
 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร 
คร้ังที่ 9/2564 

วันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2564 
ณ  หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ  สํานักงานอธิการบดี  ตลิ่งชัน 

…………….……………….. 

ผูมาประชุม 

1. ผศ.ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดี ประธานกรรมการ 
2. ผศ.ดร.เชาวรีย อรรถลังรอง รองอธิการบดีฝายวิชาการ กรรมการ 
3. รศ.ดร.นันทนิตย วานิชาชีวะ รองอธิการบดีฝายวิจัย กรรมการ 
4. อ.ดร.ธนาทร  เจียรกุล คณบดีคณะมัณฑนศิลป กรรมการ 
5. ผศ.ดร.สุมาลี  ลิ้มประเสริฐ คณบดีคณะอักษรศาสตร กรรมการ 
6. ผศ.ดร.อรุณศรี ลีจีรจําเนียร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 
7. ผศ.วุฒิชัย  เลิศสถากิจ คณบดีคณะดุริยางคศาสตร กรรมการ 
8. ผศ.ดร.ณัฐพร  กาญจนภูมิ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ 
9. ผศ.ดร.สมพิศ   ขัตติยพิกุล คณบดวีิทยาลัยนานาชาติ และรักษาการแทน กรรมการ 

  ผูอํานวยการศูนยอนุรักษศิลปกรรมนานาชาติ  
  มหาวิทยาลัยศลิปากร 

10. ผศ.ดร.จรุงแสง  ลักษณบุญสง รองอธิการบดฝีายบริหาร กรรมการและเลขานุการ 

ผูมาประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 

1. ศ.ดร.คณติ เขียววิชัย รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร กรรมการ 
2. ผศ.จอมภัค คลังระหัด รองอธิการบด ีเพชรบุรี กรรมการ 
3. อ.ปญจพล เหลาพูนพัฒน รองอธิการบดฝีายวางแผนและพัฒนา กรรมการ 
4. รศ.ดร.พิทักษ ศิริวงศ รองอธิการบดีฝายพัฒนากิจการเพ่ือสังคม กรรมการ 
5. อ.ดร.วิชิต อ่ิมอารมย รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา กรรมการ 
6. รศ.ดร.จุไรรัตน นันทานิช คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ 
7. ศ.ญาณวิทย   กุญแจทอง  คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ กรรมการ 
8. ผศ.ดร.นนท  คุณค้ําชู คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร กรรมการ 
9. ผศ.ชวลิต ขาวเขียว คณบดีคณะโบราณคดี กรรมการ 

10. ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธุ คณบดีคณะศึกษาศาสตร กรรมการ 
11. ผศ.ดร.นรงค  ฉิมพาลี คณบดีคณะวิทยาศาสตร กรรมการ 
12. รศ.ดร.ธนะเศรษฐ งาวหิรัญพัฒน คณบดีคณะเภสัชศาสตร กรรมการ 
13. อ.ดร.วัชราภรณ  รวมธรรม คณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการ 
14. ผศ.ดร.วันชัย สุทธะนันท คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
15. ผศ.นันทพล จั่นเงนิ ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง กรรมการ 
16. อ.ดร.สุภาพ เกิดแสง ผูอํานวยการสํานักดิจิทัลเทคโนโลย ี กรรมการ 
17. อ.ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท ผูอํานวยการหอศลิป กรรมการ 
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18. อ.ดร.คณัุตว   พิธพรชัยกุล ประธานสภาคณาจารยและพนักงาน กรรมการ 
19. ผศ.ดร.ดิเรกฤทธิ์  บัวเวช ผูแทนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ กรรมการ 
20. อ.บุญเพชร พ่ึงยอย ผูแทนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ กรรมการ 
21. นายกฤษดา   ไพรวรรณ ผูแทนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน กรรมการ 

ผูเขารวมประชุม 

1. อ.ดร.ปริญญา หรุนโพธิ ์ ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ และรักษาการแทน 

  ผูอํานวยการสํานักงานจัดการทรัพยสิน มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2. ผศ.ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ราชรักษ ผูชวยอธิการบดีฝายสื่อสารองคกร 

3. ผศ.ศภุวัฒน วัฒนภิโกวิท ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา วังทาพระ 

4. รศ.ดร.สุชาดา พิริยะประสาธน ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาองคกร 

5. นางสาวอัปสร กิจเจริญคา ที่ปรึกษาสํานักงานอธิการบดี 
6. นายสหรัฐ   มณีจันทร ผูอํานวยการกองกฎหมาย 
7. นางอัจฉรา  ทองสงโสม ผูอํานวยการกองกลาง   
8. นางสุกัญญา   ตอทรัพยสิน ผูอํานวยการกองทรัพยากรมนุษย  
9. นางสาวนลินรัตน  ปจฉิมพัทธพงษ ผูชวยผูอํานวยการกองกลาง 

ผูเขารวมประชุมผานสื่ออเิล็กทรอนิกส 

1. ผศ.ชาญชัย อรรคผาติ ผูชวยอธิการบดีฝายคลัง 
2. ผศ.ดร.นพดล ชุมชอบ ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ 
3. ผศ.ปองพล ยาศรี ผูชวยอธิการบดีฝายวางแผนกายภาพ 
4. ผศ.ดร.ไพโรจน ขาวสิทธิวงษ ผูชวยอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา 
5. รศ.ดร.สาโรช พูลเทพ ผูชวยอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร 
6. ผศ.ดร.ศุภกาญจน ผาทอง ผูอํานวยการศนูยบริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนา  

การเรียนรูภาษาอังกฤษ 
7. อ.ดร.ศรายุทธ แสนม ี ผูอํานวยการสํานักงานบริการวิชาการ 
8. ผศ.ดร.ศุภกิจ สุทธิเรืองวงศ ผูอํานวยการสํานักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและ 

  การสรางสรรค 

9. รศ.ดร.เอกนฤน บางทาไม ผูอํานวยการศูนยนวัตกรรมการศึกษาแหงมหาวิทยาลยัศิลปากร 

10. นางมาร ี สังขจุย ผูชวยผูอํานวยการกองกฎหมาย 

11. นางสาวธณิดา  มหาสวัสดิ ์ ผูชวยผูอํานวยการกองทรัพยากรมนุษย  

12. นางสาวธันยาภรณ  ทองทับทิม หัวหนางานบริหารทรัพยากรมนุษย กองทรัพยากรมนุษย 

ผูไมมาประชมุ 

1. อ.อํามฤทธิ์ ชูสุวรรณ รองอธิการบดฝีายศิลปวัฒนธรรม ติดราชการ 
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เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 

เมื่อกรรมการครบเปนองคประชุมแลว ประธานกลาวเปดประชุมและขอใหที่ประชุมพิจารณา
เรื่องตางๆ ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระที่  1    เรื่องรับรองรายงานการประชมุ 
ระเบียบวาระที ่ 1.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร           

คร้ังท่ี 8/2564 เมื่อวันองัคารที่ 20 เมษายน 2564  
 

สรุปเรื่อง 
 ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันอังคารที่ 20 เมษายน 2564 
 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข 
 
ระเบียบวาระที่ 1.2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร           

คร้ังท่ี 8/2564 เมื่อวันองัคารที่ 20 เมษายน 2564 (วาระลับ) 
 

สรุปเรื่อง 
 ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันอังคารที่ 20 เมษายน 2564 (วาระลับ) 
 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข 
 
ระเบียบวาระที่  2     เรื่องแจงเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระที่ 2.1 เรื่องท่ีประธานแจงใหทราบ 
 
สรุปเรื่อง 

ประธานไดแจงใหที่ประชุมทราบ จํานวน 2 เรื่อง ดังนี ้
1. สถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร

ขณะนี้ไมพบจํานวนนักศึกษาติดเชื้อเพิ่ม และขอขอบคุณวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร และวิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรีที่ไดดูแลนักศึกษาติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เปนอยางด ี 

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยขอความรวมมือคณะวิชาในการรวมกันออกแบบโปสเตอรสําหรับ
ประชาสัมพันธเกี่ยวกับการปองกันการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพ่ือใหกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมนําไปเผยแพรตอไป 
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2. ขอขอบคุณศาสตราจารยญาณวิทย กุญแจทอง คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและ
ภาพพิมพ ซึ่งจะสิ้นสุดวาระการดํารงตําแหนงคณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ ในวันที่       
18 พฤษภาคม 2564 ที่ไดชวยปฏิบัติงานดวยดีตลอดระยะเวลาที่ผานมา 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที ่ 2.2 ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค มาพระราชทาน
ปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษา ประจําปการศึกษา 2563 

 
สรุปเรื่อง 

ดวยสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ไดมีหนังสือที่ นร 0508/ท 5741 ลงวันที่ 30 มีนาคม 
2564 แจงวา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา        
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองคมาพระราชทาน
ปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 2563 ในวันจันทรที่  1 
พฤศจิกายน 2564 ทั้ งรอบเชาและรอบบาย ณ อาคารศูนยศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ  6 รอบ           
พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศลิปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร จังหวัดนครปฐม 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที ่ 2.3 (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการบริหารการเงินและทรัพยสิน

ของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. .... 
 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 2/2564 เมื่อ
วันที่ 15 กุมภาพันธ 2564 ไดใหความเห็นชอบการปรับปรุงขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการบริหาร
การเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 ในสวนของรายงานทางการเงิน หมวด 9 การบัญชี         
งบการเงิน รายงานทางการเงิน และการตรวจสอบ เพ่ือใหการรายงานทางการเงินและการตรวจสอบของ
มหาวิทยาลัยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเปนไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 
หมวด 4 บัญชี การรายงานและการตรวจสอบ ดังนี ้

ขอ 43 ใหกองคลังจัดทํารายงานทางการเงินเปนประจําทุกเดือนภายในวันที่ 15 ของเดือน
ถัดไป เสนออธิการบดีโดยผาน ก.บ.ม. เพ่ือทราบฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของทุกสวนงาน และ
สงใหสํานักงานตรวจสอบภายใน พรอมทั้งสงใหคณะกรรมการที่ปรึกษาและเสนอสภามหาวิทยาลัย 

ใหกองคลังจัดทํารายงานทางการเงินรายไตรมาสภายใน 15 วัน นับแตวันสิ้นไตรมาส
เสนออธิการบดีโดยผาน ก.บ.ม. พรอมทั้งสงใหคณะกรรมการที่ปรึกษาและสํานักงานตรวจสอบภายในสอบทาน 
ภายใน 22 วัน นับแตวันสิ้นไตรมาส และรายงานผลใหคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา 
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ใหกองคลังจัดทํารายงานทางการเงินประจําปภายใน 45 วัน  นับแต วันสิ้ น
ปงบประมาณ เสนออธิการบดีโดยผาน ก.บ.ม. เพ่ือทราบฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของทุก    
สวนงาน พรอมทั้งสงใหคณะกรรมการที่ปรึกษาและสํานักงานตรวจสอบภายในสอบทานภายใน 60 วัน นับแต
วันสิ้นปงบประมาณ และรายงานผลใหคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณากอนเสนอสภามหาวิทยาลัย 

ขอ 46 ใหผูสอบบัญชีของมหาวิทยาลัยตรวจสอบและแสดงความเห็นรายงานทางการเงินของ
มหาวิทยาลัยภายใน 120 วัน นับแตวันสิ้นปงบประมาณ โดยใหนําเสนอคณะกรรมการตรวจสอบกอนรับรอง
รายงานและสงใหผูที่เกี่ยวของตอไป 

ขอ 49 ในกรณีที่ผูสอบบัญชีของมหาวิทยาลัยมีขอสังเกตหรือเงื่อนไขตอรายงานการเงิน ให
คณะกรรมการตรวจสอบติดตามใหขอเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงแกไขเสนอตอสภามหาวิทยาลัย นั้น 

ในการนี้ กองกฎหมายไดจัดทํา (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการบริหาร
การเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. .... และมีความเห็นวาสมควรเสนอ (ราง) ขอบังคับ
ดังกลาวใหที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทราบ กอนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 
 
ระเบียบวาระที ่ 2.4 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการใหบริการพื้นที่จัดเก็บขอมูลบนระบบ Cloud 

Storage ของ Google สําหรับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีบริษัท Google ไดใหบริการ G Suite for Education กับมหาวิทยาลัยศิลปากร รวมถึง
บริการพ้ืนท่ีในการจัดเก็บขอมูลสําหรับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย ซึ่งปจจุบันมีการจัดเก็บขอมูล
อยูบนระบบ Cloud Storage ของบริษัท Google อยูจํานวน 882 TB ซึ่งเปนนโยบาย Unlimited Storage 
ของบริษัท Google นั้น 

เนื่องจากนโยบายดังกลาวไดรับความนิยมอยางแพรหลาย จึงทําใหบริษัท Google จําเปนตอง
เปลี่ยนแปลงนโยบายการใหบริการพื้นที่จัดเก็บขอมูล ดังนั้น เพ่ือเตรียมความพรอมกับการเปลี่ยนแปลงดังกลาว 
สํานักดิจิทัลเทคโนโลยีจึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบการเปลี่ยนแปลงนโยบายการใหบริการพื้นที่จัดเก็บขอมูลบน
ระบบ Cloud Storage ของ Google สําหรับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยนโยบายใหม
จะมีผลบังคับใชในเดือนกรกฎาคม 2565 ซึ่งทําใหมหาวิทยาลัยมีพ้ืนที่จัดเก็บขอมูล (ข้ันต่ํา) แบบไมเสีย
คาใชจายบนระบบ Google Cloud Storage สําหรับใชรวมกันทั้งมหาวิทยาลัยลดลงเหลือจํานวน 100 TB 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ  
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ระเบียบวาระที ่ 2.5 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณชั้นสายสะพายประจําป 
2564 (เพิ่มเติม) จํานวน 3 ราย 

 

สรุปเรื่อง 
ตามที่มหาวิทยาลัยไดดําเนินการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณชั้นสายสะพาย

ประจําป 2563 เปนกรณีพิเศษ และกรณพีนักงานมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนสถานภาพมาจากขาราชการ ที่เสนอขอ
พระราชทานฯ ตามรางบัญชี 18 ที่ปรับปรุงใหม ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ  ประจําป  2563 เมื่อวันที่  7 ตุลาคม 2562 และเสนอขอพระราชทานเครื่องราช           
อิสริยาภรณประจําป 2564 ใหกับผูที่มีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑของกฎหมายและระเบียบฯ ประจําป 
2564 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ เมื่อวันที ่                
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 
เปนไปตามหลักเกณฑของกฎหมายและระเบียบ ซึ่งตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. 2536 และที่แกไขเพ่ิมเติม กําหนดให 
กรณีบุคคลที่ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนง ระดับ ชั้น ชั้นยศ สูงขึ้น และมีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ                   
ที่จะขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณชั้นสายสะพายประจําป ใหสวนราชการตนสังกัดสงเอกสารเพ่ิมเติม
ไปยังสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกอนวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาได แตตองไมนอยกวา 60 วัน 
ประกอบกับสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม แจงใหสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐทุกแหงตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคลที่ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนง ระดับ ชั้น ชั้นยศ สูงขึ้น และมี
คุณสมบัติครบตามหลักเกณฑที่จะขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณชั้นสายสะพาย ประจําป 2564            
ดวยความละเอียดรอบคอบและถูกตองตามหลักเกณฑของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีฯ (กรณีท่ีไดรับแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงสูงขึ้นตองไดรับการโปรดเกลาฯ แตงตั้ง หรือ ก.พ.อ. รับทราบและใหความเห็นชอบ           
การกําหนดตําแหนงหรือระดับตําแหนงแลว) และสงเอกสารคาํเสนอขอพระราชทานฯ เพ่ิมเติมไปยังสํานักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ภายในวันท่ี 30 เมษายน 2564 เพ่ือที่จะได
ดําเนินการขอพระราชทานฯ ใหทันตามระยะเวลาตอไป หากสงลาชากวากําหนดระยะเวลาดังกลาว สํานักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ จะสงคําเสนอขอพระราชทานฯ ดังกลาวกลับคืนเพื่อใหดําเนินการ                 
ขอพระราชทานฯ ในปถัดไป  
  จากหนังสือที่สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม             
แจงมาดังกลาว ไดสรุปแนวทางการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณชั้นสายสะพาย ประจําป 2564 
(เพ่ิมเติม) ดังนี ้
  1. สําหรับผูเสนอขอพระราชทานที่มีผลการประเมินการปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานในรอบ           
5 ปที่ผานมา ต่ํากวาระดับดี (โดยเริ่มนับจากป 2559 - 2563) หรือผูที่ถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยฯ ตองแจง
รายละเอียดดังกลาวไวในหมายเหตุดวย  

2. ตัดรายชื่อผูท่ีเคยไดรับการประเมินการปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานในรอบ 5 ปที่ผานมา  
ต่ํากวาระดับดี (ยกเวนกรณีที่มิไดเกิดจากการปฏิบัติงาน เชน ลาศึกษาตอ เปนตน) (โดยเริ่มนับจากป                  
2559 - 2563) และผูที่ถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยหรืออยูระหวางถูกดําเนินคดีอาญา 
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เนื่องจาก ตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและหนังสือสํานักงานปลัดกระทรวง         
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ที่กลาวถึงขางตนไดกําหนดแนวทางการเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณชั้นสายสะพาย ประจําป 2564 (เพ่ิมเติม) และมีคณะวิชาสวนงานเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณชั้นสายสะพาย ประจําป 2564 (เพิ่มเติม) ไปแลว จํานวน 15 ราย ซึ่งคณะกรรมการฯ 
พิจารณาใหความเห็นชอบแลว และมหาวิทยาลัยไดนําเสนอที่ประชุม ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 
8/2564 เมื่อวันท่ี 20 เมษายน 2564 รับทราบแลวนั้น ตอมามีคณะวิชาสวนงานเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณชั้นสายสะพาย ประจําป 2564 (เพ่ิมเติม) อีกจํานวน 3 ราย และเนื่องจากระยะเวลาใน
การดําเนินการกระชั้นชิด จึงขอเวียนขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ โดยวิธีการเวียนเรื่องให
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         
มีมติใหความเห็นชอบสมควรเสนอขอพระราชทานเครอืงราชอิสรยิาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจําป 2564 

(เพ่ิมเติม) ใหแ้ก่บุคลากรของมหาวทิยาลยั เพ่ิมเติมจากเดิมอีกจํานวน 3 ราย โดยมีรายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุม ดังนี ้ 
 

ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (เพ่ิมเติม) 
ชั้นสายสะพาย ชั้นประถมาภรณมงกุฎไทย บุรุษ - ราย สตร ี  3 ราย 
 

และมหาวิทยาลัยไดเสนอเรื่องไปยังสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 
เพ่ือพิจารณาดําเนินการตอไปเรียบรอยแลว ตามหนังสือมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ อว 8601/1063 ลงวันที่          
29 เมษายน 2564 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 
ระเบียบวาระที่  2.6 รายงานการเขาใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (e-Document) และ   

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

 
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
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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  2               
(เดือนมกราคม-มีนาคม 2564) โดยพิจารณาจากหนวยงานที่มีการเวียนเอกสารผานระบบดังกลาว จํานวน 5 
หนวยงาน คือ งานบริหารทั่วไป กองกลาง งานบริหารงานทั่วไป กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร            
กองทรัพยากรมนุษย กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี และกองกฎหมาย ซึ่งสามารถลดการใชทรัพยากรกระดาษ 
จํานวน 87,918 แผน คิดเปนคาใชจายที่สามารถลดได จํานวนทั้งสิ้น 45,892.50 บาท (สี่หมื่นหาพันแปดรอย
เกาสิบสองบาทหาสิบสตางค) 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่  2.7 รายงานผลการดําเนินงานเพื่อการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการ

ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

สรุปเรื่อง 
ตามที่มหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส

การดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) มหาวิทยาลัย
ศิลปากร โดยมีสํานักงานอธิการบดีเปนหนวยงานผูรับผิดชอบหลัก และมีผูรับผิดชอบรวมจากคณะ/สวนงาน/
หนวยงาน นั้น  

ในการนี้ คณะกรรมการไดพิจารณาผลการดําเนินงานตามมาตรการสงเสริมคุณธรรมและ 
ความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 และมหาวิทยาลัย
ไดนําขอมูลผลการดําเนินงานดังกลาวเขาระบบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เรียบรอยแลว โดยขณะนี้สํานักงาน 
ป.ป.ช. ไดเผยแพรชองทางเพ่ือใหตอบแบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียสําหรับการประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 และมหาวิทยาลัยได
เวียนแจงผลการดําเนินงานพรอมแจงชองทางสําหรับผูมีสวนไดสวนเสียทั้งภายในและภายนอกเขาไปตอบแบบ
วัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียดังกลาวแลว 

ทั้งนี้ เพ่ือเปนการประชาสัมพันธใหทราบถึงผลการดําเนินงานที่สําคัญของมหาวิทยาลัยเพ่ือใช
ประกอบการตอบแบบวัดการรับรูตามมาตรการ มหาวิทยาลัยไดจัดทําเอกสารเผยแพรประชาสัมพันธขอมูล    
ผลการดําเนินงานดังกลาวพรอมแจงชองทางตอบแบบวัดการรับรูแยกตามประเภทของผูมีสวนไดสวนเสียจาก
ภายในและภายนอก แบงออกเปน 2 ชุด ดังนี ้
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ชองทางสําหรับบุคลากรภายในของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
(IIT) 

ชองทางสําหรับผูมีสวนไดสวนเสยีท่ีเปนบุคคลภายนอก 
(EIT) 

1. เอกสารประชาสัมพันธผลการดําเนินงานท่ีสําคัญของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร “สําหรับบุคลากรภายในของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร (IIT)”  

2. ชองทาง Link หรือ QR Code 
https://itas.nacc.go.th/go/iit/56t4lo 

 

1. เอกสารประชาสัมพันธผลการดําเนินงานที่สําคัญของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร “สําหรับผูมีสวนไดสวนเสียที่เปน
บุคคลภายนอก (EIT)”  

2. ชองทาง Link หรือ QR Code 
https://itas.nacc.go.th/go/eit/56t4lo 

 

โดยสามารถเขาไปตอบแบบวัดการรับรูไดตั้งแตบัดนี้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้ 
สามารถเข าดู รายละเอียดผลการดํ าเนิ นงานเพิ่ ม เติมไดที่ หน าแรกของเว็บ ไซตของมหาวิทยาลัย 
http://su.ac.th/th/ita_home.php 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ ทั้งนี้ ขอความรวมมือคณะวิชา/สวนงานประชาสัมพันธใหบุคลากรภายใน
และผูมีสวนไดสวนเสียที่เปนบุคคลภายนอกเขาตอบแบบวัดการรับรู ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เพ่ือให
จํานวนผูตอบแบบวัดการรับรูเปนไปตามเปาหมายที่สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติกําหนด 
 
ระเบียบวาระที่  2.8 สรุปผลการรวบรวมความคิดเห็นตอประเด็นเรงดวนที่มหาวิทยาลัยจะ

ดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 และผลการจัดอันดับประเด็นปญหา
เรงดวนท่ีคณะ/สวนงาน ตองการใหมหาวิทยาลัยดําเนินการ 

 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยมีนโยบายใหมหาวิทยาลัยนําเสนอประเด็นเรงดวนที่มหาวิทยาลัยจะ
ดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 และการจัดอันดับประเด็นปญหาเรงดวนที่คณะ/สวนงาน ตองการให
มหาวิทยาลัยดําเนินการ นั้น 

ในการนี้ กองแผนงานจึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบสรุปผลการรวบรวมความคิดเห็นตอประเด็น
เรงดวนท่ีมหาวิทยาลัยจะดําเนินการในปงบประมาณ 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 ดังนี ้

1. ประเด็นเรงดวนที่มหาวิทยาลัยจะดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซี่งในภาพรวมทุก
คณะ/สวนงานมีความเห็นดวยกับทุกประเด็นที่มหาวิทยาลัยเสนอ เพ่ือดําเนินการเรงดวนในปงบประมาณ พ.ศ. 
2564 มากกวา รอยละ 88.00 ดังนี้ 
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ทั้ งนี้  คณะ/สวนงานมีประเด็นขอเสนอแนะเรื่องสําคัญเรงดวนอ่ืนๆ ที่ตองการให

มหาวิทยาลัยดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ิมเติม ดังนี้  
1) มหาวิทยาลัยมุงหวังผลงานวิจัยตีพิมพในฐาน Scopus เพ่ือประโยชนในการทํา            

QS ranking ดังนั้น ควรสนับสนุนการ Subscribe ฐานขอมูล Scopus 
2) การสนับสนุนโครงการวิจัยที่บูรณาการวิทยาศาสตร สังคมศาสตร และศิลปะ 
3) ปรับปรุงการบริการและการใหขอมูลของบัณฑิตวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัยควรมี

บทบาทในการบริการนักศึกษามากขึ้น โดยเฉพาะระบบ iThesis ทีพ่บปญหาบอยมาก 
4) สนับสนุนการรับนักศึกษาตางชาติ ผอนปรนกฎระเบียบ และคาธรรมเนียม โดยเฉพาะ

หลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่จะมาชวยชดเชยการลดลงของนักศึกษาบัณฑิตศึกษาของคณะสายวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี และเปนกําลังในการสรางผลงานวิจัยใหกับมหาวิทยาลัย 

5) การเบิกจายเงนิดานการวิจัยมีความซับซอนและลาชา 
6) การปรับเปลี่ยนกฎ ระเบียบดานบุคคล ดานการเงินการคลัง พัสดุ ใหคลองตัวมากขึ้น

การปรับโครงสรางการดําเนินการ/ผลตอบแทนบุคลากรท่ีดําเนินการไดโดดเดน หรือการดําเนินการกับบุคคลท่ี
ไมยอมปรับตัวหรือพัฒนาที่ชัดเจน 

7) การสรางภาพลักษณ ประชาสัมพันธ มหาวิทยาลัย ในการเปนผูนําดานการบูรณาการ
ศิลปะและวัฒนธรรม  

ประเด็นเรงดวนที่มหาวิทยาลัยจะดําเนินการ 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ความคิดเห็น 

เห็นดวย ไมเห็นดวย 

1. จัดทําแผนกลยุทธมหาวิทยาลัยศลิปากร ระยะ 15 ป ใหเสร็จภายใน 3 เดือน 
เปาหมาย นําเขาสภามหาวิทยาลัยเพ่ือเริ่มใชในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

89% 11% 

2. จัดทําแผนเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยใหแลวเสร็จ 94% 6% 
3. จัดทําระบบ ERP ดานวิจัย ดานบริการวิชาการ ทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม ซึ่ง
เชื่อมโยงกับ ERP ของมหาวิทยาลัย เพ่ือใชทั่วท้ังองคกร ผลจากการทําระบบ
ดังกลาวจะชวยใหการบริหารจัดการดานบริการวิชาการ ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม ที่เพ่ิมสูงข้ึนสามารถดําเนินการไดมีประสิทธิภาพ ติดตาม
รายงานผลดําเนินการและชวยใหการตรวจสอบภายในทําไดรวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพ และถูกตอง 

89% 11% 

4. ศึกษาการดําเนินการลงทุนรวมกับเอกชน เพ่ือใหมหาวิทยาลัยสามารถนํา
สินทรัพยไปลงทุน หรือทําโครงการรวมกับภาคเอกชน ซึ่งจะเปนแหลงรายได
ใหมใหกับมหาวิทยาลัย 

100% 0% 

5. ปรับปรุงระบบโครงสรางพ้ืนฐาน internet, Wi-Fi ใหมีความเสถียรภาพ และ
มีความครอบคลุมพ้ืนที่ใหบริการเปาหมาย เพ่ืออํานวยความสะดวกใหบุคลากร 
นักศึกษา ทั้งในสวนของสํานักดิจิทัลเทคโนโลยแีละคณะวิชา เพ่ือรองรับการ
ใหบริการบน digital platform ทั้งการเรียนการสอน และบริการอ่ืนๆ 
เปาหมาย 6 เดือน 

100% 0% 
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8) รับมือกับสถานการณฉุกเฉินอยางเชิงรุก ใหรับฟงเสียงนักศึกษาซึ่งเปนลูกคาที่สําคัญให
มากขึ้น โดยเฉพาะในสถานการณที่ไมปกติผูบริหารมหาวิทยาลัยควรมีการหารือในเรื่องการเก็บและขอขอมูล
จากคณะกอนท่ีจะสงมาใหคณะ เพ่ือไมใหมีการทํางานซ้ําซอน โดยเฉพาะเรื่องท่ีสําคัญและเรงดวน 

9) ควรมีมาตรการหรือแนวทางการดําเนินการ การรับมือการจัดการเรียนการสอนในชวง
วิกฤติสถานการณ COVID-19 

10) พัฒนาสภาพแวดลอมบรรยากาศที่สงเสริมการเรียนรูใหกับนักศึกษา 
11) แกปญหา TCAS ประเด็น Portfolio 
12) การขอตําแหนงท่ีสูงข้ึนถามีการใชใบประกอบวิชาชีพเปนสวนหนึ่งในองคประกอบของ

การเลือกมาพิจารณาจะทําใหเปนประโยชนอยางมาก เพราะการไดรับใบอนุญาตในการประกอบวิชาชีพตาม 
พรบ.ควบคุมวิชาชีพถือเปนเครื่องมือรับรองประสบการณความเชี่ยวชาญ เชน ใบประกอบวิชาชีพสถาปนิก 

13) จัดระบบการเก็บผลงานศิลปกรรมของมหาวิทยาลัย ให ถูกตองตามระบบ
มาตรฐานสากล 

2. การจัดอันดับประเด็นปญหาเรงดวนที่คณะ/สวนงาน ตองการใหมหาวิทยาลัยดําเนินการ
เพ่ือแกไขปญหาใหกับคณะ/สวนงาน ใน 10 อันดับแรก ดังนี้  

อันดับที่ 1 คณะ/สวนงานตองการใหพัฒนาพื้นที่การจัดการเรียนการสอน และปญหาสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรูและการบริการนักศึกษา โดยมีคะแนนคุณภาพเทากับ 4.57 

อันดับที่  2 คณะ/สวนงานตองการใหพัฒนาสภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอการเรียนรูของ
นักศึกษาและบุคลากร ขยายพ้ืนที่ทางการศึกษา โดยมีคะแนนคณุภาพเทากับ 4.17 

อันดับที่ 3 คณะ/สวนงานตองการใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งเจาหนาที่ดูแลการเงินและ
งบประมาณดานการวิจัยโดยเฉพาะ และแจงขอมูลติดตอใหคณะและนักวิจัยทราบ เพ่ือใหสามารถประสานงาน
ไดรวดเร็วและแมนยํา โดยมีคะแนนคุณภาพเทากับ 3.78 

อันดับท่ี 4 คณะ/สวนงานตองการใหมหาวิทยาลัยจัดทํา Database เก่ียวกับความรวมมือ
กับสถาบันตางๆ (MOU, MOA) ทั้งในระดับประเทศและตางประเทศ ที่คณะวิชาอื่นสามารถเขาถึงได เพ่ือขยาย
ผลดานวิชาการ วิจัย และบริการวิชาการ กับคูความรวมมือที่มีอยู โดยมีคะแนนคุณภาพเทากับ 3.77 

อันดับ ท่ี  5 คณะ/สวนงานตองการใหมหาวิทยาลัยมีสํ านักบริการวิชาการเปนผู
ประสานงานใหกับโครงการบริการวิชาการของคณะวิชาตางๆ แตการขออนุมัติในบางขั้นตอนยังคงดําเนินงาน
ผานคณะ และในการดําเนินโครงการบริการวิชาการตองใชทรัพยากรของคณะวิชา ไมวาจะเปนบุคลากร 
สาธารณูปโภค สถานที่ เครื่องมือและอุปกรณวิจัย จึงควรมีการจัดสรรงบประมาณที่ไดจากโครงการบริการ
วิชาการนั้นๆ ใหแกคณะวิชาดวย เพื่อใชในการบํารุงรักษาทรัพยากรดังกลาว โดยมีคะแนนคุณภาพเทากับ 
3.72 

อันดับที่ 6 คณะ/สวนงานตองการใหมีการชวยเหลือเยียวยานักศึกษาท่ีไดรับผลกระทบ
จากสถานการณโรคระบาดในปจจุบัน เชน มหาวิทยาลัยควรมีแนวปฏิบัติในกรณีที่คณะวิชาตองการลด
คาธรรมเนียมการศึกษา เพ่ือใหนักศึกษาไดรับความชวยเหลืออยางทันทวงท ีโดยมีคะแนนคณุภาพเทากับ 3.68 

อันดับที่ 7 คณะ/สวนงานตองการใหบุคลากรของคณะเปลี่ยนทัศนคติในการทํางานใหเปน
มืออาชีพมากขึ้น มีการทํางานที่ทันยุคสมัย ทํางานกันเปนทีม มีมุมมองเชิงระบบ และมีเปาหมายในการนําพา
คณะไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีคะแนนคณุภาพเทากับ 3.59 

อันดับท่ี 8 คณะ/สวนงานตองการใหมีการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองตามความตองการ
ของผูเรียน ผูใชบัณฑิต สถานการณในปจจุบัน เชน เปดหลักสูตรการเรียนการสอน การอบรม หรือการบริการ
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สูชุมชน ที่สามารถสรางรายไดใหกับคณะวิชาและสามารถแขงขันกับสถาบันอ่ืนได เพ่ือเปนการสรางชื่อเสียง
ใหกับหลักสูตรและเปนที่นาสนใจแกผูที่จะมาสมัครเรียน โดยมีคะแนนคณุภาพเทากับ 3.48  

อันดับที่ 9 คณะ/สวนงานตองการใหการพัฒนาระบบบริการใหอยูในรูปแบบ One stop 
service  เชน ดานงานบริการวิชาการ ดานงานวิเทศสัมพันธ โดยมีคะแนนคณุภาพเทากับ 3.45 

อันดับที่ 10 คณะ/สวนงานตองการใหสรางแหลงรายไดใหกับคณะวิชา นอกเหนือจาก
คาลงทะเบียนของนักศึกษา โดยมีคะแนนคุณภาพเทากับ 3.27 

ทั้ งนี้  คณะ/สวนงานมีประเด็นขอเสนอแนะเรื่องสําคัญเรงดวนอ่ืนๆ ที่ตองการให
มหาวิทยาลัยดําเนินการเพ่ิมเติมในแตละดาน ดังนี้  

1. ดานการเรียนการสอน 
1.1 ควรปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปทุกรายวิชา ใหเปนการ

เรียนการสอนแบบออนไลนทั้งหมด  
1.2 การพัฒนาอาจารย โดยเพ่ิมเติมประสิทธิภาพการเรียนการสอนในยุคสมัยใหม 
1.3 เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพเพียงพอตอการเรียนการสอน 
1.4 มหาวิทยาลัยใหบริการแกนักศึกษาอยางรวดเร็ว สะดวก เปนมิตรในการใหบริการ 
1.5 ควรมีการตรวจสอบความตองการจําเปนเพ่ิมเติมเก่ียวกับการปฏิบัติงานดานการ

เรียนการสอนอยูเปนประจําเพ่ือการพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น 
1.6 วิทยาเขตวังทาพระ พ้ืนที่ ในการเรียนการสอนและพื้นที่ผอนคลายสําหรับ

นักศึกษาและบุคลากรมีนอย ปญหาสวัสดิการชวยเหลือเรื่องที่จอดรถยนตข้ันต่ําอาจชวยลดภาระคาจอดรถที่
บุคลากรตองจายเองลงครึ่งนึง        

1.7 การปรับ เปลี่ ยนรูปแบบการใหบริการด านการเรียนการสอน การจ าย
คาธรรมเนียมการศึกษาตางๆ การยื่นเอกสาร และบริการอื่นๆ ใหเปนรูปแบบออนไลนได ความสะดวกในการ
ประสานงาน ซึ่งใหเหมาะกับสถานการณปจจุบันท่ีมีโรคระบาด COVID-19 

1.8 เพ่ิมความเร็วระบบอินเทอรเน็ตท่ีวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทรไฟฟาดับบอย      
คณะไมมีเครื่องสํารองไฟฟา 

2. ดานการวิจัย/บริการวิชาการ 
2.1 มหาวิทยาลัยควรมีการสํารวจปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการวิจัยจากผู

ไดรับทุนวิจัยโดยตรง เพ่ือใหสามารถแกไขขอขัดของไดอยางตรงประเด็นปญหา และเพิ่มแรงจูงใจใหบุคลากร
สนใจทํางานวิจัยมากขึ้น 

2.2 มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนการจัดตั้ งศูนยเชี่ยวชาญเฉพาะทางบูรณาการ
วิทยาศาสตรสังคมศาสตร และศิลปะสนับสนุนโครงการวิจัยรวมเพื่อขอทุนจากแหลงทุนภายนอก โดยไมเนน
เพียงการพัฒนาเชิงพ้ืนที่อยางเดียว 

2.3 ความรวดเร็วในการเบิกจาย การลดขั้นตอนเอกสาร ลดข้ันตอนทางกฎระเบียบให
เรียบงายมีความยืดหยุนสูง  

2.4 ควรใหความสําคัญผลงานดานผลงานสรางสรรคทางวิชาการงานศิลปใหมากขึ้น 
3. ดานสภาพแวดลอม/สิ่งอํานวยความสะดวก 

3.1 มหาวิทยาลัยควรเพ่ิมการลงทุนดานอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอมในแตละ      
วิทยาเขตใหมากยิ่งขึ้น   

3.2 ทําสภาพแวดลอมใหนักศึกษาและบุคลากรรูสึกปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพยสิน 
(สุนัข) และเพ่ิมสิ่งอํานวยความสะดวกใหกับนักศึกษาและบุคลากร 
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3.3 พื้นที่การเรียนแบบโรงปฏิบัติการมีไมเพียงพอในบางหลักสูตรรวมถึงวัสดุอุปกรณ
ครุภัณฑซึ่งจะชวยเพ่ิมศักยภาพนักศึกษาใหเรียนรูดวยการปฏิบัติ และเปนตนแบบใหเอกชนเขามารวม
ดําเนินการ   

3.4 จัดเตรียมสภาพแวดลอมใหตอบโจทยผูใชงาน 
3.5 จัดการระบบจัดเก็บขยะใหดีข้ึน 

4. ดานการบริหารจัดการ 
4.1 ควรยกเลิกระบบ KPIs และพัฒนาใหเปนระบบ OKR แทน อยางรวดเร็ว 
4.2 สรางความเขาใจในองคกรมีการใชกฎ ระเบียบ เพ่ือใหเกิดการปฏิบัติในทิศทาง

เดียวกันทั่วทั้งมหาวิทยาลัย 
4.3 เอกสารกฎระเบียบ ลดขั้นตอนและระยะเวลากระบวนการอนุมัติโครงการใหได

มากที่สุด เชน เดิมใชเวลา 1 เดือน ลดเหลือ 5 วันทําการ 
4.4 เพ่ิมสวัสดิการดานสุขอนามัยใหมากขึ้นในภาวะวิกฤติโรคระบาด 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบตอไป 
 
ระเบียบวาระที่  3    เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน  
ระเบียบวาระที่  3.1 คณะศึกษาศาสตรขออนุมัติเปลี่ยนเง่ือนไขการบรรจุกรอบอัตราวางเพื่อใชใน

การดํ าเนินการเป ดรับสมัครคัด เลือกบุคคลเพื่ อบรรจุ เปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่ที่ประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 มีมติอนุมัติใหเปลี่ยน
เงื่อนไขการบรรจุกรอบอัตราวางเพ่ือใชในการดําเนินการเปดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตําแหนงเลขที่ A-1-1207-107 สังกัดคณะศึกษาศาสตร ดังนี ้

- ผูสมัครตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (กลุมสาระ
การเรียนรูภาษาไทย)/ภาษาไทย/ภาษาศาสตร โดยตองจบการศึกษาระดับปริญญาโทและระดับปริญญาตรี 
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย หรือ 

- ผูสมัครตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ที่กําลังศึกษา
ปริญญาเอก (อยูในขั้นตอนของการทําวิทยานิพนธ) สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย)/ภาษาไทย/ภาษาศาสตร โดยตองจบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 

เนื่องจากเกิดความคลาดเคลื่อนในการระบุเงื่อนไขการบรรจุฯ คณะศึกษาศาสตรจึงขออนุมัติ
เปลี่ ยน เงื่อนไขบรรจุ เปนพนักงานมหาวิทยาลัย  ตําแหน งอาจารย  ตํ าแหน งเลขที่  A-1-1207-107                   
สังกัดคณะศึกษาศาสตร เปนดังนี ้

- ผูสมัครตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน             
(กลุมการสอนภาษาไทย) หรือสาขาวิชาภาษาไทย/ภาษาศาสตร โดยตองจบการศึกษาระดับปริญญาโทหรือ
ระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการสอนภาษาไทย (ครุศาสตร/ศึกษาศาสตร) 
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- ผูสมัครตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาตรีสาขาวิชาการสอนภาษาไทย 
(ครุศาสตร/ศึกษาศาสตร) ที่กําลังศึกษาปริญญาเอก (อยูในขั้นตอนของการทําวิทยานิพนธ) สาขาวิชาหลักสูตร
และการสอน (กลุมการสอนภาษาไทย) หรือสาขาวิชาภาษาไทย/ภาษาศาสตร 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุกรอบอัตราวางเพื่อใชในการ
ดําเนินการเปดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงเลขที่ A-1-1207-107 
สังกัดคณะศึกษาศาสตร ตามที่เสนอ 
 
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 คณะวิทยาศาสตรขออนุมัติจาง นายกิตติศักดิ์ ธรรมาภิชัย เพื่อบรรจุเปน

พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่คณะวิทยาศาสตรมีอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษา

ปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที ่S-1-1301-042 สังกัดงานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา สํานักงานคณบด ีนั้น 
คณะฯ ไดดํ าเนิ นการตามข้ันตอนแล ว ผู ได รับการคัดเลือกคือ นายกิตติศักดิ์  ธรรมาภิชัย                           

วุฒิวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เคมี) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปจจุบันเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท
พนักงานชั่วคราว) คณะฯ จึงประสงคขออนุมัติจาง นายกิตติศักดิ์ ธรรมาภิชัย เพื่อบรรจุเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-1-1301-042 อัตราเงินเดือน 
เดือนละ 22,750 บาท สังกัดงานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา สํานักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร พรอมทั้ง
ขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1. คณบดคีณะวิทยาศาสตร    ประธานกรรมการ 
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กนกอร ระยานิล   กรรมการ 
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กรกช ชั้นจิรกุล   กรรมการ 
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภาณพัุนธ ลิมปชยาพร  กรรมการ 
5. ผูชวยศาสตราจารยโอภาส วงษทวีทรัพย   กรรมการ 
6. นางประภา เมฆอรุณ     เลขานุการ 

 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหจาง นายกิตติศักดิ์ ธรรมาภิชัย (ปจจุบันเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานชั่วคราว) เพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนงนักวิชาการ
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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 การประเมินการปฏิบตัิงาน 
ระเบียบวาระที่  4.1.3.1 รายงานผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย ราย นายเฉลิมพล พุมพวง 

 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่มหาวิทยาลัยไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อยายและเปลี่ยนตําแหนง          
นายเฉลิมพล พุมพวง พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา วุฒิวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน จากมหาวิทยาลัยบูรพา และมีผลการสอบคะแนนภาษาอังกฤษ TOEIC 
740 คะแนน จากตําแหนงผูชวยสอนปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-1-1801-507 เงินเดือน 29,320 บาท            
สังกัดงานบริหารและพัฒนาวิชาการ สํานักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ เปนตําแหนงอาจารย ตําแหนง
เลขที่ A-1-1809-342 เงินเดือน 29,320 บาท ไปสังกัดสาขาวิชาการจัดการงานนิทรรศการและงานอีเวนท 
คณะวิทยาการจัดการ โดยคงอัตราเงนิเดือนเดิมและใหนับระยะเวลาการปฏิบัติงานตอเนื่องกัน ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 
1 ตุลาคม 2563 นั้น 
  บัดนี้  คณะกรรมการประเมินฯ ได ประเมินผลการปฏิบัติงานแลว เห็นวา พนักงาน
มหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ราย นายเฉลิมพล พุมพวง เปนผูมีความรูความสามารถความรับผิดชอบ
และความประพฤติเหมาะสม เห็นควรใหปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาว และใหนับระยะเวลาการปฏิบัติงาน
ตอเนื่องกัน 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบรายงานผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย ราย                      
นายเฉลิมพล พุมพวง และใหปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาวตอไป 
 
ระเบียบวาระที่  4.1.3.2 รายงานการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหนาภาควิชาคณิตศาสตร 

คณะวิทยาศาสตร 
  (วาระลับ) 
 
ระเบียบวาระที่  4.1.3.3 รายงานการประมวลผลการปฏิบัติงานของหัวหนาภาควิชาคอมพิวเตอร           

คณะวิทยาศาสตร 
  (วาระลับ) 
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ระเบียบวาระที่  4.1.4 การขอเปลี่ยน / เพิ่มเงื่อนไขการบรรจุ 
ระเบียบวาระที่  4.1.4.1 คณะศึกษาศาสตรขออนุมัติเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุกรอบอัตราวางเพื่อใชใน

การดํ าเนินการเป ดรับสมัครคัดเลือกบุ คคลเพื่ อบรรจุ เป นพนั กงาน
มหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย 

 

สรุปเรื่อง 
ตามที่คณะศึกษาศาสตรมีอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขที่           

A-1-1200-106 นั้น 
คณะฯ ไดดําเนินการเปดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุ เปนพนักงานมหาวิทยาลัย             

ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขที่ A-1-1200-106 ดวยวุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาฟสิกสศึกษา/หลักสูตรและ         
การสอน ที่ทําวิทยานิพนธทางดานฟสิกส วุฒิปริญญาโท สาขาวิชาฟสิกสศึกษา/หลักสูตรและการสอน                    
ที่ทําวิทยานิพนธทางดานฟสิกส และตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการสอนฟสิกส/ฟสิกสศึกษา 
ปรากฏวาไมมีผูสมัคร คณะฯ จึงประสงคขออนุมัติเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุกอนดําเนินการเปดรับสมัครอีก
ครั้งหนึ่ง ดังนี้ 

- ผูสมัครตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาฟสิกส/ฟสิกสศึกษา/หลักสูตรและ
การสอน ที่ทําวิทยานิพนธทางดานฟสิกส โดยตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาฟสิกสศึกษา/
หลักสูตรและการสอน ที่ทําวิทยานิพนธทางดานฟสิกส และตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการ
สอนฟสิกส/ฟสิกสศึกษา 

โดยมติ ก.บ.พ. ครั้งท่ี 8/2557 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 มีมติ ดังนี ้
1. ใหคณะวิชา/หนวยงานดําเนินการตามที่ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยศลิปากร ครั้งท่ี 3/2556 

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

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหใชวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา 
- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ ใหใชวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา 
- กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ใหใชวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา 
- กลุมสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบใหใชวุฒิปริญญาไมต่ํากวาปริญญาโทหรือเทียบเทา 

2. ในกรณีที่ดําเนินการประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการแลว ไมสามารถ       
สรรหาบุคคลเพื่อบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัยในวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาได คณะวิชา/หนวยงาน           
ตองยื่นเรื่องเสนอที่ประชุม ก.บ.พ. มหาวิทยาลัย เพื่อขออนุมัติปรับลดวุฒิกอนที่จะดําเนินการประกาศรับสมัคร
บุคคลเพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัยในวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทาในคราวตอไป 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุกรอบอัตราวางเพื่อใชในการ
ดําเนินการเปดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงเลขที่ A-1-1200-106 
สังกัดคณะศึกษาศาสตร ตามที่เสนอ 
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ระเบียบวาระที่  4.1.5 การพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ระดับชํานาญงาน ชํานาญงานพิเศษ 
ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ 

  ไมมี 
 
ระเบียบวาระที่ 4.1.6 เรื่องอื่นๆ 
ระเบียบวาระที่ 4.1.6.1 ขออนุมัตเิปล่ียนชื่อตาํแหนงกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย 
 
สรุปเรื่อง 
 ตามทีส่ํานักหอสมุดกลาง มีกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษา
ปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-2-2100-005 สังกัดงานบริการสารสนเทศ ฝายหอสมุดวังทาพระ นั้น  
 เพ่ือการดําเนินงานของสํานักหอสมุดกลาง เปนไปดวยความเรียบรอย สํานักหอสมุดกลาง          
จึงประสงคขออนุมัติเปลี่ยนชื่อตําแหนงกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงเลขที่ S-2-2100-005            
สังกัดงานบริการสารสนเทศ ฝายหอสมุดวังทาพระ สํานักหอสมุดกลาง จากตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษา
ปฏิบัติการ เปนตําแหนงบรรณารักษปฏิบัติการ 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมตอินุมัติใหเปลี่ยนชื่อตําแหนงกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย 
ตําแหนงเลขที่ S-2-2100-005 สังกัดงานบริการสารสนเทศ ฝายหอสมุดวังทาพระ สํานักหอสมุดกลาง จาก
ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ เปนตําแหนงบรรณารักษปฏิบัติการ 
 
ระเบียบวาระที่ 4.1.6.2 รายงานผลการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยใหดํารงตําแหนงหัวหนางาน 

 

สรุปเรื่อง 
  โดยมติท่ีประชุม ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยศิลปากร ในการประชุมครั้งที่  5/2564 เมื่อวันท่ี               
2 มีนาคม 2564 มีมติแตงตั้งคณะกรรมการประเมินเพ่ือแตงตั้ง นางสาวอริยา ทรงประไพ ตําแหนงนักวิชาการ
อุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี S-1-0310-194 อัตราเงินเดือน เดือนละ 34,970 บาท สังกัดงานวิเคราะห
งบประมาณ กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี ใหดํารงตําแหนงหัวหนางานวิเคราะหงบประมาณ กองแผนงาน 
สํานักงานอธิการบดี 
  บัดนี้ คณะกรรมการฯ ไดดําเนินการประเมินเสร็จเรียบรอยแลว สรุปไดดงัน้ี 
 - ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนงไดคะแนน                 
80 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ตองผานการประเมินดวยคะแนนรอยละ 80 ขึ้นไป) 
 - สมรรถนะทางการบริหาร ไดคะแนน 80 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ตองผาน
การประเมินดวยคะแนนรอยละ 80 ข้ึนไป) 
 ทั้งนี้ นางสาวอริยา ทรงประไพ เปนผูมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
หัวหนางานวิเคราะหงบประมาณ กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติให นางสาวอริยา ทรงประไพ ตําแหนงนักวิชาการ
อุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-1-0310-194 อัตราเงินเดือน เดือนละ 34,970 บาท สังกัดงานวิเคราะห
งบประมาณ กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี ใหดํารงตําแหนงหัวหนางานวิเคราะหงบประมาณ กองแผนงาน 
สํานักงานอธิการบดี 
 
ระเบียบวาระที ่ 4.1.6.3 การตอสัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํ า            

สายวิชาการ ที่มีอายุเกิน 60 ป 
 

สรุปเรื่อง 
  เนื่ องดวย นายสมคิด จิระทัศนกุล พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา            
สายวิชาการ ตําแหนงศาสตราจารย ตําแหนงเลขที่ A-1-0803-036 สังกัดภาควิชาศิลปสถาปตยกรรม           
คณะสถาปตยกรรมศาสตร มีอายุครบ 60 ปบริบูรณ ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2562 และไดรับการตอสัญญาจาง
พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายวิชาการ ที่มีอายุมากกวา 60 ป ตามคําสั่งมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ที่ 1766/2562 ลงวันที่ 30 กันยายน 2562 สั่งตอสัญญาจางเปนเวลา 1 ป ตั้งแตวันที ่1 ตุลาคม 2562 -  
30 กันยายน 2563 และคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่  1125/2563 ลงวันที่  20 พฤษภาคม 2563 สั่งตอ         
สัญญาจางเปนเวลา 1 ป ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 ไปแลวนั้น  

เพ่ือใหภารกิจในการจัดการเรียนการสอนของคณะสถาปตยกรรมศาสตร เปนไปดวย           
ความเรียบรอย ประกอบกับ นายสมคิด จิระทัศนกุล เปนผูมีความรูความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และมี
สุขภาพแข็งแรง คณะฯ จึงประสงคขออนุมัติตอสัญญาจาง นายสมคิด จิระทัศนกุล พนักงานมหาวิทยาลัย 
ประเภทพนักงานประจํา สายวิชาการ ที่มีอายุมากกวา 60 ป ตอสัญญาจางอีกเปนเวลา 1 ป ตั้งแตวันที ่            
1 ตุลาคม 2564  - 30 กันยายน 2565 โดยอาศัยขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการบริหารงาน
บุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ขอ 23 วรรคสอง กําหนดใหมหาวิทยาลัยอาจตอการจาง
พนักงานประจําที่จะเกษียณอายุ ซึ่งเปนผูมีความรูความสามารถและความเชี่ยวชาญโดยใหทําสัญญาจางการ
เปนพนักงานประจําคราวละหนึ่งป มีระยะเวลาไมเกินหาป และใหนับอายุงานตอเนื่องกันไป 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหตอสัญญาจาง นายสมคิด จิระทัศนกุล พนักงาน
มหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายวิชาการ ที่มีอายุมากกวา 60 ป ตอสัญญาจางอีกเปนเวลา 1 ป 
ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 
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ระเบียบวาระที ่ 4.1.6.4 การแตงตั้งประธานกรรมการเลือกตั้งกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนง
คณบดีคณะโบราณคดี ประเภทคณาจารยประจํา และประเภทหัวหนา
ภาควิชา หัวหนาสาขาวิชาหรือหัวหนาหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอื่นท่ีมีฐานะ
เทียบเทาภาควิชาหรือสาขาวิชาของคณะ 

 

สรุปเรื่อง 
  ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่  517/2561 ลงวันที่  22 มีนาคม 2561 สั่งแตงตั้ง            
ผูชวยศาสตราจารยชวลิต ขาวเขียว ดํารงตําแหนงคณบดีคณะโบราณคดี โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 4 ป      
ตั้งแตวันที ่15 มีนาคม 2561 เปนตนมา นั้น 
  เนื่องจาก ผูชวยศาสตราจารยชวลิต ขาวเขียว จะครบวาระการดํารงตําแหนงคณบด ี          
คณะโบราณคดี ในวันที ่ 14 มีนาคม 2565 ซึ ่งขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการสรรหาคณบด ี           
พ.ศ. 2560 ขอ 5 กําหนดใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบด ี          
กอนวาระการดํารงตําแหนงจะสิ้นสุดลงไมนอยกวา 120 วัน ท้ังนี้ ตามขอบังคับฯ ขอ 7 กําหนดใหสภา
มหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการฯ ประกอบดวย  
 1. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิหนึ่งคน เปนประธานกรรมการ 
 2. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิหนึ่งคน เปนกรรมการ 
 3. อธิการบดี เปนกรรมการ   
 4  คณาจารยประจําของคณะซึ่งมิใชกรรมการตามขอ 3 หรือขอ 5 

 หนึ่งคน เปนกรรมการ 
 5. หัวหนาภาควิชา หัวหนาสาขาวิชาหรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่อ  
  อยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทาภาควิชาหรือสาขาวิชา หนึ่งคน เปนกรรมการ 
 6. ประธานสภาคณาจารยและพนักงาน หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัย  
  ประเภทคณาจารยประจํา หนึ่งคน  เปนกรรมการ 
โดยใหผูอํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย หรือผูที่ผูอํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัยมอบหมายเปน
เลขานุการ และอาจแตงตั้งผูชวยเลขานุการไดไมเกินสองคน 

  และตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑและวิธีการเลือกตั้งกรรมการสรรหา         
ผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดี ประเภทคณาจารยประจํา และประเภทหัวหนาภาควิชา หัวหนาสาขาวิชาหรือ
หัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทาภาควิชาหรือสาขาวิชาของคณะ พ.ศ. 2560 ขอ 5 
กําหนดใหอธิการบดีแตงตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดี ประเภท
คณาจารยประจํา และประเภทหัวหนาภาควิชา หัวหนาสาขาวิชาหรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มี
ฐานะเทียบเทาภาควิชาหรือสาขาวิชาของคณะ โดยประกอบดวย 
 (1) คณบดีหรือหัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทาคณะซึ่งไมใชคณบดี         
ของคณะ ที่ไดรับการเสนอจาก ก.บ.ม. จํานวนหนึ่งคน เปนประธานกรรมการ 
 (2) รองคณบดีของคณะที่ไดรับการเสนอชื่อจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ จํานวน
หนึ่งคน เปนกรรมการ 
 (3) เลขานุการคณะ เปนกรรมการ 
  หากคณะไมมีผูดํารงตําแหนงเลขานุการคณะ หรือผูที่ปฏิบัติหนาที่เลขานุการคณะเปน
บุคลากรสายวิชาการ ใหบุคลากรซึ่ งมิใชคณาจารยประจําของคณะที่ ไดรับการเสนอชื่อจากที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ จํานวนหนึ่งคน เปนกรรมการ 
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 (4) ใหบุคลากรสายสนับสนุนจํานวนหนึ่งคน ทําหนาที่เลขานุการ และจะใหมีผูชวยเลขานุการ
จากบุคลากรสายสนับสนุนดวยก็ได โดยความเห็นชอบของท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 

 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหแตงตั้ง คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร เปนประธาน
คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะโบราณคดี ประเภทคณาจารยประจํา 
และประเภทหัวหนาภาควิชา  
 
ระเบียบวาระที ่ 4.1.6.5 หอศิลปขออนุมัติใชกรอบอัตราและเปลี่ยนเงื่อนไขกรอบอัตราพนักงาน

มหาวิทยาลัยที่ไดรับจัดสรร 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่ท่ีประชุม ก.บ.ม. มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 

มีมติอนุมัติใหจัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน เพื่อทดแทนอัตราเกษียณ 
ซึ่งในสวนของหอศิลปไดรับจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายสนับสนุน จํานวน               
1 อัตรา ไปแลว นั้น  

ในการนี้ หอศิลปประสงคขออนุมัติใชกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา 
สายสนับสนุน ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ที่ ไดรับจัดสรรดังกลาว จํานวน 1 อัตรา สังกัด                   
งานนิทรรศการศิลปะและกิจกรรมศึกษา หอศิลป และขออนุมัติเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุจากคุณวุฒิปริญญาตร ี         
เปนคุณวุฒิปริญญาโท โดยแสดงเหตุผลและความจําเปน เพ่ือปฏิบัติงานในสังกัดงานนิทรรศการศิลปะและ           
กิจกรรมศึกษา หอศิลป โดยมีหนาที่รับผิดชอบเผยแพรองคความรูศิลปะและประเด็นตาง ๆ จากผลงานศิลปกรรม
สะสมมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยสรางเนื้อหาและกิจกรรรมการเรียนรูสําหรับกลุมผูชมทุกกลุม ทั้งในพ้ืนที่และ           
ผานสื่อทันสมัยรูปแบบตาง ๆ สรางและดําเนินกิจกรรมการเรียนรูของหอศิลป รวมท้ังประกอบนิทรรศการและ
เชื่อมโยงความรูในศาสตรตาง ๆ และการดําเนินโครงการบริการวิชาการ 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหใชกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงาน
ประจํา สายสนับสนุน ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี S-1-2300-011 สังกัด              
งานนิทรรศการศิลปะและกิจกรรมศึกษา หอศิลป และอนุมัติใหเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุจากคุณวุฒิปริญญาตรี 
เปนคุณวุฒิปริญญาโท 

 

  



 

 

21

ระเบียบวาระที ่ 4.1.6.6 รายงานผลความกาวหนาของการไปปฏิบัติงานเพื่อเขียนตําราทางวิชาการ
ของ รอยตํ ารวจเอกหญิ งมาลัย สถิ รพั นธุ  สั งกั ดภาควิชาเภสัชเคมี                  
คณะเภสัชศาสตร 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่มหาวิทยาลัยอนุมัติให รอยตํารวจเอกหญิงมาลัย สถิรพันธุ สังกัดภาควิชาเภสัชเคมี         
คณะเภสัชศาสตร ไปปฏิบัติงานเพื่อเขียนตําราทางวิชาการ ดานเคมีวิเคราะห เรื่อง แมสสเปกโตรเมทรี : 
พ้ืนฐานและการประยุกตใช มีกําหนด 1 ป ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 นั้น   

ในการนี้  รอยตํารวจเอกหญิ งมาลัย สถิรพันธุ  ไดสงรายงานผลความกาวหนาของการ                 
ไปปฏิบัติงานเพ่ือเขียนตําราทางวิชาการ ครั้งที่ 3 ซึ่งผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจํา 
คณะเภสัชศาสตร ครั้งที่ 8/2564 เม่ือวันที่ 23 เมษายน 2564 แลว  
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบรายงานผลความกาวหนาของการไปปฏิบัติงานเพ่ือเขียน
ตําราทางวิชาการ ครั้งที่ 3 ของ รอยตํารวจเอกหญิงมาลัย สถิรพันธุ สังกัดภาควิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร 
 
ระเบียบวาระที ่ 4.1.6.7 รายงานผลการประเมินเพื่อเปลี่ยนชื่อตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย ราย 

นางสาวสุชีรา ดรุณไกรศร 
 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่มหาวิทยาลัยไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อเปลี่ยนชื่อตําแหนงพนักงาน
มหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ราย นางสาวสุชีรา ดรุณไกรศร วุฒิบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา           
การเงินและการธนาคาร จากมหาวิทยาลัยสยาม ตําแหนงเลขที่  S-1-0314-211 อัตราเงินเดือน เดือนละ                
34,330 บาท สังกัดงานบริหารกลยุทธตรวจสอบ สํานักงานตรวจสอบภายใน สํานักงานอธิการบดี จากตําแหนง
นักวิชาการอุดมศึกษาชํานาญการ เปนตําแหนงนักตรวจสอบภายในชํานาญการ โดยใหไดรับเงินเดือนเทาเดิม             
ในตําแหนงที่ไดรับแตงตั้ง และใหนับระยะเวลาการปฏิบัติงานตอเนื่องกัน 
  บัดนี้ คณะกรรมการประเมินฯ ไดดําเนินการประเมินเพ่ือเปลี่ยนชื่อตําแหนงแลว เห็นวา 
นางสาวสุชีรา ดรุณไกรศร เปนผูมีความรูความสามารถความรับผิดชอบและความประพฤติเหมาะสม เห็นควร
ใหปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาว โดยใหไดรับเงินเดือนเทาเดิมในตําแหนงที่ไดรับแตงตั้ง และใหนับระยะเวลา
การปฏิบัติงานตอเนื่องกัน 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหเปลี่ยนชื่อตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท
พนักงานประจํา ราย นางสาวสุชีรา ดรุณไกรศร ตําแหนงเลขท่ี S-1-0314-211 อัตราเงินเดือน เดือนละ                
34,330 บาท สังกัดงานบริหารกลยุทธตรวจสอบ สํานักงานตรวจสอบภายใน สํานักงานอธิการบดี จาก
ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาชํานาญการ เปนตําแหนงนักตรวจสอบภายในชํานาญการ โดยใหไดรับเงินเดือน
เทาเดิมในตําแหนงท่ีไดรับแตงตั้ง และใหนับระยะเวลาการปฏิบัติงานตอเนื่องกัน 
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ระเบียบวาระที ่ 4.1.6.8 คณะมัณฑนศิลปขออนุมัติใชกรอบอตัราพนักงานมหาวิทยาลัยที่ไดรับจัดสรร 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่ท่ีประชุม ก.บ.ม. มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 

มีมติอนุมัติใหจัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน เพื่อทดแทนอัตราเกษียณ 
ซึ่งในสวนของคณะมัณฑนศิลปไดรับจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา สายวิชาการ 
จํานวน 3 อัตรา ไปแลว นั้น  

ในการนี้ คณะมัณฑนศิลปประสงคขออนุมัติใชกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท
พนักงานประจํา สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย ที่ไดรับจัดสรรดังกลาว จํานวน 1 อัตรา สังกัดภาควิชาออกแบบ
ผลิตภัณฑ คณะมัณฑนศิลป โดยแสดงเหตุผลและความจําเปน ดังนี้     
  ปจจุบันหลักสูตรศิลปบัณฑิตสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑมีอาจารยเกษียณอายุราชการ ตั้งแต   
1 ตุลาคม 2562 จํานวน 1 ราย ในการนี้ เพื่อการบริหารจัดการดานการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษา 
ภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑจึงมีความจําเปนที่ขออัตราอาจารยเพ่ือทดแทนอัตราเกษียณดังกลาว ประกอบกับ
หลักสูตรออกแบบผลิตภัณฑ ผลิตบัณฑิตที่มีความรูและทักษะ ในการออกแบบผลิตภัณฑ หลากหลายประเภท            
มีความรอบรูในกระบวนการ วิธีการ ศาสตรการออกแบบ เทคโนโลยี และการดําเนินธุรกิจ สามารถคนควา           
เพ่ือสรางสรรค และพัฒนางานออกแบบรวมสมัย ซึ่งหลักสูตรออกแบบผลิตภัณฑเปนลักษณะเชิงวิชาการ              
มีทั้งรายวิชาที่เปนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพ่ือใหสอดคลองกับปรัชญาหลักสูตร ภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ         
จึงเปดรายวิชาเลือกเพ่ือใหนักศึกษาเลือกเรียนตามความสนใจและสอดคลองกับความตองการของตลาดวิชาชีพ
ออกแบบผลิตภัณฑในปจจุบัน เชน การออกแบบเฟอรนิเจอร การออกแบบบรรจุภัณฑ การออกแบบของตกแตง
บานและของใชสวนบุคคล การออกแบบยานพาหนะ การออกแบบผลิตภัณฑอยางยั่งยืน การออกแบบประสบการณ
ผูใช เอกลักษณไทยในการออกแบบผลิตภัณฑ ฯลฯ นอกจากนี้แนวโนมของการออกแบบผลิตภัณฑในปจจุบันและ
อนาคตจะสอดคลองกับเทคโนโลยีดิจิตอล (ทั้งในภาคการออกแบบและการผลิต) ซึ่งมีความหลากหลายวิชาเฉพาะ
ดานการออกแบบผลิตภัณฑ และเทคโนโลยีการออกแบบและการผลิตที่เปนเทคโนโลยีดิจิตอลมากข้ึน ดังนั้น
ภาควิชาฯ จึงมีความจําเปนขอใชกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน ตําแหนง
อาจารย จํานวน 1 อัตรา สังกัดภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ โดยกําหนดเงื่อนไขการบรรจุคุณวุฒิ ปริญญาโทหรือ
ปริญญาเอก หรือกําลังศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาออกแบบผลิตภัณฑ ออกแบบอุตสาหกรรม ออกแบบ
ยานพาหนะ ออกแบบสามมิติ ออกแบบสิ่งแวดลอม สถาปตยกรรม ทัศนศลิปแขนงตางๆ หรือสาขาอื่นท่ีเกี่ยวของ 
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหใชกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงาน
ประจํา สายวิชาการ ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขที่ A-1-1004-086 สังกัดภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ            
คณะมัณฑนศิลป โดยกําหนดเงื่อนไขการบรรจุคุณวุฒิปริญญาโทหรือปริญญาเอก หรือกําลังศึกษาในระดับ
ปริญญาเอก สาขาออกแบบผลิตภัณฑ ออกแบบอุตสาหกรรม ออกแบบยานพาหนะ ออกแบบสามมิติ 
ออกแบบสิ่งแวดลอม สถาปตยกรรม ทัศนศลิปแขนงตาง ๆ หรือสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
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ระเบียบวาระที ่ 4.1.6.9 การแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ (ก.พ.ว.) สําหรับ
ขาราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศึกษา 

 

สรุปเรื่อง 
ตามที่ ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 

20 เมษายน 2564 ไดพิจารณาแผนกําหนดการเพ่ือใหคณะวิชาเสนอรายชื่อผูทรงคุณวุฒิเปนกรรมการพิจารณา
ตําแหนงทางวิชาการ (ก.พ.ว.) ตามกลุมสาขาวิชาตาง ๆ โดยคัดสรรจากบัญชีรายชื่อผูทรงคณุวุฒิตามที่ ก.พ.อ. 
กําหนด เพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยคัดเลือกในจํานวนที่พึงมีได โดย ก.พ.ว. สําหรับผูเสนอขอกําหนดตําแหนง
ทางวิชาการท่ีมีสถานะเปนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตามหลักเกณฑตองไมใชบุคลากรและไมเคย
เปนบุคลากรในสังกัดสถาบันอุดมศึกษานั้น ๆ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเสนอรายชื่อผูทรงคุณวุฒิที่ เปน
คณะกรรมการชุดปจจุบัน ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 1853/2561 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณา
ตําแหนงทางวิชาการ ฉบับลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เฉพาะรายที่มีคุณสมบัติเปนไปตามหลักเกณฑที่ 
ก.พ.อ. กําหนด สวนผูทรงคุณวุฒิ ท่ีเปนคณะกรรมการฯ จํานวน 3 ทาน ที่ เคยเปนบุคลากรในสังกัดของ
มหาวิทยาลัยศิลปากรมากอน ซึ่งไมเปนไปตามหลักเกณฑที่ ก.พ.อ. กําหนด ใหคณะวิชาดําเนินการเสนอรายชื่อ
ผูทรงคุณวุฒิเพื่อคัดสรรเปนคณะกรรมการฯ ทดแทนในกลุมสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ กลุมสาขาวิชา
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร สาขาวิชาละ 1 ทาน นั้น  
  ในการนี้ คณะวิชาไดดําเนินการเสนอรายชื่อผูทรงคุณวุฒิเพ่ือคัดสรรเปนคณะกรรมการฯ             
ในกลุมสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร 
เรียบรอยแลว  
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเสนอรายชื่อผูทรงคุณวุฒิ เพ่ือคัดสรรเปนคณะกรรมการฯ             
ในแตละกลุมสาขาวิชา ดังนี ้

กลุมสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ ไดแก 
1. ศาสตราจารยเดชา วราชุน สาขาวิชาวิจิตรศิลป สังกัดคณะสถาปตยกรรมศาสตร สถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง กลุมวิจิตรศิลป   
2. ศาสตราจารย ดร.บัณฑิต จุลาสัย สาขาวิชาสถาปตยกรรม สังกัดคณะสถาปตยกรรมศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กลุมสถาปตยกรรมศาสตร 
กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดแก 
1. ศาสตราจารย ดร.ชัยยงค พรหมวงศ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา สังกัดสาขาวิชา

ภาษาศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กลุมศกึษาศาสตร    
2. ศาสตราจารย ดร.ธเนศ อาภรณสุวรรณ สาขาวิชาประวัติศาสตร สังกัดคณะศิลปศาสตร 

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 เนียมมณี สาขาวิชาคณิตศาสตร สังกัดคณะวิทยาศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กลุมวิทยาศาสตรธรรมชาต ิ
 ทั้งนี้ คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ ขอถอนรายชื่อที่เสนอในกลุม
สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ เนื่องจากมีผูทรงคณุวุฒิในสาขาวิชาวิจิตรศิลป แลว 
 
ระเบียบวาระที ่ 4.1.6.10 การดําเนินการเลือกตั้งกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร ประเภทผูแทน

คณาจารยประจําแทนตําแหนงท่ีวางลง โดยผานระบบอิเล็กทรอนิกส 
 

สรุปเรื่อง 
ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ี 1103/2564 ลงวันที่ 26 เมษายน 2564 สั่งแตงตั้ง

คณะกรรมการสรรหากรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร ประเภทผูแทนคณาจารยประจํา แทนตําแหนง             
ที่วางลง ตั้งแตวันที่ 26 เมษายน 2564 เปนตนมา และตามประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง             
การสรรหากรรมการประจําคณะประเภทผูแทนคณาจารยประจําและผูแทนสายสนับสนุนในคณะ พ.ศ. 2559 
ลงวันที่  20 ธันวาคม 2559 ขอ 6 วรรคแรก ไดกํ าหนดใหการเลือกตั้ งใชวิธี เลือกตั้ งโดยตรงและ                   
ลงคะแนนลับ นั้น 

เนื่องจากปจจุบันมีการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมทั้งมหาวิทยาลัย 
ไดมีประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กําหนดมาตรการเฝาระวัง ปองกัน และควบคุม เพื่อปองกันการแพรระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 11 ลงวันที่ 30 เมษายน 2564 ซึ่งกําหนดใหปดที่ทําการของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ในพื้นที่การศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี จังหวัดนครปฐม และจังหวัดเพชรบุรี และ
ใหบุคลากรทํางานที่บานหรือสลับวันเวลามาทํางาน คณะกรรมการสรรหากรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร 
ประเภทผูแทนคณาจารยประจํา แทนตําแหนงท่ีวางลง จึงมีความประสงคขออนุมัติดําเนินการเลือกตั้งฯ ไดใช
วิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผานระบบอิเล็กทรอนิกสเพียงวิธีการเดียว ทั้งนี้ การลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง          
ผานระบบอิเล็กทรอนิกสดังกลาวยังคงเปนวิธีการเลือกตั้งโดยตรงและลงคะแนนโดยวิธีลับ ซึ่งมีข้ันตอน ดังนี ้

1. คลิกลิงค การเสนอชื่อกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียนสาธิต 
มหาวิทยาลัยศิลปากร (มัธยมศกึษา) ประเภทคณาจารยประจํา ในเว็บไซตคณะศึกษาศาสตร http://www.educ.su.ac.th 

2. เขาสูระบบดวย E-mail : @silpakorn.edu ของมหาวิทยาลัยศิลปากร เทานั้น 
3. ระบุชื่อ นามสกุล เพ่ือยืนยันตัวตนการใชสิทธิ ์
4. เลือกหมายเลขที่ประสงค จํานวน 1 หมายเลข หากไมประสงคเลือกผู ใด ให เลือก               

“ไมประสงคออกเสียงเลือกตั้ง” และคลิก “สงขอมูล” ถือเปนการเสร็จสิ้นการลงคะแนนเลือกตั้ง  
 ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา ทั้งนี้ เลขานุการที่ประชุมเสนอใหที่ประชุมรับรองวาระที่ 4.1.6.10      
ในการประชุมครั้งนี้ (ครั้งที่ 9/2564 วันที่ 11 พฤษภาคม 2564) เนื่องจากเปนเรื่องเรงดวนที่จะตองนําไป
ดําเนินการตอไป 
 
มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบในหลักการการดําเนินการเลือกตั้งกรรมการประจําคณะ
ศึกษาศาสตร ประเภทผูแทนคณาจารยประจํา แทนตําแหนงที่วางลง โดยใชวิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและ
ลับ หรือใชวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือใชทั้งวิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับและวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสก็ได และมอบหมายใหกองกฎหมายเสนอรางประกาศฯ เพ่ือแกไขเพิ่มเติมประกาศ ก.บ.ม. 
มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การสรรหากรรมการประจําคณะประเภทผูแทนคณาจารยประจําและผูแทน            
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สายสนับสนุนในคณะ พ.ศ. 2559 แลวใหนําเสนออธิการบดีพิจารณาลงนามประกาศใชตอไป และรับรองผล
การประชุมวาระที่ 4.1.6.10 การดําเนินการเลือกตั้งกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร ประเภทผูแทน
คณาจารยประจําแทนตําแหนงที่วางลง โดยผานระบบอิเล็กทรอนิกส ตามที่ไดพิจารณาในการประชุมครั้งนี้ 
(วันที่ 11 พฤษภาคม 2564) 
 

ระเบียบวาระที่  4.2 แผนและการติดตามผลการดําเนินงานตามแผน 
ระเบียบวาระที่  4.2.1 สรุปผลการดําเนินงานการชวยเหลือนักศึกษาจากผลกระทบของการระบาด

ของโรคระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปการศึกษา 
2563 และกําหนดวงเงินงบประมาณ รวมทั้งแนวทางการชวยเหลือเยียวยา
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากรจากผลกระทบของการระบาดรอบที่ 3 
โรคระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปการศึกษา 2564 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมไดขอความรวมมือให
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐและในกํากับของรัฐออกมาตรการเพ่ือชวยเหลือเยียวยานิสิตนักศึกษาจากผลกระทบ
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
ของสภามหาวิทยาลัย โดยตามแผนวงเงินชวยเหลือนักศึกษา ในปการศึกษา 2563 ไดกําหนดวงเงิน
งบประมาณชวยเหลือ จํานวน 139,341,398.00 บาท พบวา ในระหวางปงบประมาณ คณะ/สวนงานจัดสรร
วงเงินงบประมาณชวยเหลือนักศึกษาเพ่ิมเติมอีก จํานวน 22,752,387.00 บาท โดยใชแหลงเงินจากเงินบริจาค
และเงนิรายไดปงบประมาณ 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 การคนืคาธรรมเนียมในบางสวน 
1.2 การจัดสรรทุนการศกึษา 
1.3 การใหผอนผัน/ขยายระยะเวลาในการชําระคาธรรมเนียมการศึกษา 
1.4 การสนับสนุนวัสดุ/อุปกรณการศึกษารองรับการเรียนออนไลน (แจกอินเทอรเน็ต

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 เพ่ือนํา
เงินดังกลาวมาชวยเหลือนักศึกษาที่ไดรับผลกระทบ 

1.9 การจัดหาซอฟตแวรตางๆ ที่เหมาะสมสําหรับการเรียนออนไลน เชน Zoom   
1.10 อื่นๆ เชน แจกหนากากอนามัย แอลกอฮอลเจล จัดทําตูปนสุขแกนักศึกษา 

2. แนวทางการชวยเหลือเยียวยานักศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร จากผลกระทบของการ
ระบาดรอบที่ 3 โรคระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปการศึกษา 2564 ซึ่งกําหนดวงเงิน
งบประมาณ จํานวน 139.3414 ลานบาท เพ่ือใหความชวยเหลือเยียวยาแกนักศึกษาในลักษณะตางๆ ดังนี้  

2.1 การคนืคาธรรมเนียมในบางสวน 
2.2 การจัดสรรทุนการศกึษา 
2.3 การใหผอนผัน/ขยายระยะเวลาในการชําระคาธรรมเนียมการศึกษา  
2.4 การสนับสนุนวัสดุ/อุปกรณการศึกษารองรับการเรียนออนไลน (แจกอินเทอรเน็ต

เรียนออนไลน/สนับสนุนทุนคาอุปกรณ) 
2.5 จัดหาสื่อการสอนรูปแบบผสมผสานจากสื่อและสารสนเทศผานระบบเครือขาย 
2.6 ลดคาธรรมเนียมหอพักนักศึกษา 
2.7 ใหทุนจางงานนักศึกษา/บัณฑิตวางงาน 
2.8 จัดทําประกันสุขภาพ COVID-19 ใหกับนักศึกษา 
2.9 ประสานกับกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือจองการฉีดวัคซีนใหกับบุคลากร และนักศึกษา

ของมหาวิทยาลัย เมื่อกลุมเปราะบาง (ผูสูงอายุและผูมีโรคเรื้อรัง 7 กลุมโรค) ไดรบัวัคซีนแลว 
2.10 การขอรับการยกเวนการสงเงินเขากองทุนวิจัยฯ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 จาก

สภามหาวิทยาลัย เพ่ือนําเงินดังกลาวมาชวยเหลือนักศึกษาที่ไดรับผลกระทบ 
2.11 การจัดหาซอฟตแวรตางๆ ที่เหมาะสมสําหรับการเรียนออนไลน เชน Zoom เพ่ิมเติม  
2.12 อ่ืนๆ เชน ใหความรูแกนักศึกษาในการปองกันตัวเองจากการรับเชื้อ COVID-19    

เปนตน 
ทั้งนี ้คณะวิชา/สวนงานไดมีขอเสนอที่สําคัญเพ่ือใหมหาวิทยาลัยพิจารณาเพิ่มเติม ดังนี ้ 
1. ควรใหทุนหรือใหสวนลดคาธรรมเนียมการศึกษาผานการจายคาธรรมเนียมการศึกษา    

(หักจากระบบ) เพื่อจะไดลดข้ันตอนการดําเนินงานเรื่องการคืนคาธรรมเนียม    
2. มหาวิทยาลัยควรจัดทําประกาศเฉพาะกิจที่เอ้ือตอการประกาศลดคาธรรมเนียมการศึกษา

อยางชัดเจน  
3. มหาวิทยาลัยควรมีแนวทางการชวยเหลือนักศึกษาใหเปนไปในทิศทางเดียวกันและ

สอดคลองกันทุกคณะวิชา  
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมตดิังนี้ 
1. รับทราบผลการดําเนินงานการชวยเหลือนักศึกษาจากผลกระทบของการระบาดของโรค

ระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปการศกึษา 2563 
2. เห็นชอบวงเงินงบประมาณชวยเหลือเยียวยานักศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากรจาก

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    
ปการศึกษา 2564 ทุกหลักสูตรและทุกระดับชั้นการศึกษา ทั้งนี้ หากคณะวิชาประสงคจัดทําประกันภัย         
โควิด-19 ใหกับนักศึกษาขอใหคณะวิชาเปนผูรับผิดชอบคาใชจายดังกลาว 

แลวใหนําเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาเก่ียวกับการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย และ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 
 
ระเบียบวาระที่  4.3 ขอบังคับ / ระเบียบ / ประกาศ 
ระเบียบวาระที่  4.3.1 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑการใหใชและอัตรา

คาบริการในการใชหองประชุม และพื้นท่ีจัดนิทรรศการของสํานักงาน    
บริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค ในสวนของพื้น ท่ี THE 
CONNECTOR มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. .... 

 
สรุปเรื่อง 

ดวยสํานักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค ประสงคกําหนดหลักเกณฑการให
ใชและอัตราคาบริการในการใชหองประชุมและพ้ืนที่จัดนิทรรศการของสํานักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและ   
การสรางสรรค ในสวนของพ้ืนที่ THE CONNECTOR เพ่ือเปนการใหบริการทางวิชาการแกสวนงาน หนวยงาน 
และหนวยงานภายนอก รวมทั้งเพ่ือประโยชนในการบริหารจัดการอาคารและสถานท่ีในการใชประโยชนรวมกัน
ของสํานักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค และสวนงานตางๆ โดยอาศยัอํานาจตามความในขอ 4    
ขอ 5 ขอ 6 ขอ 7 และขอ 8 ของประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑการใหใชและอัตราคาบริการใน
การใชหองบรรยาย หองปฏิบัติการ และหองประชุมมหาวิทยาลัยศลิปากร พ.ศ. 2562 

ในการนี้ สํานักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
(ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑการใหใชและอัตราคาบริการในการใชหองประชุม และพ้ืนที่
จัดนิทรรศการของสํานักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค ในสวนของพ้ืนที่ THE CONNECTOR 
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ....  ซึ่งผานการพิจารณาจากกองกฎหมายแลว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง 
หลักเกณฑการใหใชและอัตราคาบริการในการใชหองประชุม และพ้ืนที่จัดนิทรรศการของสํานักงานบริหารการ
วิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค ในสวนของพื้นที่ THE CONNECTOR มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. .... แลว
ใหนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป 
 
  



 

 

28

ระเบียบวาระที่  4.3.2 (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา และระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... 

 
สรุปเรื่อง 

ดวยคณะวิทยาศาสตรประสงคขอแกไขเพ่ิมเติมอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
จํานวน 3 หลักสูตร คือ 

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ซึ่งท่ีประชุม
สภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 4/2559 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 ไดมีมติอนุมัติใหเปดสอนหลักสูตรดังกลาว 

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ซึ่ง    
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันท่ี 10 มกราคม 2561 ไดมีมติอนุมัติใหเปดสอนหลักสูตรดังกลาว 

3. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ซึ่งที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 1/2561 เมื่อวันท่ี 10 มกราคม 2561 ไดมีมติอนุมัติใหเปดสอนหลักสูตรดงักลาว 

ในการนี้ บัณฑิตวิทยาลัยจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวย
อัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....     
อาศัยอํานาจตามความในขอ 4 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยคาธรรมเนียมในการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 โดยใหใชบังคับกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เขาศึกษาตั้งแตภาคการศึกษาตน        
ปการศึกษา 2564 เปนตนไป ซึ่งไดผานการเวียนขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย       
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 และผานการพิจารณาจากกองกฎหมายแลว พรอมทั้งไดเสนอขอมูลหลักการและ
เหตุผลในการกําหนดคาธรรมเนียม เปรียบเทียบคาธรรมเนียมในการจัดการหลักสูตรที่ใกลเคียงกับสถาบันอื่น และ
คํานวณจุดคุมทุนโดยประมาณ ตามแบบฟอรมเสนอเรื่องคาธรรมเนียมการศึกษาเพ่ือพิจารณาในคณะกรรมการ    
ที่ปรึกษาเกี่ยวกับการเงนิและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวย
อัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ (ฉบับที่ ..)     
พ.ศ. .... แลวใหนําเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาเก่ียวกับการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย และสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 
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ระเบียบวาระที่  4.3.3 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง นโยบาย หลักเกณฑ และวิธีการ
รับนักศึกษาพิการเพื่อเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 
2564 

 
สรุปเรื่อง 

ดวยกองกิจการนักศึกษาประสงคขอแกไขประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง นโยบาย 
หลักเกณฑ และวิธีการรับนักศึกษาพิการเพ่ือเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการ
กระจายโอกาสทางการศึกษาและสรางความเทาเทียมกันทางการศึกษาสําหรับคนพิการ และเพ่ือใหการดําเนินงาน
เก่ียวกับการรับนักศึกษาพิการเพื่อเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากรสอดคลองและเปนไปตามเจตนารมณของ
ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ อัตรา และรายการท่ีให
การอุดหนุนทางการศึกษาสําหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา ฉบับลงวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 และ
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการสงเสริมการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
สําหรับคนพิการ ฉบับลงวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2553 

ในการนี้ กองกิจการนักศึกษาจึงเสนอที่ประชุมพิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร 
เรื่อง นโยบาย หลักเกณฑ และวิธีการรับนักศึกษาพิการเพ่ือเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําป
การศึกษา 2564 โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 22 (2) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร      
พ.ศ. 2559 ประกอบกับขอ 9 (1) ของประกาศคณะกรรมการสงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ เรื่อง 
กําหนด หลักเกณฑ อัตรา และรายการที่ใหการอุดหนุนทางการศึกษาสําหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา    
ฉบับลงวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 และขอ 3 กับขอ 4 ของประกาศสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการสงเสริมการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสําหรับคนพิการ ฉบับลงวันที่ 13 
มกราคม พ.ศ. 2553 โดยใหใชบังคบัเฉพาะปการศึกษา 2564 ซึ่งผานการพิจารณาจากกองกฎหมายแลว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง 
นโยบาย หลักเกณฑ และวิธีการรับนักศึกษาพิการเพื่อเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 
2564 แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 
 
ระเบียบวาระที่  4.3.4 (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา

ของนักศึกษาโครงการพิเศษ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
 
สรุปเรื่อง 

ดวยคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี อุตสาหกรรมประสงคขอแกไขเพ่ิมเติมอัตรา
คาธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาโครงการพิเศษ เนื่องจากมีความประสงคเปดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรนานาชาติ) 

ในการนี้ คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา (ราง) 
ระเบียบมหาวิทยาลัยศลิปากรวาดวยอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาโครงการพิเศษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 22 (2) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 ประกอบกับ  
ขอ 4 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยคาธรรมเนียมในการจัดการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 



 

 

30

2561 โดยใหใชบังคับกับนักศึกษาที่เขาศึกษาตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2564 เปนตนไป ซึ่งผานการ
พิจารณาจากกองกฎหมาย และไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาเก่ียวกับการเงินและ
ทรัพยสินของมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 4/2564 เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 พรอมทั้งไดเสนอขอมูลหลักการและ
เหตุผลในการกําหนดคาธรรมเนียม เปรียบเทียบคาธรรมเนียมในการจัดการหลักสูตรที่ใกลเคียงกับสถาบันอื่น และ
คํานวณจุดคุมทุนโดยประมาณ ตามแบบฟอรมเสนอเรื่องคาธรรมเนียมการศึกษาเพ่ือพิจารณาในคณะกรรมการ    
ที่ปรึกษาเกี่ยวกับการเงนิและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวย
อัตราคาธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาโครงการพิเศษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาตอไป  
 
ระเบียบวาระที่  4.3.5 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง เกณฑการเทียบคะแนนผลการ

ทดสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันทดสอบภาษาท่ีมีมาตรฐานเทียบเคียงเกณฑ
มาตรฐานของ The Common European Framework of Reference 
for Languages (CEFR) ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรยอมรับ 

 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษประสงคปรับปรุง
เกณฑการเทียบคะแนนผลการทดสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันทดสอบภาษาที่มีมาตรฐานเทียบเคียงเกณฑ
มาตรฐานของ The Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) ที่มหาวิทยาลัย
ศิลปากรยอมรับ โดยยกเลิกการเทียบเคียงคะแนนผลการทดสอบ Oxford Online Placement Test เพ่ือให
คณะวิชาหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของใชเปนเกณฑการเทียบคะแนนผลการทดสอบภาษาอังกฤษเพ่ือเขาศึกษา เพ่ือ
สําเร็จการศึกษา หรือเพ่ือวัตถุประสงคอ่ืนของมหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือใหการดําเนินงานตามระบบและกลไก
เพ่ือสงเสริมการเรียนรูและทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร เปนไปดวยความเรียบรอยและ
มีประสิทธิภาพ ประกอบกับประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ระบบและกลไกเพ่ือสงเสริมการเรียนรูและ
ทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับลงวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ไดกําหนดให
นักศึกษาสามารถใชคะแนนสอบ อาทิ TOEFL iBT, IELTS, TOEIC ทดแทนผลการทดสอบวัดสมิทธิภาพทาง
ภาษาอังกฤษไดตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด นั้น 

ในการนี้ ศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษจึงเสนอท่ีประชุม
พิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง เกณฑการเทียบคะแนนผลการทดสอบภาษาอังกฤษจาก
สถาบันทดสอบภาษาที่มีมาตรฐานเทียบเคียงเกณฑมาตรฐานของ The Common European Framework of 
Reference for Languages (CEFR) ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรยอมรับ โดยใหใชบังคับตั้งแตปการศึกษา 2564     
เปนตนไป ซึ่งผานการพิจารณาจากกองกฎหมายแลว  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร          
เรื่อง เกณฑการเทียบคะแนนผลการทดสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันทดสอบภาษาที่มีมาตรฐานเทียบเคียง
เกณฑมาตรฐานของ The Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) ที่
มหาวิทยาลัยศิลปากรยอมรับ โดยมอบหมายใหกองกฎหมายกําหนดบทเฉพาะกาลเพิ่มใน (ราง) ประกาศ
ดังกลาวเก่ียวกับกรณีนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตที่เขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2561 ถึงปการศึกษา 2563 
และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเขาศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2562 ถึงปการศึกษา 2563 ที่สอบ Oxford 
Online Placement Test กอนวันที่ลงนามในประกาศ สามารถใชคะแนนผลการทดสอบดังกลาวยื่นเพ่ือเขา
ศึกษา เพ่ือสําเร็จการศึกษา หรือเพ่ือวัตถุประสงคอื่นของมหาวิทยาลัยศิลปากรได  

 กอนนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป 
 

ระเบียบวาระที่  4.4 โครงสรางสวนงานและหนวยงานภายใน 
ระเบียบวาระที่  4.4.1 การจัดตั้งศูนยการศึกษาและนวัตกรรมไมซและอีเวนตของคณะวิทยาการ

จัดการ 
 
สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี  2/2562 เม่ือวันที่ 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. สํานักงานคณบด ีแบงหนวยงานยอย ไดแก 
1.1 งานบริหารและพัฒนาวิชาการ 
1.2 งานบริหารทั่วไป 
1.3 งานกิจกรรมพิเศษ 

2. หนวยงานบริหารวิชาการของคณะ ไดแก 
2.1 สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ 
2.2 สาขาวิชาการจัดการการทองเท่ียว 
2.3 สาขาวิชาการจัดการชุมชน 
2.4 สาขาวิชาการตลาด 
2.5 สาขาวิชาการจัดการโรงแรม 
2.6 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา 
2.7 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
2.8 สาขาวิชาการจัดการงานนิทรรศการและงานอีเวนท 

ในการนี้ คณะวิทยาการจัดการจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาการจัดตั้งศูนยการศึกษาและ
นวัตกรรมไมซและอีเวนตซึ่งเปนหนวยงานที่มีภารกิจเฉพาะหรือตามยุทธศาสตรคณะ เพื่อสรางความเปนเลิศ
ทางวิชาการและเปนสถาบันการศึกษาชั้นนําดานการจัดการไมซและอีเวนตของภูมิภาค ASEAN โดยบูรณาการ
ศาสตรที่คณะวิทยาการจัดการมีความเขมแข็งในการใหบริการดานการศึกษา ดานการวิจัยเพ่ือสรางนวัตกรรม
หรือแกไขปญหา และใหบริการวิชาการ สงเสริมใหการเติบโตของอุตสาหกรรมไมซในประเทศไทยเปนไปอยางมี
คุณภาพตามมาตรฐานสากล สามารถจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมการบริการ 
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โดยเฉพาะการจัดการไมซและอีเวนตไดอยางมีประสิทธิภาพ และพัฒนาไปเปน work integrated learning 
เต็มรูปแบบ ซึ่งจะทําใหเกิดขอไดเปรียบเชิงแขงขันในตลาดแรงงานสําหรับนักศึกษาเมื่อสําเร็จการศึกษาและ
สามารถผลิตแรงงานที่มีคุณภาพสูงใหกับอุตสาหกรรมไมซของประเทศ สรางเครือขายความรวมมือขององคกร
ในทุกภาคสวนเพ่ือยกระดับการศึกษา การผลิตผลงานวิจัย และการสรางนวัตกรรมท่ีนํามาใชพัฒนา
อุตสาหกรรมไมซและอีเวนตของไทยใหเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน โดยไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ ครั้งท่ี 5/2564 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการจัดตั้งศูนยการศึกษาและนวัตกรรมไมซและ
อีเวนตของคณะวิทยาการจัดการ แลวใหนําเสนอคณะกรรมการวิเคราะหโครงสรางสวนงานและหนวยงาน และ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 
  
ระเบียบวาระที่  4.5 การบริหารการเงินและทรัพยสิน 
 ไมมี 
 
ระเบียบวาระที่  4.6 เรื่องอื่นๆ ตามที่อธิการบดีปรึกษา 
ระเบียบวาระที่  4.6.1 (ราง) บันทึกความเขาใจระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับสถาบันภาษาและ

อารยธรรมตะวันออกแหงชาติ (INALCO) สาธารณรัฐฝรั่งเศส 
 

สรุปเรื่อง 
ดวยคณะอักษรศาสตรประสงคจะขอตออายุขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับสถาบัน

ภาษาและอารยธรรมตะวันออกแหงชาติ (INALCO) สาธารณรัฐฝรั่งเศส โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือประโยชนและ
การพัฒนารวมกันของทั้งสองสถาบัน และการสงเสริมความเขาใจและความปรารถนาดีระหวางประเทศ 
ขอตกลงดังกลาวเปนขอตกลงระดับมหาวิทยาลัย ระดับของผูลงนามของทั้งสองฝาย คือ อธิการบดี ขอตกลงมี
ระยะเวลา 5 ป นับแตวันลงนาม ซึ่งไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะอักษรศาสตร 
ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 โดยคณะอักษรศาสตรไดเสนอเอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณา 
ดังนี้       

1. แบบเสนอการทําขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับสถาบันตางประเทศ  
2. (ราง) MOU ฉบับภาษาอังกฤษ และฉบับแปลเปนภาษาไทย โดยมีผูรับรองการแปล   
3. ประวัติของสถาบันภาษาและอารยธรรมตะวันออกแหงชาติ (INALCO) สาธารณรัฐฝรั่งเศส 
4. รายงานกิจกรรมที่ไดดําเนินการรวมกัน 
5. แผนการดําเนินงาน  
ทั้งนี้ เนื่องจากขอตกลงดังกลาวเปนขอตกลงความรวมมือกับสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศ 

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

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) บันทึกความเขาใจระหวางมหาวิทยาลัย
ศิลปากรกับสถาบันภาษาและอารยธรรมตะวันออกแหงชาติ (INALCO) สาธารณรัฐฝรั่งเศส แลวใหนําเสนอ             
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 
 

ระเบียบวาระที่  4.6.2 การกําหนดนโยบาย Data Loss Prevention Policy บนระบบ Microsoft 
365 
 

สรุปเรื่อง 
ดวยสํานักดิจิทัลเทคโนโลยีประสงคเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาการกําหนดนโยบาย Data 

Loss Prevention Policy บนระบบ Microsoft 365 เพ่ือเปนการสนับสนุนการกํากับดูแลองคกรใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 และเพ่ือเปนเครื่องมือในการดูแลการรั่วไหลของขอมูล
สวนบุคคล เชน เลขบัตรเครดิต เลขที่หนังสือเดินทาง เลขประจําตัวประชาชน โดยระบบจะสงขอมูลแจงเตือนผู
ที่แชรขอมูล หรือสงอีเมลที่มีขอมูลสวนบุคคลดังกลาวออกจากระบบ Microsoft 365 ของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร (อีเมล@su.ac.th, OneDrive และ SharePoint)  

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยศิลปากรและหนวยงานจะไดรับประโยชนสูงสุดจากเครื่องมือดังกลาว หาก
มีการกําหนดแนวปฏิบัติเก่ียวกับการใชอีเมลและพื้นที่เก็บขอมูลของหนวยงานโดยใหอยูในระบบที่ไดมีการ
ติดตั้งเครื่องมือปองกัน 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการกําหนดนโยบาย Data Loss Prevention 
Policy บนระบบ Microsoft 365 ตามที่สํานักดิจิทัลเทคโนโลยีเสนอ 
 
ระเบียบวาระที่  4.6.3 การพัฒนาระบบการใหบริการเว็บไซตและโมบายแอปพลิเคชัน SILPHA 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรไดดําเนินโครงการพัฒนาระบบการใหบริการเว็บไซตและโมบาย
แอปพลิเคชัน SILPHA โดยบริษัท ดีอินเทลลิเจ็นซ จํากัด เพ่ือเปนศูนยกลางของกลุมนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
ศิลปนอิสระ และบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจทางดานศิลปะ ซึ่งสามารถใชเปนเวทีกลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู 
ผลงาน และแนวคิดทางศิลปะที่ไดรังสรรคขึ้น โดยจะนําไปสูการยกระดับกลุมบุคคลที่มีความสนใจเฉพาะดาน
ใหเปน “ชุมชนทางศลิปะระดับชาติ (National Art Community)” นั้น 

ในการนี้ งานสื่อสารองคกรจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาการพัฒนาระบบการใหบริการเว็บไซต
และโมบายแอปพลิเคชัน SILPHA โดยไดสรุปแนวคิดการออกแบบและกําหนดรูปแบบของเว็บไซตและโมบาย
แอปพลิเคชันรวมถึงหนาที่ตางๆ ของระบบ เพ่ือหาแนวทางในการรวบรวมขอมูลจากคณะวิชา/สวนงานในการ
พัฒนาระบบตอไป 
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการพัฒนาระบบการใหบริการเว็บไซตและ     
โมบายแอปพลิเคชัน SILPHA ตามที่งานสื่อสารองคกรเสนอ โดยมอบหมายใหงานสื่อสารองคกรจัดทําหนังสือ
เชิญคณบดีทุกคณะวิชาเขารวมประชุมเพื่อใหขอเสนอแนะในการพัฒนาระบบดังกลาวพรอมทั้งจัดตั้ง
คณะทํางานตอไป 
 
ระเบียบวาระที่  5 เรื่องอื่นๆ 
ระเบียบวาระที่  5.1   การใชพื้นท่ีภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร 

สําหรับใหบริการฉีดวัคซีนปองกัน COVID-19 ใหกับนกัศึกษาและบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร รวมทั้งประชาชนในอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 

 
สรุปเรื่อง 

รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร ไดแจงใหที่ประชุมทราบวา สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดนครปฐมไดขอความอนุเคราะหมายังมหาวิทยาลัยเพ่ือขอใชพื้นทีภ่ายในมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร สําหรับใหบริการฉีดวัคซีนปองกัน COVID-19 ใหกับนักศึกษาและบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร รวมทั้งประชาชนในอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ในวันที่ 1 สิงหาคม 2564 ซึ่งเบื้องตน
อาจจัดพื้นที่ของศูนยศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร          
เพ่ือใหบริการดังกลาว ทั้งนี้  กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทรจะดําเนินการจัดทําแบบสํารวจ        
ความตองการฉีดวัคซีนแลวแจงไปยังคณะวิชา/สวนงานตอไป 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 
มต ิ ที่ประชุมรับทราบ ทั้งนี้ ขอใหรองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร และรองอธิการบดี
เพชรบุรีหารือกับสาธารณสุขประจําจังหวัด เพ่ือขอใหดําเนินการฉีดวัคซีนใหกับนักศึกษาและบุคลากรของ
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 มหาวิทยาลัยจะมีนักศึกษาที่ยืนยันสิทธิ์ประมาณ 
2,000-3,000 คน ซึ่งตองพิจารณาผลจากการเปดรับสมัครรอบ 3 ตอไป ทั้งนี้ ขอความรวมมือคณะวิชาเรง
ประชาสัมพันธใหมากขึ้นเพ่ือใหไดจํานวนนักศึกษาตามเปาหมายที่กําหนดไวในแตละหลักสูตร  
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ในการนี้ กองบริหารงานวิชาการจะนําสงขอมูลการแจงยืนยันสิทธิ์ไปยังคณะวิชา เพ่ือให
พิจารณาปรับแผนจํานวนการรับนักศึกษา แลวสงไปยังกองบริหารงานวิชาการ ภายในวันที่ 12 พฤษภาคม 
2564 เพ่ือดําเนินการตอไป 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ  

      
 
เลิกประชุมเวลา 12.45 น. 
 

(นางสาวเพรียว  บางเขม็ด) 
ผูจดรายงานการประชุม 

 
 

(นางสาวสิริวัลลิ์  พฤกษาอุดมชัย) 
ผูจดรายงานการประชุม 

 
 

(นางสาวเอมอร  ชีราวุฒธิพันธ) 
ผูจดรายงานการประชุม 

 
 
 
 
 
 
 

รายงานการประชุมฉบับนี้ 
ไดรับรองโดยไมมีการแกไข 


