื่ อ ให ภ ารกิ จ ในการจั ด การเรี ย นการสอนของคณะสถาป ต ยกรรมศาสตร เป น ไปด ว ย
ความเรียบรอย ประกอบกับ นายสมคิด จิระทัศนกุล เปนผูมีความรูความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และมี
สุขภาพแข็งแรง คณะฯ จึงประสงคขออนุมัติตอสัญ ญาจาง นายสมคิด จิระทัศนกุล พนักงานมหาวิท ยาลั ย
ประเภทพนั ก งานประจํ า สายวิ ชาการ ที่ มี อายุมากกว า 60 ป ต อสัญ ญาจ างอี กเป นเวลา 1 ป ตั้ งแต วั น ที่
1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 โดยอาศัย ขอ บัง คับ มหาวิท ยาลัย ศิล ปากรวา ดว ยการบริห ารงาน
บุค คลพนัก งานมหาวิท ยาลัย พ.ศ. 2559 ขอ 23 วรรคสอง กํา หนดใหม หาวิท ยาลั ย อาจตอ การจ า ง
พนักงานประจําที่จะเกษียณอายุ ซึ่งเปนผูมีความรูความสามารถและความเชี่ยวชาญโดยใหทําสัญญาจางการ
เปนพนักงานประจําคราวละหนึ่งป มีระยะเวลาไมเกินหาป และใหนับอายุงานตอเนื่องกันไป
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ
ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแล ว มี ม ติ อ นุ มั ติ ให ต อ สั ญ ญาจ า ง นายสมคิ ด จิ ร ะทั ศ นกุ ล พนั ก งาน
มหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายวิชาการ ที่มีอายุม ากกวา 60 ป ตอสัญ ญาจางอีกเปนเวลา 1 ป
ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565
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ระเบียบวาระที่ 4.1.6.4

การแตงตั้งประธานกรรมการเลือกตั้งกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนง
คณบดี ค ณะโบราณคดี ประเภทคณาจารย ป ระจํ า และประเภทหั ว หน า
ภาควิชา หัวหนาสาขาวิชาหรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะ
เทียบเทาภาควิชาหรือสาขาวิชาของคณะ

สรุปเรื่อง
ตามคํ า สั่ ง มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร ที่ 517/2561 ลงวั น ที่ 22 มี น าคม 2561 สั่ ง แต ง ตั้ ง
ผูชวยศาสตราจารยชวลิต ขาวเขียว ดํารงตําแหนงคณบดีคณะโบราณคดี โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 4 ป
ตั้งแตวันที่ 15 มีนาคม 2561 เปนตนมา นั้น
เนื่ อ งจาก ผู ช ว ยศาสตราจารย ช วลิ ต ขาวเขี ย ว จะครบวาระการดํ ารงตํ าแหน งคณบดี
คณะโบราณคดี ในวัน ที ่ 14 มีนาคม 2565 ซึ่ง ขอ บัง คับ มหาวิท ยาลัย ศิล ปากรวา ดว ยการสรรหาคณบดี
พ.ศ. 2560 ข อ 5 กํ าหนดให ส ภามหาวิทยาลั ยแต งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู สมควรดํ ารงตําแหน งคณบดี
กอ นวาระการดํารงตํ าแหน งจะสิ้ นสุ ดลงไม น อ ยกวา 120 วัน ทั้ งนี้ ตามข อ บั งคั บ ฯ ข อ 7 กํ า หนดให ส ภา
มหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการฯ ประกอบดวย
1. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิหนึ่งคน
เปนประธานกรรมการ
2. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิหนึ่งคน
เปนกรรมการ
3. อธิการบดี
เปนกรรมการ
4 คณาจารยประจําของคณะซึ่งมิใชกรรมการตามขอ 3 หรือขอ 5
หนึ่งคน
เปนกรรมการ
5. หัวหนาภาควิชา หัวหนาสาขาวิชาหรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่อ
อยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาภาควิชาหรือสาขาวิชา หนึ่งคน
เปนกรรมการ
6. ประธานสภาคณาจารยและพนักงาน หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทคณาจารยประจํา หนึ่งคน
เปนกรรมการ
โดยใหผูอํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย หรือผูที่ผูอํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัยมอบหมายเปน
เลขานุการ และอาจแตงตั้งผูชวยเลขานุการไดไมเกินสองคน
และตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑและวิธีการเลือกตั้งกรรมการสรรหา
ผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดี ประเภทคณาจารยประจํา และประเภทหัวหนาภาควิชา หัวหนาสาขาวิชาหรือ
หั วหน าหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่ นที่ มีฐานะเที ยบเทาภาควิชาหรือ สาขาวิช าของคณะ พ.ศ. 2560 ข อ 5
กําหนดให อธิการบดีแตงตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดี ประเภท
คณาจารยประจํา และประเภทหัวหนาภาควิชา หัวหนาสาขาวิชาหรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่ มี
ฐานะเทียบเทาภาควิชาหรือสาขาวิชาของคณะ โดยประกอบดวย
(1) คณบดีหรือหั วหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่ มีฐานะเทียบเทาคณะซึ่งไมใชคณบดี
ของคณะ ที่ไดรับการเสนอจาก ก.บ.ม. จํานวนหนึ่งคน เปนประธานกรรมการ
(2) รองคณบดีของคณะที่ไดรับการเสนอชื่อจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ จํานวน
หนึ่งคน เปนกรรมการ
(3) เลขานุการคณะ เปนกรรมการ
หากคณะไมมีผูดํารงตําแหนงเลขานุการคณะ หรือผูที่ปฏิบัติหนาที่เลขานุการคณะเปน
บุ ค ลากรสายวิ ช าการ ให บุ ค ลากรซึ่ ง มิ ใช ค ณาจารย ป ระจํ า ของคณะที่ ได รั บ การเสนอชื่ อ จากที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการประจําคณะ จํานวนหนึ่งคน เปนกรรมการ
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(4) ใหบุคลากรสายสนับสนุนจํานวนหนึ่งคน ทําหนาที่เลขานุการ และจะใหมีผูชวยเลขานุการ
จากบุคลากรสายสนับสนุนดวยก็ได โดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ
ที่ ป ระชุม พิ จ ารณาแล ว มี ม ติให แ ตง ตั้ ง คณบดี ค ณะสถาป ต ยกรรมศาสตร เป น ประธาน
คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะโบราณคดี ประเภทคณาจารยประจํา
และประเภทหัวหนาภาควิชา
ระเบียบวาระที่ 4.1.6.5

หอศิ ล ป ข ออนุมั ติใ ชก รอบอั ต ราและเปลี่ ย นเงื่อ นไขกรอบอัต ราพนั ก งาน
มหาวิทยาลัยที่ไดรับจัดสรร

สรุปเรื่อง
ตามที่ที่ประชุม ก.บ.ม. มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563
มีมติอนุมัติใหจัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน เพื่อทดแทนอัตราเกษียณ
ซึ่งในสวนของหอศิลปไดรับ จัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายสนับสนุน จํานวน
1 อัตรา ไปแลว นั้น
ในการนี้ หอศิลปประสงคขออนุมัติใชกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา
สายสนั บ สนุ น ตํ าแหน งนั กวิ ชาการอุ ดมศึ ก ษาปฏิ บั ติ ก าร ที่ ได รั บ จั ดสรรดั งกล าว จํ านวน 1 อั ตรา สั งกั ด
งานนิทรรศการศิลปะและกิจกรรมศึกษา หอศิลป และขออนุมัติเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุจากคุณวุฒิปริญญาตรี
เป น คุ ณ วุฒิ ป ริญ ญาโท โดยแสดงเหตุผลและความจํ าเป น เพื่ อปฏิ บั ติ งานในสั งกั ดงานนิ ทรรศการศิลปะและ
กิจกรรมศึกษา หอศิลป โดยมีหนาที่รับผิดชอบเผยแพรองคความรูศิลปะและประเด็นตาง ๆ จากผลงานศิลปกรรม
สะสมมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยสรางเนื้อหาและกิจกรรรมการเรียนรูสําหรับกลุมผูชมทุกกลุม ทั้งในพื้นที่ และ
ผานสื่อทันสมัยรูปแบบตาง ๆ สรางและดําเนินกิจกรรมการเรียนรูของหอศิลป รวมทั้งประกอบนิทรรศการและ
เชื่อมโยงความรูในศาสตรตาง ๆ และการดําเนินโครงการบริการวิชาการ
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหใชกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงาน
ประจํ า สายสนั บ สนุ น ตํ า แหน ง นั ก วิช าการอุ ด มศึ ก ษาปฏิ บั ติ ก าร ตํ า แหน ง เลขที่ S-1-2300-011 สั ง กั ด
งานนิทรรศการศิลปะและกิจกรรมศึกษา หอศิลป และอนุมัติใหเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุจากคุณวุฒิปริญญาตรี
เปนคุณวุฒิปริญญาโท
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รายงานผลความกาวหนาของการไปปฏิบัติงานเพื่อเขียนตําราทางวิชาการ
ของ ร อ ยตํ า รวจเอกหญิ งมาลั ย สถิ ร พั นธุ สั ง กั ด ภาควิ ช าเภสั ช เคมี
คณะเภสัชศาสตร

สรุปเรื่อง
ตามที่มหาวิทยาลั ยอนุมัติให รอยตํารวจเอกหญิ งมาลัย สถิ รพั นธุ สังกัดภาควิช าเภสัช เคมี
คณะเภสัชศาสตร ไปปฏิ บัติงานเพื่อเขีย นตําราทางวิช าการ ดานเคมีวิเคราะห เรื่อง แมสสเปกโตรเมทรี :
พื้นฐานและการประยุกตใช มีกําหนด 1 ป ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 นั้น
ในการนี้ ร อยตํ ารวจเอกหญิ งมาลั ย สถิ รพั นธุ ได ส ง รายงานผลความก า วหน า ของการ
ไปปฏิบัติงานเพื่อเขียนตําราทางวิชาการ ครั้งที่ 3 ซึ่งผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะเภสัชศาสตร ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 แลว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบรายงานผลความกาวหนาของการไปปฏิบัติงานเพื่อเขียน
ตําราทางวิชาการ ครั้งที่ 3 ของ รอยตํารวจเอกหญิงมาลัย สถิรพันธุ สังกัดภาควิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร
ระเบียบวาระที่ 4.1.6.7

รายงานผลการประเมิน เพื่ อเปลี่ยนชื่อตําแหนงพนั กงานมหาวิทยาลั ย ราย
นางสาวสุชีรา ดรุณไกรศร

สรุปเรื่อง
ตามที่มหาวิทยาลัยไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อเปลี่ยนชื่อตําแหนงพนักงาน
มหาวิท ยาลั ย ประเภทพนั ก งานประจํ า ราย นางสาวสุ ชี รา ดรุณไกรศร วุฒิ บริหารธุรกิ จบั ณฑิ ต สาขาวิ ชา
การเงิ น และการธนาคาร จากมหาวิ ทยาลั ยสยาม ตํ าแหน งเลขที่ S-1-0314-211 อั ตราเงิน เดื อน เดื อนละ
34,330 บาท สังกัดงานบริหารกลยุทธตรวจสอบ สํานักงานตรวจสอบภายใน สํานักงานอธิการบดี จากตําแหนง
นั กวิชาการอุดมศึกษาชํานาญการ เปนตําแหนงนักตรวจสอบภายในชํานาญการ โดยให ไดรับเงินเดือนเทาเดิม
ในตําแหนงที่ไดรับแตงตั้ง และใหนับระยะเวลาการปฏิบัติงานตอเนื่องกัน
บัดนี้ คณะกรรมการประเมิน ฯ ไดดํา เนิน การประเมิน เพื่อเปลี่ยนชื่อตําแหนงแลว เห็นวา
นางสาวสุชีรา ดรุณไกรศร เปนผูมีความรูความสามารถความรับผิดชอบและความประพฤติเหมาะสม เห็นควร
ใหปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาว โดยใหไดรับเงินเดือนเทาเดิมในตําแหนงที่ไดรับแตงตั้ง และใหนับระยะเวลา
การปฏิบัติงานตอเนื่องกัน
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ
ที่ป ระชุมพิ จ ารณาแลว มี มติอนุ มัติใหเปลี่ย นชื่อตํา แหน งพนักงานมหาวิท ยาลัย ประเภท
พนั ก งานประจํ า ราย นางสาวสุชีร า ดรุณ ไกรศร ตําแหน งเลขที่ S-1-0314-211 อัต ราเงิน เดือน เดื อนละ
34,330 บาท สัง กัด งานบริห ารกลยุท ธตรวจสอบ สํา นั ก งานตรวจสอบภายใน สํา นั ก งานอธิก ารบดี จาก
ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาชํานาญการ เปนตําแหนงนักตรวจสอบภายในชํานาญการ โดยใหไดรับเงินเดือน
เทาเดิมในตําแหนงที่ไดรับแตงตั้ง และใหนับระยะเวลาการปฏิบัติงานตอเนื่องกัน
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คณะมัณฑนศิลปขออนุมัติใชกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยที่ไดรับจัดสรร

สรุปเรื่อง
ตามที่ที่ประชุม ก.บ.ม. มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563
มีมติอนุมัติใหจัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน เพื่อทดแทนอัตราเกษียณ
ซึ่งในสวนของคณะมัณ ฑนศิลปไดรับจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายวิชาการ
จํานวน 3 อัตรา ไปแลว นั้น
ในการนี้ คณะมั ณ ฑนศิลป ประสงคขออนุ มัติใช กรอบอั ตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท
พนักงานประจํา สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย ที่ไดรับจัดสรรดังกลาว จํานวน 1 อัตรา สังกัดภาควิชาออกแบบ
ผลิตภัณฑ คณะมัณฑนศิลป โดยแสดงเหตุผลและความจําเปน ดังนี้
ปจจุบันหลักสูตรศิลปบัณฑิตสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑมีอาจารยเกษียณอายุราชการ ตั้งแต
1 ตุลาคม 2562 จํานวน 1 ราย ในการนี้ เพื่อการบริหารจัดการดานการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึ กษา
ภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑจึงมีความจําเปนที่ขออัตราอาจารยเพื่อทดแทนอัตราเกษียณดังกลาว ประกอบกับ
หลักสูตรออกแบบผลิตภัณฑ ผลิตบัณฑิตที่มีความรูและทักษะ ในการออกแบบผลิตภัณฑ หลากหลายประเภท
มี ความรอบรูในกระบวนการ วิ ธี การ ศาสตรการออกแบบ เทคโนโลยี และการดํ าเนิ นธุรกิ จ สามารถค นคว า
เพื่ อสร างสรรค และพั ฒ นางานออกแบบร วมสมั ย ซึ่ งหลั กสู ตรออกแบบผลิ ตภั ณ ฑ เป นลั กษณะเชิ งวิ ชาการ
มีทั้งรายวิชาที่เปนภาคทฤษฎีและภาคปฏิ บัติ เพื่ อให สอดคลองกับปรัชญาหลักสูตร ภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ
จึงเปดรายวิชาเลือกเพื่อใหนักศึกษาเลือกเรียนตามความสนใจและสอดคลองกับความตองการของตลาดวิชาชี พ
ออกแบบผลิตภัณฑในปจจุบัน เชน การออกแบบเฟอรนิเจอร การออกแบบบรรจุภัณฑ การออกแบบของตกแตง
บานและของใชสวนบุคคล การออกแบบยานพาหนะ การออกแบบผลิตภัณฑอยางยั่งยืน การออกแบบประสบการณ
ผูใช เอกลักษณไทยในการออกแบบผลิตภัณฑ ฯลฯ นอกจากนี้แนวโนมของการออกแบบผลิตภัณฑในปจจุบันและ
อนาคตจะสอดคลองกับเทคโนโลยีดิจิตอล (ทั้งในภาคการออกแบบและการผลิต) ซึ่งมีความหลากหลายวิชาเฉพาะ
ด านการออกแบบผลิตภั ณฑ และเทคโนโลยีการออกแบบและการผลิตที่เป นเทคโนโลยีดิ จิตอลมากขึ้น ดังนั้ น
ภาควิชาฯ จึงมีความจําเปนขอใชกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน ตําแหนง
อาจารย จํานวน 1 อัตรา สังกัดภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ โดยกําหนดเงื่อนไขการบรรจุคุณวุฒิ ปริญญาโทหรือ
ปริญญาเอก หรือกํ าลังศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาออกแบบผลิตภัณฑ ออกแบบอุ ตสาหกรรม ออกแบบ
ยานพาหนะ ออกแบบสามมิติ ออกแบบสิ่งแวดลอม สถาปตยกรรม ทัศนศิลปแขนงตางๆ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวของ
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหใชกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงาน
ประจํ า สายวิ ช าการ ตํา แหน งอาจารย ตําแหนง เลขที่ A-1-1004-086 สั งกัด ภาควิช าออกแบบผลิ ตภั ณ ฑ
คณะมัณฑนศิลป โดยกําหนดเงื่อนไขการบรรจุคุณวุฒิปริญ ญาโทหรือปริญ ญาเอก หรือกําลังศึกษาในระดับ
ปริ ญ ญาเอก สาขาออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ ออกแบบอุ ต สาหกรรม ออกแบบยานพาหนะ ออกแบบสามมิ ติ
ออกแบบสิ่งแวดลอม สถาปตยกรรม ทัศนศิลปแขนงตาง ๆ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวของ
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การแตงตั้งคณะกรรมการพิจ ารณาตําแหนงทางวิชาการ (ก.พ.ว.) สําหรั บ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

สรุปเรื่อง
ตามที่ ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่
20 เมษายน 2564 ไดพิจารณาแผนกําหนดการเพื่อใหคณะวิชาเสนอรายชื่อผูทรงคุณวุฒิเปนกรรมการพิจารณา
ตําแหนงทางวิชาการ (ก.พ.ว.) ตามกลุมสาขาวิชาตาง ๆ โดยคัดสรรจากบัญชีรายชื่อผูทรงคุณวุฒิตามที่ ก.พ.อ.
กําหนด เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยคัดเลือกในจํานวนที่พึงมีได โดย ก.พ.ว. สําหรับผูเสนอขอกําหนดตําแหนง
ทางวิชาการที่มีสถานะเปนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตามหลักเกณฑตองไมใชบุคลากรและไมเคย
เป น บุ คลากรในสั งกั ด สถาบั น อุ ด มศึ ก ษานั้ น ๆ ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ เห็ น ชอบเสนอรายชื่ อ ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ เป น
คณะกรรมการชุดปจจุบัน ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 1853/2561 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณา
ตําแหนงทางวิชาการ ฉบับลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เฉพาะรายที่มีคุณ สมบั ติเปนไปตามหลักเกณฑที่
ก.พ.อ. กํ าหนด ส วนผู ทรงคุณ วุ ฒิ ที่ เป นคณะกรรมการฯ จํานวน 3 ท าน ที่ เคยเป นบุ คลากรในสั งกั ดของ
มหาวิทยาลัยศิลปากรมากอน ซึ่งไมเปนไปตามหลักเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด ใหคณะวิชาดําเนินการเสนอรายชื่อ
ผูทรงคุณวุฒิเพื่อคัดสรรเปนคณะกรรมการฯ ทดแทนในกลุมสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ กลุมสาขาวิชา
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร สาขาวิชาละ 1 ทาน นั้น
ในการนี้ คณะวิช าไดดําเนิน การเสนอรายชื่ อผูทรงคุณวุฒิ เพื่ อคัดสรรเป นคณะกรรมการฯ
ในกลุมสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร
เรียบรอยแลว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ
ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแล ว มี ม ติ เสนอรายชื่อ ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ เพื่ อ คั ด สรรเป น คณะกรรมการฯ
ในแตละกลุมสาขาวิชา ดังนี้
กลุมสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ ไดแก
1. ศาสตราจารยเดชา วราชุน สาขาวิชาวิจิตรศิลป สังกัดคณะสถาปตยกรรมศาสตร สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง กลุมวิจิตรศิลป
2. ศาสตราจารย ดร.บัณฑิต จุลาสัย สาขาวิชาสถาปตยกรรม สังกัดคณะสถาปตยกรรมศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กลุมสถาปตยกรรมศาสตร
กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดแก
1. ศาสตราจารย ดร.ชัย ยงค พรหมวงศ สาขาวิช าเทคโนโลยี การศึก ษา สั งกั ด สาขาวิ ช า
ภาษาศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กลุมศึกษาศาสตร
2. ศาสตราจารย ดร.ธเนศ อาภรณ สุวรรณ สาขาวิชาประวัติ ศาสตร สั งกัดคณะศิ ลปศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร กลุมมนุษยศาสตร
3. ศาสตราจารยวุฒิสาร ตันไชย สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน สังกัดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร กลุม
สังคมศาสตร
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร ไดแก
1. ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.นันทวัน บุณยะประภัศร สาขาวิชาเภสัชวินิจฉัย สังกัด คณะ
เภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล กลุมเภสัชศาสตร
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2. ศาสตราจารย ดร.กฤษณะ เนี ย มมณี สาขาวิช าคณิ ต ศาสตร สัง กัด คณะวิทยาศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กลุมวิทยาศาสตรธรรมชาติ
ทั้ งนี้ คณบดี ค ณะจิ ตรกรรม ประติ ม ากรรมและภาพพิ ม พ ขอถอนรายชื่ อ ที่ เสนอในกลุ ม
สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ เนื่องจากมีผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาวิจิตรศิลป แลว
ระเบียบวาระที่ 4.1.6.10 การดําเนินการเลือกตั้งกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร ประเภทผูแทน
คณาจารยประจําแทนตําแหนงที่วางลง โดยผานระบบอิเล็กทรอนิกส
สรุปเรื่อง
ตามคํ า สั่ งมหาวิท ยาลั ย ศิล ปากร ที่ 1103/2564 ลงวัน ที่ 26 เมษายน 2564 สั่ งแต ง ตั้ ง
คณะกรรมการสรรหากรรมการประจํ าคณะศึกษาศาสตร ประเภทผูแทนคณาจารยป ระจํา แทนตําแหนง
ที่ วางลง ตั้งแตวันที่ 26 เมษายน 2564 เป นตนมา และตามประกาศ ก.บ.ม. มหาวิท ยาลัยศิล ปากร เรื่อง
การสรรหากรรมการประจําคณะประเภทผูแทนคณาจารยประจําและผูแทนสายสนับสนุนในคณะ พ.ศ. 2559
ลงวั น ที่ 20 ธั น วาคม 2559 ข อ 6 วรรคแรก ได กํ า หนดให ก ารเลื อ กตั้ ง ใช วิ ธี เ ลื อ กตั้ ง โดยตรงและ
ลงคะแนนลับ นั้น
เนื่องจากปจจุบันมีการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมทั้งมหาวิทยาลัย
ไดมีประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดมาตรการเฝาระวัง ปองกัน และควบคุม เพื่อปองกันการแพรระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบั บที่ 11 ลงวันที่ 30 เมษายน 2564 ซึ่งกําหนดให ป ดที่ทํ าการของมหาวิทยาลั ย
ศิลปากร ในพื้นที่การศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี จังหวัดนครปฐม และจังหวัดเพชรบุรี และ
ใหบุคลากรทํางานที่บานหรือสลับวันเวลามาทํางาน คณะกรรมการสรรหากรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร
ประเภทผูแทนคณาจารยประจํา แทนตําแหนงที่วางลง จึงมีความประสงคขออนุมัติดําเนินการเลือกตั้งฯ ไดใช
วิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผานระบบอิเล็กทรอนิกสเพีย งวิธีการเดียว ทั้งนี้ การลงคะแนนเสียงเลื อกตั้ง
ผานระบบอิเล็กทรอนิกสดังกลาวยังคงเปนวิธีการเลือกตั้งโดยตรงและลงคะแนนโดยวิธีลับ ซึ่งมีขั้นตอน ดังนี้
1. คลิกลิงค การเสนอชื่อกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศิลปากร (มัธยมศึกษา) ประเภทคณาจารยประจํา ในเว็บไซตคณะศึกษาศาสตร http://www.educ.su.ac.th
2. เขาสูระบบดวย E-mail : @silpakorn.edu ของมหาวิทยาลัยศิลปากร เทานั้น
3. ระบุชื่อ นามสกุล เพื่อยืนยันตัวตนการใชสิทธิ์
4. เลื อ กหมายเลขที่ ป ระสงค จํ า นวน 1 หมายเลข หากไม ป ระสงค เลื อ กผู ใด ให เลื อ ก
“ไมประสงคออกเสียงเลือกตั้ง” และคลิก “สงขอมูล” ถือเปนการเสร็จสิ้นการลงคะแนนเลือกตั้ง
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา ทั้งนี้ เลขานุการที่ประชุมเสนอใหที่ประชุมรับรองวาระที่ 4.1.6.10
ในการประชุมครั้งนี้ (ครั้งที่ 9/2564 วันที่ 11 พฤษภาคม 2564) เนื่อ งจากเปนเรื่อ งเรงดวนที่จ ะตอ งนํ าไป
ดําเนินการตอไป
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบในหลักการการดําเนินการเลือกตั้งกรรมการประจําคณะ
ศึกษาศาสตร ประเภทผูแทนคณาจารยประจํา แทนตําแหนงที่วางลง โดยใชวิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและ
ลั บ หรื อ ใช วิธี ก ารทางอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส หรื อ ใช ทั้ ง วิ ธี อ อกเสี ย งลงคะแนนโดยตรงและลั บ และวิ ธีก ารทาง
อิเล็กทรอนิกสก็ได และมอบหมายให กองกฎหมายเสนอรางประกาศฯ เพื่อ แกไขเพิ่ มเติมประกาศ ก.บ.ม.
มหาวิท ยาลัยศิล ปากร เรื่อง การสรรหากรรมการประจําคณะประเภทผูแ ทนคณาจารยป ระจําและผูแ ทน
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สายสนับสนุนในคณะ พ.ศ. 2559 แลวใหนําเสนออธิการบดีพิจารณาลงนามประกาศใชตอไป และรับรองผล
การประชุ ม วาระที่ 4.1.6.10 การดํา เนิ น การเลื อ กตั้ งกรรมการประจํ า คณะศึ ก ษาศาสตร ประเภทผู แ ทน
คณาจารยประจําแทนตําแหนงที่วางลง โดยผานระบบอิเล็กทรอนิกส ตามที่ไดพิจารณาในการประชุมครั้งนี้
(วันที่ 11 พฤษภาคม 2564)
ระเบียบวาระที่ 4.2
ระเบียบวาระที่ 4.2.1

แผนและการติดตามผลการดําเนินงานตามแผน
สรุปผลการดําเนินงานการชวยเหลือนักศึกษาจากผลกระทบของการระบาด
ของโรคระบาดจากเชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 (COVID-19) ในป ก ารศึ ก ษา
2563 และกําหนดวงเงินงบประมาณ รวมทั้งแนวทางการชวยเหลือเยียวยา
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากรจากผลกระทบของการระบาดรอบที่ 3
โรคระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปการศึกษา 2564

สรุปเรื่อง
ตามที่ ก ระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร วิ จั ย และนวั ต กรรมได ข อความร ว มมื อ ให
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐและในกํากับของรัฐออกมาตรการเพื่อชวยเหลือเยียวยานิสิตนักศึกษาจากผลกระทบ
ของการระบาดรอบที่ 3 โรคระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปการศึกษา 2564 นั้น
ในการนี้ กองแผนงานจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาสรุปผลการดําเนินงานการชวยเหลือนักศึกษา
จากผลกระทบของการระบาดของโรคระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปการศึกษา 2563
และกําหนดวงเงินงบประมาณ รวมทั้งแนวทางการชวยเหลือเยียวยานักศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากรจาก
ผลกระทบของการระบาดรอบที่ 3 โรคระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปการศึกษา 2564
โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ผลการประเมินการดําเนินงานของคณะ/สวนงานในการชวยเหลือเยียวยานักศึกษาจาก
ผลกระทบของการระบาดของโรคระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปการศึกษา 2563 พบวา
ทุกคณะ/สวนงาน มีผลดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายที่คณะ/สวนงานกําหนด และสอดคลองตามนโยบาย
ของสภามหาวิ ท ยาลั ย โดยตามแผนวงเงิน ช ว ยเหลื อ นั ก ศึ ก ษา ในป ก ารศึ ก ษา 2563 ได กํ า หนดวงเงิ น
งบประมาณชวยเหลือ จํานวน 139,341,398.00 บาท พบวา ในระหวางปงบประมาณ คณะ/สวนงานจัดสรร
วงเงินงบประมาณชวยเหลือนักศึกษาเพิ่มเติมอีก จํานวน 22,752,387.00 บาท โดยใชแหลงเงินจากเงินบริจาค
และเงินรายไดปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนั้น จึงมีงบประมาณสําหรับการชวยเหลือนักศึกษาจริง ปการศึกษา
2563 รวมจํานวน 162,093,781.00 บาท และปจจุบันดําเนินการเบิกจายแลว จํานวน 114,167,906.40 บาท
คิดเปนรอยละ 70.43 โดยมีการชวยเหลือเยียวยานักศึกษาในลักษณะตางๆ ดังนี้
1.1 การคืนคาธรรมเนียมในบางสวน
1.2 การจัดสรรทุนการศึกษา
1.3 การใหผอนผัน/ขยายระยะเวลาในการชําระคาธรรมเนียมการศึกษา
1.4 การสนับ สนุนวัสดุ/อุปกรณการศึกษารองรับการเรียนออนไลน (แจกอินเทอรเน็ ต
เรียนออนไลน/สนับสนุนทุนคาอุปกรณ)
1.5 ลดคาธรรมเนียมหอพักนักศึกษา
1.6 ใหทุนจางงานนักศึกษา/บัณฑิตวางงาน
1.7 จัดทําประกันสุขภาพ COVID-19
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1.8 การไดรับการยกเวนการสงเงินเขากองทุนวิจัยฯ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อนํา
เงินดังกลาวมาชวยเหลือนักศึกษาที่ไดรับผลกระทบ
1.9 การจัดหาซอฟตแวรตางๆ ที่เหมาะสมสําหรับการเรียนออนไลน เชน Zoom
1.10 อื่นๆ เชน แจกหนากากอนามัย แอลกอฮอลเจล จัดทําตูปนสุขแกนักศึกษา
2. แนวทางการชวยเหลือเยียวยานักศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร จากผลกระทบของการ
ระบาดรอบที่ 3 โรคระบาดจากเชื้ อไวรั สโคโรนา 2019 (COVID-19) ป การศึ ก ษา 2564 ซึ่งกํ าหนดวงเงิ น
งบประมาณ จํานวน 139.3414 ลานบาท เพื่อใหความชวยเหลือเยียวยาแกนักศึกษาในลักษณะตางๆ ดังนี้
2.1 การคืนคาธรรมเนียมในบางสวน
2.2 การจัดสรรทุนการศึกษา
2.3 การใหผอนผัน/ขยายระยะเวลาในการชําระคาธรรมเนียมการศึกษา
2.4 การสนับ สนุนวัสดุ/อุปกรณการศึกษารองรับการเรียนออนไลน (แจกอินเทอรเน็ ต
เรียนออนไลน/สนับสนุนทุนคาอุปกรณ)
2.5 จัดหาสื่อการสอนรูปแบบผสมผสานจากสื่อและสารสนเทศผานระบบเครือขาย
2.6 ลดคาธรรมเนียมหอพักนักศึกษา
2.7 ใหทุนจางงานนักศึกษา/บัณฑิตวางงาน
2.8 จัดทําประกันสุขภาพ COVID-19 ใหกับนักศึกษา
2.9 ประสานกับกระทรวงสาธารณสุข เพื่อจองการฉีดวัคซีนใหกับบุคลากร และนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัย เมื่อกลุมเปราะบาง (ผูสูงอายุและผูมีโรคเรื้อรัง 7 กลุมโรค) ไดรบั วัคซีนแลว
2.10 การขอรับการยกเวนการสงเงินเขากองทุนวิจัยฯ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 จาก
สภามหาวิทยาลัย เพื่อนําเงินดังกลาวมาชวยเหลือนักศึกษาที่ไดรับผลกระทบ
2.11 การจัดหาซอฟตแวรตางๆ ที่เหมาะสมสําหรับการเรียนออนไลน เชน Zoom เพิ่มเติม
2.12 อื่น ๆ เช น ให ความรูแ ก นัก ศึก ษาในการป อ งกัน ตัว เองจากการรับ เชื้อ COVID-19
เปนตน
ทั้งนี้ คณะวิชา/สวนงานไดมีขอเสนอที่สําคัญเพื่อใหมหาวิทยาลัยพิจารณาเพิ่มเติม ดังนี้
1. ควรใหทุนหรือใหสวนลดคาธรรมเนีย มการศึกษาผานการจายคาธรรมเนียมการศึกษา
(หักจากระบบ) เพื่อจะไดลดขั้นตอนการดําเนินงานเรื่องการคืนคาธรรมเนียม
2. มหาวิทยาลัยควรจัดทําประกาศเฉพาะกิจที่เอื้อตอการประกาศลดคาธรรมเนียมการศึกษา
อยางชัดเจน
3. มหาวิท ยาลั ย ควรมีแ นวทางการช ว ยเหลื อ นั ก ศึ ก ษาให เป น ไปในทิ ศทางเดี ย วกั น และ
สอดคลองกันทุกคณะวิชา
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ

ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติดังนี้
1. รับทราบผลการดําเนินงานการชวยเหลือนักศึกษาจากผลกระทบของการระบาดของโรค
ระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปการศึกษา 2563
2. เห็น ชอบวงเงินงบประมาณชว ยเหลือเยียวยานั กศึกษาของมหาวิท ยาลัย ศิล ปากรจาก
ผลกระทบของการระบาดรอบที่ 3 โรคระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปการศึกษา 2564
จํานวนเงิน 139.3414 ลานบาท
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3. เห็นชอบแนวทางการชวยเหลือเยียวยานักศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากรจากผลกระทบ
ของการระบาดรอบที่ 3 โรคระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปการศึกษา 2564 โดยในสวนของ
คาธรรมเนียมการศึกษาที่ประชุมมีมติเห็นชอบใหลดคาธรรมเนียมการศึกษารอยละ 10 ในภาคการศึกษาตน
ป การศึ กษา 2564 ทุก หลัก สูต รและทุ ก ระดับ ชั้น การศึก ษา ทั้ งนี้ หากคณะวิช าประสงค จัด ทําประกั น ภั ย
โควิด-19 ใหกับนักศึกษาขอใหคณะวิชาเปนผูร ับผิดชอบคาใชจายดังกลาว
แลวใหนําเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาเกี่ยวกับการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย และ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.3
ระเบียบวาระที่ 4.3.1

ขอบังคับ / ระเบียบ / ประกาศ
(ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑการใหใชและอัตรา
ค า บริ ก ารในการใช ห อ งประชุ ม และพื้ น ที่ จั ด นิ ท รรศการของสํ า นั ก งาน
บริ ห ารการวิ จั ย นวั ต กรรมและการสร า งสรรค ในส ว นของพื้ น ที่ THE
CONNECTOR มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ....

สรุปเรื่อง
ดวยสํานักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค ประสงคกําหนดหลักเกณฑการให
ใชและอัตราคาบริการในการใชหองประชุมและพื้นที่จัดนิทรรศการของสํานักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและ
การสรางสรรค ในสวนของพื้นที่ THE CONNECTOR เพื่อเปนการใหบริการทางวิชาการแกสวนงาน หนวยงาน
และหนวยงานภายนอก รวมทั้งเพื่อประโยชนในการบริหารจัดการอาคารและสถานที่ในการใชประโยชนรวมกัน
ของสํานักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค และสวนงานตางๆ โดยอาศัยอํานาจตามความในขอ 4
ขอ 5 ขอ 6 ขอ 7 และขอ 8 ของประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑการใหใชและอัตราคาบริการใน
การใชหองบรรยาย หองปฏิบัติการ และหองประชุมมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2562
ในการนี้ สํานักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
(ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑการใหใชและอัตราคาบริการในการใชหองประชุม และพื้นที่
จัดนิทรรศการของสํานักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค ในสวนของพื้นที่ THE CONNECTOR
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. .... ซึ่งผานการพิจารณาจากกองกฎหมายแลว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ
ที่ป ระชุมพิ จารณาแลว มีม ติใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัย ศิลปากร เรื่อ ง
หลักเกณฑการใหใชและอัตราคาบริการในการใชหองประชุม และพื้นที่จัดนิทรรศการของสํานักงานบริหารการ
วิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค ในสวนของพื้นที่ THE CONNECTOR มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. .... แลว
ใหนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป
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ระเบียบวาระที่ 4.3.2

(ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา และระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....

สรุปเรื่อง
ดวยคณะวิทยาศาสตรประสงคขอแกไขเพิ่มเติมอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
จํานวน 3 หลักสูตร คือ
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ซึ่งที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 ไดมีมติอนุมัติใหเปดสอนหลักสูตรดังกลาว
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ซึ่ง
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 ไดมีมติอนุมัติใหเปดสอนหลักสูตรดังกลาว
3. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ซึ่งที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 ไดมีมติอนุมัติใหเปดสอนหลักสูตรดังกลาว
ในการนี้ บัณฑิตวิทยาลัยจึงเสนอที่ประชุมพิจารณา (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวย
อัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
อาศัยอํานาจตามความในขอ 4 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยคาธรรมเนียมในการจัดการศึกษาระดับ
บั ณฑิ ตศึกษา พ.ศ. 2561 โดยใหใชบังคับกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เขาศึกษาตั้งแตภาคการศึกษาต น
ปการศึกษา 2564 เปนตนไป ซึ่งไดผานการเวียนขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย
เมื่อวัน ที่ 28 เมษายน 2564 และผานการพิจารณาจากกองกฎหมายแลว พรอมทั้งไดเสนอขอมูลหลักการและ
เหตุผลในการกําหนดคาธรรมเนียม เปรียบเทียบคาธรรมเนียมในการจัดการหลักสูตรที่ใกลเคียงกับสถาบันอื่น และ
คํานวณจุดคุมทุนโดยประมาณ ตามแบบฟอรมเสนอเรื่องคาธรรมเนียมการศึกษาเพื่อพิจารณาในคณะกรรมการ
ที่ปรึกษาเกี่ยวกับการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดว ย
อัตราคาธรรมเนี ยมการศึก ษาระดับบั ณ ฑิต ศึก ษา และระดับ บั ณ ฑิ ตศึกษา หลักสูต รนานาชาติ (ฉบับ ที่ ..)
พ.ศ. .... แลว ใหนําเสนอคณะกรรมการที่ป รึกษาเกี่ยวกับ การเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย และสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป
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(ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง นโยบาย หลักเกณฑ และวิธีการ
รับนักศึกษาพิการเพื่อเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา
2564

สรุปเรื่อง
ด วยกองกิ จ การนั กศึ กษาประสงค ข อแก ไขประกาศมหาวิท ยาลั ย ศิ ลปากร เรื่ อง นโยบาย
หลักเกณฑ และวิธีการรับนักศึกษาพิการเพื่อเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการ
กระจายโอกาสทางการศึกษาและสรางความเทาเทียมกันทางการศึกษาสําหรับคนพิการ และเพื่อใหการดําเนินงาน
เกี่ยวกับการรับนักศึกษาพิการเพื่อเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากรสอดคลองและเปนไปตามเจตนารมณของ
ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ อัตรา และรายการที่ให
การอุดหนุนทางการศึกษาสําหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา ฉบับลงวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 และ
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการสงเสริมการจัดการศึกษาระดับอุดมศึ กษา
สําหรับคนพิการ ฉบับลงวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2553
ในการนี้ กองกิจการนักศึกษาจึงเสนอที่ประชุมพิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร
เรื่อ ง นโยบาย หลัก เกณฑ และวิธีก ารรับ นัก ศึกษาพิ การเพื่อ เขาศึก ษาในมหาวิทยาลัย ศิล ปากร ประจํ า ป
การศึกษา 2564 โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 22 (2) แห งพระราชบั ญ ญัติมหาวิทยาลัยศิล ปากร
พ.ศ. 2559 ประกอบกับขอ 9 (1) ของประกาศคณะกรรมการสงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ เรื่อง
กําหนด หลักเกณฑ อัตรา และรายการที่ใหการอุดหนุนทางการศึกษาสําหรับ คนพิก ารในระดับอุดมศึกษา
ฉบั บ ลงวันที่ 27 พฤศจิ กายน พ.ศ. 2560 และขอ 3 กับ ข อ 4 ของประกาศสํานั กงานคณะกรรมการการ
อุดมศึก ษา เรื่อ ง แนวทางการสงเสริมการจัด การศึกษาระดับ อุดมศึกษาสําหรับ คนพิก าร ฉบั บ ลงวัน ที่ 13
มกราคม พ.ศ. 2553 โดยใหใชบังคับเฉพาะปการศึกษา 2564 ซึ่งผานการพิจารณาจากกองกฎหมายแลว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ
ที่ป ระชุมพิ จารณาแลว มีม ติใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัย ศิลปากร เรื่อ ง
นโยบาย หลักเกณฑ และวิธีการรับนักศึกษาพิการเพื่อเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา
2564 แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.3.4

(ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา
ของนักศึกษาโครงการพิเศษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

สรุปเรื่อง
ด ว ยคณะวิ ศ วกรรมศาสตร แ ละเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรมประสงค ข อแก ไขเพิ่ ม เติ ม อั ต รา
คาธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาโครงการพิ เศษ เนื่องจากมีความประสงคเปดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรนานาชาติ)
ในการนี้ คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจึงเสนอที่ประชุมพิ จารณา (ราง)
ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาโครงการพิเศษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 22 (2) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 ประกอบกับ
ขอ 4 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยคาธรรมเนียมในการจัดการศึกษาระดับปริญญาบั ณฑิต พ.ศ.
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2561 โดยใหใชบังคับกับนักศึกษาที่เขาศึกษาตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2564 เปนตนไป ซึ่งผานการ
พิ จารณาจากกองกฎหมาย และไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาเกี่ยวกับการเงินและ
ทรัพยสินของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 พรอมทั้งไดเสนอขอมูลหลักการและ
เหตุผลในการกําหนดคาธรรมเนียม เปรียบเทียบคาธรรมเนียมในการจัดการหลักสูตรที่ใกลเคียงกับสถาบันอื่น และ
คํานวณจุดคุมทุนโดยประมาณ ตามแบบฟอรมเสนอเรื่องคาธรรมเนียมการศึกษาเพื่อพิจารณาในคณะกรรมการ
ที่ปรึกษาเกี่ยวกับการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดว ย
อัตราคาธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาโครงการพิเศษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.3.5

(ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง เกณฑการเทียบคะแนนผลการ
ทดสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันทดสอบภาษาที่มีมาตรฐานเทียบเคียงเกณฑ
มาตรฐานของ The Common European Framework of Reference
for Languages (CEFR) ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรยอมรับ

สรุปเรื่อง
ตามที่ศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษประสงคปรับปรุง
เกณฑการเทียบคะแนนผลการทดสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันทดสอบภาษาที่มีมาตรฐานเทียบเคียงเกณฑ
มาตรฐานของ The Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) ที่มหาวิทยาลัย
ศิลปากรยอมรับ โดยยกเลิกการเทียบเคียงคะแนนผลการทดสอบ Oxford Online Placement Test เพื่อให
คณะวิชาหรือหนวยงานที่เกี่ยวของใชเปนเกณฑการเทียบคะแนนผลการทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อเขาศึกษา เพื่อ
สําเร็จการศึกษา หรือเพื่อวัตถุประสงคอื่นของมหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อใหการดําเนินงานตามระบบและกลไก
เพื่อสงเสริมการเรียนรูและทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร เปนไปดวยความเรียบรอยและ
มีประสิทธิภาพ ประกอบกับประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ระบบและกลไกเพื่อสงเสริมการเรียนรูและ
ทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับลงวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ไดกําหนดให
นักศึกษาสามารถใชคะแนนสอบ อาทิ TOEFL iBT, IELTS, TOEIC ทดแทนผลการทดสอบวัดสมิทธิภาพทาง
ภาษาอังกฤษไดตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด นั้น
ในการนี้ ศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษจึงเสนอที่ประชุม
พิ จารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง เกณฑการเทียบคะแนนผลการทดสอบภาษาอังกฤษจาก
สถาบันทดสอบภาษาที่มีมาตรฐานเทียบเคียงเกณฑมาตรฐานของ The Common European Framework of
Reference for Languages (CEFR) ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรยอมรับ โดยให ใชบั งคับตั้งแตป การศึ กษา 2564
เปนตนไป ซึ่งผานการพิจารณาจากกองกฎหมายแลว
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
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มติ
ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแล ว มี ม ติ ให ค วามเห็ น ชอบ (ร า ง) ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร
เรื่อง เกณฑการเทียบคะแนนผลการทดสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันทดสอบภาษาที่มีมาตรฐานเทียบเคียง
เกณฑ ม าตรฐานของ The Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) ที่
มหาวิทยาลัย ศิลปากรยอมรับ โดยมอบหมายให กองกฎหมายกําหนดบทเฉพาะกาลเพิ่ม ใน (ราง) ประกาศ
ดังกลาวเกี่ยวกับกรณีนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตที่เขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2561 ถึงปการศึกษา 2563
และนัก ศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษาที่เขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2562 ถึงปก ารศึก ษา 2563 ที่สอบ Oxford
Online Placement Test กอนวันที่ลงนามในประกาศ สามารถใชคะแนนผลการทดสอบดังกลาวยื่นเพื่อเขา
ศึกษา เพื่อสําเร็จการศึกษา หรือเพื่อวัตถุประสงคอื่นของมหาวิทยาลัยศิลปากรได
กอนนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.4
ระเบียบวาระที่ 4.4.1

โครงสรางสวนงานและหนวยงานภายใน
การจัดตั้งศูนยการศึกษาและนวัตกรรมไมซและอีเวนตของคณะวิทยาการ
จัดการ

สรุปเรื่อง
ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ 2562 และครั้งที่
3/2562 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 ไดใหความเห็นชอบการจัดตั้ง การรวม การยุบเลิก การแบงหนวยงานภายใน
และหนวยงานยอยของคณะ ประกอบกับประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การแบงหนวยงานภายในของ
สวนงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับที่ 7) ฉบับลงวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2562 ไดกําหนดโครงสรางหนวยงาน
ภายในของคณะวิทยาการจัดการ ประกอบดวย
1. สํานักงานคณบดี แบงหนวยงานยอย ไดแก
1.1 งานบริหารและพัฒนาวิชาการ
1.2 งานบริหารทั่วไป
1.3 งานกิจกรรมพิเศษ
2. หนวยงานบริหารวิชาการของคณะ ไดแก
2.1 สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
2.2 สาขาวิชาการจัดการการทองเที่ยว
2.3 สาขาวิชาการจัดการชุมชน
2.4 สาขาวิชาการตลาด
2.5 สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
2.6 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา
2.7 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
2.8 สาขาวิชาการจัดการงานนิทรรศการและงานอีเวนท
ในการนี้ คณะวิท ยาการจั ด การจึ งเสนอที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาการจั ด ตั้ งศู น ยก ารศึ ก ษาและ
นวัตกรรมไมซและอีเวนตซึ่งเปนหนวยงานที่มีภารกิจเฉพาะหรือตามยุทธศาสตรคณะ เพื่อสรางความเปนเลิศ
ทางวิชาการและเปนสถาบันการศึกษาชั้นนําดานการจัดการไมซและอีเวนตของภูมิภาค ASEAN โดยบูรณาการ
ศาสตรที่คณะวิทยาการจัดการมีความเขมแข็งในการใหบริการดานการศึกษา ดานการวิจัยเพื่อสรางนวัตกรรม
หรือแกไขปญหา และใหบริการวิชาการ สงเสริมใหการเติบโตของอุตสาหกรรมไมซในประเทศไทยเปนไปอยางมี
คุณภาพตามมาตรฐานสากล สามารถจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมการบริการ
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โดยเฉพาะการจัดการไมซและอีเวนตไดอยางมีประสิทธิภาพ และพัฒนาไปเปน work integrated learning
เต็มรูปแบบ ซึ่งจะทําใหเกิดขอไดเปรียบเชิงแขงขันในตลาดแรงงานสําหรับนักศึกษาเมื่อสําเร็จการศึกษาและ
สามารถผลิตแรงงานที่มีคุณภาพสูงใหกับอุตสาหกรรมไมซของประเทศ สรางเครือขายความรวมมือขององคกร
ในทุ ก ภาคส ว นเพื่ อ ยกระดั บ การศึ ก ษา การผลิ ต ผลงานวิ จั ย และการสร า งนวั ต กรรมที่ นํ า มาใช พั ฒ นา
อุตสาหกรรมไมซและอีเวนตของไทยใหเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน โดยไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการจัดตั้งศูนยการศึกษาและนวัตกรรมไมซและ
อีเวนตของคณะวิทยาการจัดการ แลวใหนําเสนอคณะกรรมการวิเคราะหโครงสรางสวนงานและหนวยงาน และ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.5

การบริหารการเงินและทรัพยสิน
ไมมี

ระเบียบวาระที่ 4.6
ระเบียบวาระที่ 4.6.1

เรื่องอื่นๆ ตามที่อธิการบดีปรึกษา
(ราง) บันทึกความเขาใจระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับสถาบันภาษาและ
อารยธรรมตะวันออกแหงชาติ (INALCO) สาธารณรัฐฝรั่งเศส

สรุปเรื่อง
ดวยคณะอักษรศาสตรป ระสงคจ ะขอตออายุขอตกลงความรวมมือทางวิช าการกับสถาบัน
ภาษาและอารยธรรมตะวันออกแหงชาติ (INALCO) สาธารณรัฐฝรั่งเศส โดยมีวัตถุประสงคเพื่อประโยชนและ
การพั ฒ นารว มกั น ของทั้งสองสถาบั น และการส งเสริมความเข าใจและความปรารถนาดีระหวางประเทศ
ขอตกลงดังกลาวเปนขอตกลงระดับมหาวิทยาลัย ระดับของผูลงนามของทั้งสองฝาย คือ อธิการบดี ขอตกลงมี
ระยะเวลา 5 ป นับแตวันลงนาม ซึ่งไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร
ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 โดยคณะอักษรศาสตรไดเสนอเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา
ดังนี้
1. แบบเสนอการทําขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับสถาบันตางประเทศ
2. (ราง) MOU ฉบับภาษาอังกฤษ และฉบับแปลเปนภาษาไทย โดยมีผูรับรองการแปล
3. ประวัติของสถาบันภาษาและอารยธรรมตะวันออกแหงชาติ (INALCO) สาธารณรัฐฝรั่งเศส
4. รายงานกิจกรรมที่ไดดําเนินการรวมกัน
5. แผนการดําเนินงาน
ทั้งนี้ เนื่องจากขอตกลงดังกลาวเปนขอตกลงความรวมมือกับสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศ
ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางความตกลงรวมมือทาง
วิชาการระหวางสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศ พ.ศ. 2550 โดยมีสาระสําคัญขอ 6
ขอบเขตความรวมมือ และขอ 6.1 การเรียน การสอน ซึ่งจะครอบคลุมถึงการแลกเปลี่ยนคณาจารย นักศึกษา
และการจัดการเรียนการสอนรวมกันเพื่อใหปริญ ญาการจัดหลักสูตรรวม จึงเห็นควรเสนอสภามหาวิทยาลั ย
พิจารณากอนที่จะดําเนินการตอไป
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) บันทึกความเขาใจระหวางมหาวิทยาลัย
ศิลปากรกับสถาบันภาษาและอารยธรรมตะวันออกแหงชาติ (INALCO) สาธารณรัฐฝรั่งเศส แลวใหนําเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป
ระเบียบวาระที่ 4.6.2

การกํ าหนดนโยบาย Data Loss Prevention Policy บนระบบ Microsoft
365

สรุปเรื่อง
ดวยสํานักดิจิทัลเทคโนโลยีประสงคเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาการกําหนดนโยบาย Data
Loss Prevention Policy บนระบบ Microsoft 365 เพื่อเปนการสนับสนุนการกํากับดูแลองคกรใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 และเพื่อเปนเครื่องมือในการดูแลการรั่วไหลของขอมูล
สวนบุคคล เชน เลขบัตรเครดิต เลขที่หนังสือเดินทาง เลขประจําตัวประชาชน โดยระบบจะสงขอมูลแจงเตือนผู
ที่ แ ชรข อ มู ล หรือ ส งอี เมลที่ มี ขอ มู ล ส ว นบุ ค คลดัง กล าวออกจากระบบ Microsoft 365 ของมหาวิท ยาลั ย
ศิลปากร (อีเมล@su.ac.th, OneDrive และ SharePoint)
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยศิลปากรและหนวยงานจะไดรับประโยชนสูงสุดจากเครื่องมือดังกลาว หาก
มีการกําหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใชอีเมลและพื้นที่เก็บขอมูลของหนวยงานโดยใหอยูในระบบที่ไดมีการ
ติดตั้งเครื่องมือปองกัน
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการกําหนดนโยบาย Data Loss Prevention
Policy บนระบบ Microsoft 365 ตามที่สํานักดิจิทัลเทคโนโลยีเสนอ
ระเบียบวาระที่ 4.6.3

การพัฒนาระบบการใหบริการเว็บไซตและโมบายแอปพลิเคชัน SILPHA

สรุปเรื่อง
ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรไดดําเนินโครงการพัฒนาระบบการใหบริการเว็บไซตและโมบาย
แอปพลิเคชัน SILPHA โดยบริษัท ดีอินเทลลิเจ็นซ จํากัด เพื่อเปนศูนยกลางของกลุมนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
ศิลปนอิสระ และบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจทางดานศิลปะ ซึ่งสามารถใชเปนเวทีกลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ผลงาน และแนวคิดทางศิลปะที่ไดรังสรรคขึ้น โดยจะนําไปสูการยกระดับกลุมบุคคลที่มีความสนใจเฉพาะดาน
ใหเปน “ชุมชนทางศิลปะระดับชาติ (National Art Community)” นั้น
ในการนี้ งานสื่อสารองคกรจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาการพัฒนาระบบการใหบริการเว็บไซต
และโมบายแอปพลิเคชัน SILPHA โดยไดสรุปแนวคิดการออกแบบและกําหนดรูปแบบของเว็บไซตและโมบาย
แอปพลิเคชันรวมถึงหนาที่ตางๆ ของระบบ เพื่อหาแนวทางในการรวบรวมขอมูลจากคณะวิชา/สวนงานในการ
พัฒนาระบบตอไป
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
มติ
ที่ป ระชุมพิ จารณาแลว มีมติใหความเห็น ชอบการพั ฒ นาระบบการให บ ริการเว็บ ไซตและ
โมบายแอปพลิเคชัน SILPHA ตามที่งานสื่อสารองคกรเสนอ โดยมอบหมายใหงานสื่อสารองคกรจัดทําหนังสือ
เชิ ญ คณบดี ทุ ก คณะวิ ช าเข า รว มประชุ ม เพื่ อ ให ข อ เสนอแนะในการพั ฒ นาระบบดั ง กล า วพร อ มทั้ ง จั ด ตั้ ง
คณะทํางานตอไป
ระเบียบวาระที่ 5
ระเบียบวาระที่ 5.1

เรื่องอื่นๆ
การใช พ้ื นที่ ภายในมหาวิ ทยาลั ยศิ ลปากร วิ ทยาเขตพระราชวั งสนามจั นทร
สําหรับใหบริการฉีดวัคซีนปองกัน COVID-19 ใหกับนักศึกษาและบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร รวมทั้งประชาชนในอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

สรุปเรื่อง
รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร ไดแจ งใหที่ป ระชุม ทราบวา สํานัก งานสาธารณสุ ข
จังหวัดนครปฐมไดขอความอนุเคราะหมายังมหาวิทยาลัยเพื่อขอใชพื้นทีภ่ ายในมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
พระราชวังสนามจั น ทร สํ า หรั บ ให บ ริก ารฉี ด วัค ซี น ป อ งกั น COVID-19 ให กั บ นั ก ศึ ก ษาและบุ ค ลากรของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร รวมทั้งประชาชนในอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ในวันที่ 1 สิงหาคม 2564 ซึ่งเบื้องตน
อาจจั ด พื้ น ที่ ข องศู น ย ศิ ล ปวั ฒ นธรรมเฉลิ ม พระเกี ย รติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร
เพื่ อ ให บ ริ ก ารดั ง กล า ว ทั้ งนี้ กองงานวิ ท ยาเขตพระราชวั ง สนามจั น ทรจ ะดํ า เนิ น การจั ด ทํ า แบบสํ า รวจ
ความตองการฉีดวัคซีนแลวแจงไปยังคณะวิชา/สวนงานตอไป
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ
ที่ ป ระชุม รับ ทราบ ทั้ งนี้ ขอให รองอธิก ารบดี พระราชวังสนามจั นทร และรองอธิก ารบดี
เพชรบุรีหารือกับสาธารณสุขประจําจังหวัด เพื่อขอใหดําเนินการฉีดวัคซีนใหกับนักศึกษาและบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยศิลปากรกอนเปดภาคการศึกษา
ระเบียบวาระที่ 5.2

การคัดเลือกบุคคลเพื่อเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับปริญญาบัณฑิต
(SU-TCAS) ประจําปการศึกษา 2564 รอบ 2 โควตา (Quota)

สรุปเรื่อง
ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการไดแจงใหที่ประชุมทราบวา การคัดเลือกบุคคลเพื่อเขาศึกษาใน
มหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับปริญญาบัณฑิต (SU-TCAS) ประจําปการศึกษา 2564 รอบ 2 โควตา (Quota) มี
จํานวนนักศึกษาที่ยืนยันสิทธิ์ประมาณ 700 คน จากนักศึกษาที่ผานการคัดเลือก จํานวน 1,473 คน ซึ่งทําให
คาดการณไดวาการเปดรับนักศึกษาในรอบ 1 และรอบ 2 มหาวิทยาลัยจะมีนักศึกษาที่ยืนยันสิทธิ์ป ระมาณ
2,000-3,000 คน ซึ่งตองพิจารณาผลจากการเปดรับ สมัครรอบ 3 ตอไป ทั้งนี้ ขอความรวมมือคณะวิชาเรง
ประชาสัมพันธใหมากขึ้นเพื่อใหไดจํานวนนักศึกษาตามเปาหมายที่กําหนดไวในแตละหลักสูตร
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ในการนี้ กองบริห ารงานวิช าการจะนํ าสงขอมูลการแจ งยืนยันสิทธิ์ไปยังคณะวิช า เพื่ อให
พิ จารณาปรับแผนจํานวนการรับนักศึกษา แลวสงไปยังกองบริหารงานวิช าการ ภายในวันที่ 12 พฤษภาคม
2564 เพื่อดําเนินการตอไป
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติ

ที่ประชุมรับทราบ

เลิกประชุมเวลา 12.45 น.
(นางสาวเพรียว บางเขม็ด)
ผูจดรายงานการประชุม
(นางสาวสิริวัลลิ์ พฤกษาอุดมชัย)
ผูจดรายงานการประชุม
(นางสาวเอมอร ชีราวุฒธิพันธ)
ผูจดรายงานการประชุม

รายงานการประชุมฉบับนี้
ไดรับรองโดยไมมีการแกไข

