
 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร 
คร้ังที่ 7/2565 

วันอังคารที่ 5 เมษายน 2565 
ณ  หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ  สํานักงานอธิการบดี  ตลิ่งชัน 

…………….……………….. 

ผูมาประชุม 

1. ผศ.ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดี ประธานกรรมการ 
2. ผศ.ดร.เชาวรีย อรรถลังรอง รองอธิการบดีฝายวิชาการ กรรมการ 
3. อ.ปญจพล เหลาพูนพัฒน รองอธิการบดฝีายวางแผนและพัฒนา กรรมการ 
4. ผศ.ดร.วิชญ  มุกดามณ ี คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ กรรมการ 
5. อ.ดร.ธนาทร  เจียรกุล คณบดีคณะมัณฑนศิลป กรรมการ 
6. ผศ.วุฒิชัย  เลิศสถากิจ คณบดีคณะดุริยางคศาสตร กรรมการ 
7. ผศ.ดร.ณัฐพร  กาญจนภูมิ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ 
8. ผศ.ดร.จรุงแสง  ลักษณบุญสง รองอธิการบดฝีายบริหาร กรรมการและเลขานุการ 

ผูมาประชุม ณ หองประชุมสํานักงานอธิการบด ีวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร 

1. ศ.ดร.คณติ เขียววิชัย รองอธิการบด ีพระราชวังสนามจันทร กรรมการ 
2. อ.ดร.วิชิต อ่ิมอารมย รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา กรรมการ 
3. รศ.ดร.จุไรรัตน นันทานิช คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ 
4. ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธุ คณบดีคณะศึกษาศาสตร กรรมการ 
5. ศ.ดร.ธนะเศรษฐ งาวหิรัญพัฒน คณบดีคณะเภสัชศาสตร กรรมการ 
6. ผศ.ดร.ทสพล  เขตเจนการ รองคณบดีฝายบริหาร กรรมการ 

  รักษาการแทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

7. ผศ.ดร.ดิเรกฤทธิ์  บัวเวช ผูแทนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ กรรมการ 
8. อ.บุญเพชร พ่ึงยอย ผูแทนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ กรรมการ 
9. นายกฤษดา   ไพรวรรณ ผูแทนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน กรรมการ 

ผูมาประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 

1. ผศ.จอมภัค คลังระหัด รองอธิการบดี เพชรบุรี กรรมการ 
2. ศ.ดร.นันทนิตย วานิชาชีวะ รองอธิการบดีฝายวิจัย กรรมการ 
3. รศ.ดร.พิทักษ ศิริวงศ รองอธิการบดีฝายพัฒนากิจการเพ่ือสังคม กรรมการ 
4. อ.อํามฤทธิ์ ชูสุวรรณ รองอธิการบดฝีายศิลปวัฒนธรรม กรรมการ 
5. ผศ.ดร.นนท  คุณค้ําชู คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร กรรมการ 
6. ผศ.ชวลิต ขาวเขียว คณบดีคณะโบราณคดี กรรมการ 
7. ผศ.ดร.สุมาลี  ลิ้มประเสริฐ คณบดีคณะอักษรศาสตร กรรมการ 
8. ผศ.ดร.นรงค  ฉิมพาลี คณบดีคณะวิทยาศาสตร กรรมการ 
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9. อ.ดร.วัชราภรณ  รวมธรรม คณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการ 
10. ผศ.ดร.วันชัย สุทธะนันท คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
11. ผศ.ดร.สมพิศ   ขัตติยพิกุล คณบดวีิทยาลัยนานาชาติ และรักษาการแทน กรรมการ 

  ผูอํานวยการศูนยอนุรักษศิลปกรรมนานาชาติ  
  มหาวิทยาลัยศลิปากร 

12. ผศ.นันทพล จั่นเงนิ ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง กรรมการ 
13. อ.ดร.สุภาพ เกิดแสง ผูอํานวยการสํานักดิจิทัลเทคโนโลย ี กรรมการ 
14. อ.ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท ผูอํานวยการหอศลิป กรรมการ 
15. อ.ดร.รัชฎาพร  ฤทธิจันทร ประธานสภาคณาจารยและพนักงาน กรรมการ 

ผูเขารวมประชุม 

1. รศ.ดร.สุชาดา พิริยะประสาธน ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาองคกร 
2. นางสาวอัปสร กิจเจริญคา ที่ปรึกษาสํานักงานอธิการบดี 
3. นายสหรัฐ   มณีจันทร ผูอํานวยการกองกฎหมาย 
4. นางอัจฉรา  ทองสงโสม ผูอํานวยการกองกลาง 
5. นางสุกัญญา   ตอทรัพยสิน ผูอํานวยการกองทรัพยากรมนุษย  
6. นางสาวนลินรัตน  ปจฉิมพัทธพงษ ผูชวยผูอํานวยการกองกลาง 
7. นางสาวธณิดา  มหาสวัสดิ์ ผูชวยผูอํานวยการกองทรัพยากรมนุษย 

ผูเขารวมประชุม ณ หองประชุมสํานักงานอธิการบดี วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร 

1. อ.ดร.ศรายุทธ แสนม ี ผูอํานวยการสํานักงานบริการวิชาการ  

ผูเขารวมประชุมผานสื่ออเิล็กทรอนิกส 

1. อ.กิตติ  วิสารกาญจน ผูชวยอธิการบดี เพชรบุรี 
2. ผศ.ชาญชัย อรรคผาติ ผูชวยอธิการบดีฝายคลัง 
3. ผศ.ปองพล ยาศรี  ผูชวยอธิการบดีฝายวางแผนกายภาพ 
4. รศ.ดร.พรทรัพย พรสวัสดิ์ ผูชวยอธิการบดีฝายสงเสริมการจัดการความรูองคกร 
5. ผศ.ดร.ไพโรจน ขาวสิทธิวงษ ผูชวยอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา 
6. รศ.ดร.รัฐพล อนแฉง ผูชวยอธิการบดีฝายวิจัย 
7. ผศ.ศภุวัฒน วัฒนภิโกวิท ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา วังทาพระ 
8. รศ.ดร.สาโรช พูลเทพ ผูชวยอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร 
9. ผศ.ดร.ศุภกาญจน ผาทอง ผูอํานวยการศนูยบริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนา

  การเรียนรูภาษาอังกฤษ 

10. ผศ.ตะวัน วีระกุล ผูอํานวยการสถาบันศิลปสถาปตยกรรมไทยเฉลิมพระเกียรต ิ

11. รศ.ดร.ศุภกิจ สุทธิเรืองวงศ ผูอํานวยการสํานักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและ 

การสรางสรรค 

12. รศ.ดร.เอกนฤน บางทาไม ผูอํานวยการศูนยนวัตกรรมการศึกษาแหงมหาวิทยาลัยศิลปากร 

13. นางนิรบล  ตนวงศ ผูชวยผูอํานวยการกองกฎหมาย 
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14. นางสาวธันยาภรณ  ทองทับทิม หัวหนางานบริหารทรัพยากรมนุษย กองทรัพยากรมนุษย 

ผูไมมาประชมุ 

1. ผศ.ดร.อรุณศรี ลีจีรจําเนียร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ติดราชการ 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 

เมื่อกรรมการครบเปนองคประชุมแลว ประธานกลาวเปดประชุมและขอใหที่ประชุมพิจารณา
เรื่องตางๆ ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระที่  1    เรื่องรับรองรายงานการประชมุ 
ระเบียบวาระที ่ 1.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร           

คร้ังท่ี 6/2565 เมื่อวันองัคารที่ 22 มีนาคม 2565  
 

สรุปเรื่อง 
 ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565 
 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข 
 
ระเบียบวาระที่ 1.2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร           

คร้ังท่ี 6/2565 เมื่อวันองัคารที่ 22 มีนาคม 2565 (วาระลับ) 
 

สรุปเรื่อง 
 ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565 (วาระลับ) 
 
มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข 
 
ระเบียบวาระที่  2     เรื่องแจงเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระที่ 2.1 เรื่องท่ีประธานแจงใหทราบ 
 
สรุปเรื่อง 

ประธานไดขอความรวมมือใหคณะวิชาเตรียมความพรอมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
ภายในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยศลิปากร (Onsite) สําหรับภาคการศกึษาตน ปการศึกษา 2565  

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระที่  2.2 ขอปรับปรุงแกไขจํานวนผลงานทางวิชาการของคณาจารยประจํา ของ                     
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพิ่มเติม จํานวน 1 ราย 

  (วาระลับ) 
 
ระเบียบวาระที ่ 2.3 แนวทางการดําเนินการบันทึกขอมูลระบบจัดซื้อจัดจาง (MM) ในระบบบริหาร

ทรัพยากรองคกรของมหาวิทยาลัยศิลปากร (SU-ERP) 
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่มหาวิทยาลัยไดใชงานระบบบริหารทรัพยากรองคกรของมหาวิทยาลัยศิลปากร       
(SU-ERP) ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2562 เปนระยะเวลา 3 ป แลวนั้น 

ในการนี้ เพื่อใหการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง (MM) ในระบบบริหารทรัพยากรองคกรของ   
มหาวิทยาลัยศิลปากร (SU-ERP) เปนไปในแนวทางเดียวกัน และเพื่อใหเกิดประโยชนในการเรียกใชรายงานใน
ดานตางๆ รวมทั้งสะทอนคาใชจายที่เกิดข้ึนจริงของมหาวิทยาลัย กองคลังจึงไดกําหนดแนวทางการดําเนินการ 
ดังนี้ 

1. การบันทึกขอมูลในระบบจัดซื้อจัดจาง (MM) ของระบบ SU-ERP โดยสวนงาน/หนวยงาน
ตองบันทึกขอมูลในระบบเทานั้น พรอมทั้งใหผูตรวจสอบเอกสารตรวจสอบการดําเนินการใหเปนไปตาม
แนวทางท่ีกําหนดสําหรับการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง ดังนี ้

1.1 การจัดซื้อจัดจางครุภัณฑ  
1.2 การจัดซื้อจัดจางที่มีการจัดทําใบสั่งและสัญญา  

2. การบันทึกขอมูลในระบบจัดซื้อจัดจาง (MM) ของระบบ SU-ERP ใหเปนปจจุบัน โดยให
สวนงาน/หนวยงานดําเนินการบันทึกขอมูลการตรวจรับลงในระบบอยางชาไมเกิน 30 วัน นับจากวันที่
คณะกรรมการตรวจรับไดลงนามในเอกสารตรวจรับงานแลว 

สําหรับกรณีที่ไมตองบันทึกขอมูลในระบบจัดซื้อจัดจาง (MM) ขอใหสวนงาน/หนวยงาน
ดําเนินการนอกระบบใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
ระเบียบกระทรวงการคลัง และกฎกระทรวงที่เก่ียวของสําหรับการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง ดังนี ้ 

1) การจัดซื้อจัดจางในลักษณะโครงการที่มีการยืมเงนิไปดําเนินการ ยกเวนงบลงทุน 
2) การจัดซื้อจัดจางโดยใชเงินทดรองราชการในวงเงินไมเกิน 10,000 บาท และการเบิกจาย

เพ่ือคืนเงินทดรองตอ 1 ครั้ง จะตองรวบรวมเอกสารหลักฐานใหมีมูลคาตั้งแต 5,000 บาท ข้ึนไป  
หากสวนงาน/หนวยงานไมดําเนินการตามแนวทางดังกลาว ขอใหผูตรวจสอบเอกสารสงเรื่อง

กลับไปยังสวนงาน/หนวยงานเจาของเรื่อง  
 ทั้งนี้ ใหเริ่มดําเนินการตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 เปนตนไป สําหรับเอกสารที่อยูระหวาง

ดําเนินการ ขอใหดําเนินการแลวเสร็จภายในวันที่ 30 เมษายน 2565 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระที ่ 2.4 รายงานสรุปผลการดําเนินการจัดเก็บขอมูลโครงการบริการวิชาการของ       
คณะวิชา/หนวยงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565    
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่สํานักงานตรวจสอบภายในไดรับมอบหมายใหเปนศูนยกลางการจัดเก็บขอมูลโครงการ
บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยรับผิดชอบในสวนของการจัดเก็บขอมูลจากสวนงาน หนวยงาน 
ในสังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 และจัดใหมีระบบการจัดเก็บขอมูลโครงการ
บริการวิชาการ เพื่อประโยชนในภารกิจดานการตรวจสอบของสํานักงานตรวจสอบภายใน พรอมทั้งการใช
ขอมูลสําหรับการดําเนินการดานตางๆ นั้น  

 ในการนี้ สํานักงานตรวจสอบภายในจึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบรายงานสรุปผลการดําเนินการ
จัดเก็บขอมูลโครงการบริการวิชาการของคณะวิชา/หนวยงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ   
พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน  (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) และโครงการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ประจําป พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) ที่เปนโครงการตอเนื่อง จํานวนทั้งสิ้น 
89 โครงการ รวมมูลคาโครงการ 193,514,764.64 บาท (หนึ่งรอยเกาสิบสามลานหาแสนหนึ่งหมื่นสี่พันเจ็ดรอย
หกสิบสี่บาทหกสิบสี่สตางค) โดยสรุปไดดังนี ้

1. โครงการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยศลิปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  รอบ 
6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) จํานวน 78 โครงการ รวมมูลคาโครงการ 106,408,589.24 
บาท (หนึ่งรอยหกลานสี่แสนแปดพันหารอยแปดสิบเกาบาทยี่สิบสี่สตางค) 

2. โครงการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ดําเนินงานโครงการในลักษณะตอเนื่องในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 จํานวน 11 โครงการ รวมมูลคาโครงการ 
87,106,175.40 บาท (แปดสิบเจ็ดลานหนึ่งแสนหกพันหนึ่งรอยเจ็ดสิบหาบาทสี่สิบสตางค) 

ทั้งนี้ ขอมูลดังกลาวเปนขอมูลเฉพาะที่เรียกรายงานจากระบบฐานขอมูลโครงการบริการ
วิชาการมหาวิทยาลัยศิลปากร Academic Service Information System (ASIS) 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ และขอใหคณบดี/หัวหนาสวนงานติดตามการนําขอมูลโครงการบริการ
วิชาการที่ไดรับอนุมัติแลวเขาในระบบฐานขอมูลโครงการบริการวิชาการมหาวิทยาลัยศิลปากร Academic 
Service Information System (ASIS) 
 
ระเบียบวาระที ่ 2.5 โครงการสงเสริมดานคุณธรรมและความโปรงใส “ตอตานการทุจริตและ No 

Gift : No Corruption” 
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่กองกฎหมายไดรับอนุมัติใหจัดโครงการสงเสริมดานคุณธรรมและความโปรงใส “ตอตาน
การทุจริตและ No Gift : No Corruption” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางการรับรูนโยบายไมรับของขวัญและ
ของกํานัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหนาที่ ปลุกจิตสํานึก สรางทัศนคติ และคานิยมที่จะปฏิบัติงานโดยไมหวัง
ผลประโยชนตอบแทน และเปนการเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรท่ีใหเจาหนาที่ของหนวยงานมีทัศนคติ คานิยม
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ในการปฏิบัติงานอยางซื่อสัตยสุจริต ซึ่งสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัยเรื่องไมรับของขวัญและของ
กํานัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหนาที่ “No Gift Policy ไมรับ - ไมให” เพ่ือเปนการขับเคลื่อนตามแผนการปฏิรูป
ประเทศดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง) กิจกรรมที่ 4 พัฒนา
ระบบราชการไทยใหโปรงใส ไรผลประโยชน เปาหมายที่ 1 ขอที่ 1.1 ใหหนวยงานของรัฐทุกหนวยงานประกาศ
เปนหนวยงานที่เจาหนาที่ของรัฐทุกคนไมรับของขวัญและของกํานัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหนาที่ (No Gift 
Policy) ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการดําเนินการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล โดยมีการประเมินคุณธรรม
และความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) นั้น 

ในการนี้ การดําเนินโครงการดังกลาวจําเปนตองมีการถายทอดนโยบายจากผูบริหารสูงสุดของ
หนวยงานสูผูบริหารและบุคลากรของหนวยงาน ซึ่งอธิการบดีไดพิจารณาแลวเห็นวาสถานการณการแพรระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังคงมีการระบาดอยางตอเนื่อง จึงจะจัดทําเปนวีดิทัศน
ถายทอดนโยบายดังกลาวและเผยแพรผานสื่ออิเล็กทรอนิกสของมหาวิทยาลัยและสวนงานตอไป 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ  และขอความรวมมือคณบดี/หัวหนาสวนงานประชาสัมพันธใหบุคลากร
รับรูนโยบายของมหาวิทยาลัยเรื่องไมรับของขวัญและของกํานัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหนาที่ “No Gift Policy 
ไมรับ - ไมให” 
 
ระเบียบวาระที่  2.6 รายงานสถิติประวัติการรับวัคซีนปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(Covid-19) และผลการตรวจหาเชื้อจากฐานขอมูลกลาง มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ขอมูล ณ วันท่ี 4 เมษายน 2565 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่สํานักดิจิทัลเทคโนโลยีไดจัดทําฐานขอมูลประวัติการรับวัคซีนปองกันโรคติดเชื้อไวรัส   
โคโรนา 2019 (Covid-19) และผลการตรวจหาเชื้อสําหรับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
เพ่ือใชเปนแหลงขอมูลกลางในการติดตามผล ลดความเสี่ยงการแพรระบาด และลดภาระในการรายงานขอมูล 
โดยมีขอมูลตั้งตนบางสวนจากการสํารวจของคณะวิชา/สวนงาน และขอมูลจากการจัดสรรวัคซีนโควตาของ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และราชวิทยาลัยจุฬาภรณ ผานระบบของ
มหาวิทยาลัย นั้น 

ในการนี้ เพื่อใหคณะวิชา/สวนงานสามารถใชขอมูลสถิติการรับวัคซีนปองกันโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (Covid-19) และผลการตรวจหาเชื้อไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักดิจิทัลเทคโนโลยีจึงไดจัดทํา
รายงานสถิติประวัติการรับวัคซีนปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) และผลการตรวจหาเชื้อจาก
ฐานขอมูลกลางมหาวิทยาลัยศิลปากร ในรูปแบบ BI report ขอมูล ณ วันที่ 4 เมษายน 2565 ซึ่งสามารถเขาถึงได
ผานลิงก https://bit.ly/3K42Qzb  

ทั้งนี้ นักศึกษาและบุคลากรสามารถตรวจสอบ แกไข หรือเพิ่มเติมขอมูลประวัติการรับวัคซีน
และผลการตรวจหาเชื้อไดผานลิงก https://bit.ly/3fl8Sxa  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
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มต ิ ที่ประชุมรับทราบ และขอความรวมมือคณะวิชา/สวนงานติดตามบุคลากรใหเพ่ิมเติมขอมูล
ประวัติการรับวัคซีนปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เขาสูฐานขอมูลกลางของมหาวิทยาลัย 
เพ่ือนําเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป 
 
ระเบียบวาระที่  2.7 การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
สรุปเรื่อง 

 ตามที่มหาวิทยาลัยตองรับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีการเก็บขอมูลจาก 3 สวน คือ แบบวัดการรับรูของผูมีสวน
ไดสวนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment) หรือแบบวัด IIT แบบวัดการรับรูผู
มีสวนไดสวนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment) หรือแบบวัด EIT และ
แบบวัดการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment) หรือแบบวัด 
OIT นั้น 

ในการนี้ มหาวิทยาลัยจึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสใน
การดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งไดดําเนินการสงเสริมเพ่ือใหเกิดธรรมาภิบาล
ในองคกรโดยการกําหนดนโยบายถายทอดสูคณะวิชา/สวนงานและดําเนินการเพ่ือรองรับการประเมินดังกลาว 
ดังนี้ 

 1. ถายทอดตัวชี้วัดเก่ียวกับการพัฒนาธรรมาภิบาลขององคกร SU-ITA และแผนปฏิบัติการ
ปรับปรุงและพัฒนาดานคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) มหาวิทยาลัยศิลปากร สูคณะวิชา/สวนงาน และไดติดตามผลการ
ดําเนินงานรอบ 6 เดือน เพ่ือใหคณะวิชา/สวนงานรายงานผลมายังกองประกันคุณภาพการศึกษาภายในวันที่ 4 
เมษายน 2565 

 2. ขอใหคณะวิชา/สวนงานจัดทําขอมูลและมีการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) ระดับ      
คณะวิชา/สวนงานผานชองทาง ITA ของคณะวิชา/สวนงาน ซึ่งสํานักดิจิทัลเทคโนโลยีไดพัฒนาระบบการนําเขา
ขอมูลเพ่ือเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) บนเว็บไซตของแตละคณะวิชา/สวนงาน เพื่อใหสามารถนําเขาขอมูล
ของคณะวิชา/สวนงานผานชองทางดังกลาว และใหผูมีสวนไดสวนเสียทั้งภายในและภายนอกศึกษาขอมูลเพ่ือ
ใชประกอบการประเมิน ITA  

 3. ขอใหคณะวิชา/สวนงานเสนอรายชื่อผูมีสวนไดสวนเสียภายในและภายนอก เพ่ือตอบแบบ
วัดการรับรู ซึ่งสํานักดิจิทัลเทคโนโลยีไดจัดทําชองทางการติดตามจํานวนผูเขาตอบแบบสํารวจการรับรูของผูมี
สวนไดสวนเสียภายใน โดยผูที่จะสามารถตอบแบบสํารวจไดจะเปนผูที่คณะวิชา/สวนงานเสนอรายชื่อและ
ยืนยันตัวตนผานบัญชีผูใช @su.ac.th เทานั้น ทั้งนี้ จะเริ่มเปดระบบใหผูมีสวนไดสวนเสียภายในเขาตอบได
ระหวางวันที่ 18 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2565 โดยจะมีการประชาสัมพันธใหทราบตอไป 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบ  แลวใหเวียนแจงไปยังคณะวิชา/สวนงานพิจารณาดําเนินการในสวนที่
เก่ียวของตอไป   



 

 

8

ทั้งนี้  มอบหมายใหสํานักงานอธิการบดีจัดทําสื่อประชาสัมพันธเก่ียวกับขอมูลผลการ
ดําเนินงานที่สําคัญของมหาวิทยาลัยในรูปแบบ Infographic เพ่ือใหคณะวิชา/สวนงานนําไปเผยแพร
ประชาสัมพันธใหผูมีสวนไดสวนเสียภายในและภายนอกไดรับทราบกอนตอบแบบวัดการรับรู  
 
ระเบียบวาระที่  3    เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน  
 ไมมี 
 
ระเบียบวาระที่  4     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระที่  4.1 การบริหารงานบุคคล 
ระเบียบวาระที่  4.1.1 การสอบแขงขัน / คัดเลือก 
  ไมม ี 
 
ระเบียบวาระที่  4.1.2 การขออนุมัติบรรจุบุคคล / การโอนยาย 
ระเบียบวาระที่  4.1.2.1 กองกลาง สํานักงานอธิการบดี ขออนุมัติจาง นางสาววรวรรณ ตุมคง      

เพื่อบรรจุ เปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษา
ปฏิบัติการ 

 

สรุปเรื่อง 
ตามที่ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มีกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนง

นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-1-0302-026 สังกัดงานบริหารทั่วไป นั้น      
กองกลาง สํานักงานอธิการบดี ไดดําเนินการตามขั้นตอนแลว ผู ไดรับการคัดเลือกคือ              

นางสาววรวรรณ ตุมคง วุฒิศิลปศาสตรบัณฑิต (โบราณคดี) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร กองกลาง สํานักงาน
อธิการบดี จึงประสงคขออนุมัติจาง นางสาววรวรรณ ตุมคง เพื่อบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนง
นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่  S-1-0302-026 อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท              
สังกัดงานบริหารทั่วไป กองกลาง สํานักงานอธิการบดี พรอมทั้งขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผล              
การทดลองปฏิบัติงาน ดังนี ้

1. รองอธิการบดีฝายบริหาร    ประธานกรรมการ 
2. ผูอํานวยการกองกลาง     กรรมการ 
3. ผูชวยผูอํานวยการกองกลาง    กรรมการ 
 (นางสาวนลินรัตน ปจฉิมพัทธพงษ) 
4. หัวหนางานบริหารทั่วไป กองกลาง   กรรมการ 
5. หัวหนางานบริการกลาง กองกลาง   กรรมการ 
6. นางสาวกัลยสุดา เรืองจินดา    เลขานุการ 
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 

 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหจาง นางสาววรวรรณ ตุมคง เพื่อบรรจุเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่ S-1-0302-026 อัตราเงินเดือน 
เดือนละ 19,500 บาท สังกัดงานบริหารทั่วไป กองกลาง สํานักงานอธิการบดี ตั้งแตวันท่ี ก.บ.ม. อนุมัติ                 
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แตไมกอนวันรายงานตัวเขาปฏิบัติงานพรอมทั้งอนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน
ในตําแหนงดังกลาว ตามรายชื่อที่คณะฯ เสนอ ทั้งนี้ การจางครั้งแรกใหจางเปนพนักงานประจําสถานภาพ
ทดลองงานมีระยะเวลาการจาง 1 ป   
 
ระเบียบวาระที่  4.1.3 การประเมินการปฏิบตัิงาน 
ระเบียบวาระที่  4.1.3.1 รายงานผลการประเมินทดลองปฏิบตัิงานของพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 

3 ราย 
 

สรุปเรื่อง 
ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรไดมีคําสั่งบรรจุบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย โดยใหทดลอง

ปฏิบัติงานในตําแหนงเปนเวลา 6 เดือน จํานวน 3 ราย คือ 
1. นายนิพัทธ แยมเดช วุฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (จารึกภาษาไทยและภาษาตะวันออก) จาก

มหาวิทยาลัยศิลปากร ดํารงตําแหนงอาจารย อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท สังกัดภาควิชาภาษา
ตะวันออก คณะโบราณคดี ตั้งแตวันที่ 28 กันยายน 2564 

2. นางสาวภารวี โภคาวัฒนานุรักษ วุฒิ Master of Architecture in Emergent Technologies 
and Design จาก The Open University ประเทศสหราชอาณาจักร ดํารงตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขที ่ 
A-1-0804-067 อัตราเงินเดือน เดือนละ 27,770 บาท สังกัดภาควิชาเทคนิคสถาปตยกรรม คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
ตั้งแตวันที ่1 ตุลาคม 2564 

3. นายธารภณ นิธิจิรมน วุฒิวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกตและ
วิทยาการคณนา จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขที่               
S-2-0310-057 อัตราเงินเดือน เดือนละ 22,750 บาท สังกัดงานยุทธศาสตรและวิจัยสถาบัน กองแผนงาน 
สํานักงานอธิการบดี ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2564 
 บัดนี้ คณะกรรมการประเมินฯ ไดดําเนินการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาว ิทยาล ัยดังกลาวแลว เห็นวาพน ักงานมหาว ิทยาล ัย  ทั้ ง 3 ราย เปนผูมีความรูความสามารถ             
ความรับผิดชอบและความประพฤติเหมาะสม เห็นควรใหปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาวตอไป 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบรายงานผลการประเมินทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัย จํานวน 3 ราย และใหปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาวตอไป 
 
ระเบียบวาระที่  4.1.4 การขอเปลี่ยน / เพิ่มเงื่อนไขการบรรจุ 
ระเบียบวาระที่  4.1.4.1 คณะอักษรศาสตรขออนุมัติเปลี่ยนเง่ือนไขการบรรจุกรอบอัตราวางเพื่อใชใน

การดํ าเนินการเป ดรับสมัครคัด เลือกบุคคลเพื่ อบรรจุ เปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย 

 
สรุปเรื่อง 

ตามที่คณะอักษรศาสตรมีกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย ตําแหนง
เลขที่ A-1-1111-098 สังกัดภาควิชาบรรณารักษศาสตร นั้น 
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ที่ประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560 ไดมีมติอนุมัติใหเปลี่ยนเงื่อนไข
การบรรจุกรอบอัตราวางเพ่ือใชดําเนินการเปดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย 
ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขที่ A-1-1111-098  สังกัดภาควิชาบรรณารักษศาสตร คณะอักษรศาสตร จาก        
วุฒิปริญญาเอก เปน วุฒิปริญญาเอกหรือวุฒิปริญญาโทที่กําลังศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ/การจัดการสารสนเทศ/วิทยาการคอมพิวเตอร หรือสาขาอื่นที่เก่ียวของ และ คณะฯ ไดดําเนินการ
เปดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัยแลว แตปรากฏวาไมมีผูมาสมัครในตําแหนง
ดังกลาว คณะฯ จึงประสงคขออนุมัติเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุกอนดําเนินการเปดรับสมัครอีกครั้งหนึ่ง ดังนี้ 
 1. ผูสมัครตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ/          
การจัดการสารสนเทศ/สารสนเทศศาสตร/สารสนเทศศึกษา/วิทยาการคอมพิวเตอร/นิเทศศาสตร/เทคโนโลยี
การศกึษา/การออกแบบนิเทศศิลป หรือ สาขาอ่ืนที่เก่ียวของ หรือ  
  2. ผูสมัครตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และกําลังศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ/การจัดการสารสนเทศ/สารสนเทศศาสตร/สารสนเทศศึกษา/วิทยาการคอมพิวเตอร/
นิเทศศาสตร/เทคโนโลยีการศกึษา/การออกแบบนิเทศศลิป หรือ สาขาอ่ืนที่เก่ียวของ หรือ 
 3. ผูสมัครตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ/การจัดการ
สารสนเทศ/สารสนเทศศาสตร/สารสนเทศศึกษา/วิทยาการคอมพิวเตอร/นิเทศศาสตร/เทคโนโลยีการศึกษา/
การออกแบบนิเทศศิลป หรือ สาขาอืน่ที่เก่ียวของ 

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. ในกรณีท่ีดําเนินการประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการแลว ไมสามารถ       
สรรหาบุคคลเพื่อบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ในวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาได คณะวิชา/หนวยงาน           
ตองยื่นเรื่องเสนอที่ประชุม ก.บ.พ. มหาวิทยาลัย เพื่อขออนุมัติปรับลดวุฒิกอนที่จะดําเนินการประกาศรับสมัคร
บุคคลเพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัยในวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทาในคราวตอไป 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุกรอบอัตราวางเพ่ือใชในการ
ดําเนินการเปดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขที ่          
A-1-1111-098 สังกัดภาควิชาบรรณารักษศาสตร คณะอักษรศาสตร ตามที่เสนอ 
 
  



 

 

11

ระเบียบวาระที่  4.1.5 การพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ระดับชํานาญงาน ชํานาญงานพิเศษ 
ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ 

ระเบียบวาระที่  4.1.5.1 การประเมินเพื่อพิจารณากําหนดระดับตําแหนงเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
สูงขึ้น ระดับชํานาญการ กรณีตําแหนงกลุมหัวหนางาน 

  (วาระลับ) 
 
ระเบียบวาระที่ 4.1.6 เรื่องอื่น ๆ 
ระเบียบวาระที่ 4.1.6.1 ขออนุมัติขยายระยะเวลาการยื่นผลคะแนนภาษาอังกฤษของอาจารยประจํา

ที่รับเขาใหม 
 

สรุปเรื่อง 
ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง มาตรฐานความสามารถทางดานภาษาอังกฤษของ

อาจารยประจําที่รับเขาใหม ไดกําหนดใหการบรรจุแตงตั้งผูผานการคัดเลือกเปนอาจารยประจําของ
มหาวิทยาลัย จะกระทําไดเมื่อผูนั้นนําผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ ซึ่งเปนไปตามที่กําหนดไวในขอ 3           
ของประกาศฯ มาแสดงตอคณะภายในเวลาที่ ก.บ.ม. กําหนด โดยผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษจะตองมี
ระยะเวลาไมเกิน 2 ป นับแตวันที่กําหนดในเอกสารแสดงผลการสอบ ประกอบกับที่ประชุม ก.บ.ม. ครั้งท่ี 
19/2564 เม่ือวันที่ 28 กันยายน 2564 เห็นชอบในหลักการสําหรับบรรจุบุคลากรสายวิชาการ โดยสามารถยื่น
ผลคะแนนสอบวัดระดับภาษาอังกฤษแบบออนไลนเพ่ือใชในการบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภท
ประจําได เฉพาะในกรณีที่ผูจัดสอบเปนสถาบันหรือศูนยสอบอยางเปนทางการที่ไดรับการรับรองจากสถาบัน
ทดสอบภาษาอังกฤษที่มีมาตรฐาน และสถาบันหรือศูนยสอบดังกลาวตองรับรองการยืนยันตัวตนผูเขาสอบได นั้น 
  เนื่องดวย คณะมัณฑนศิลปประสงคขออนุมัติขยายระยะเวลาการยื่นผลคะแนนภาษาอังกฤษ
ของอาจารยประจําที่รับเขาใหม ราย นายขจรศักต นาคปาน โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
 1. คณะฯ ไดดําเนินการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยตามข้ันตอนแลว และเสนอที่ประชุม 
ก.บ.ม. ครั้งท่ี 20/2564 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564 เพ่ือขออนุมัติจางพนักงานมหาวิทยาลัย ราย นายขจรศักต 
นาคปาน วุฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การออกแบบ) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ดํารงตําแหนงอาจารย ตําแหนง
เลขท่ี A-2-1000-005 อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท สังกัดคณะมัณฑนศิลป โดยใชผลการสอบคะแนน
ภาษาอังกฤษจากสถาบัน EF SET 55 คะแนน ซึ่งอยูในระดับ B2 โดย นายขจรศักต นาคปาน ไดเขารับ
การศึกษาและอบรมภาษาอังกฤษ ณ สถาบัน EF (EDUCATION FIRST) ซึ่งเปนโรงเรียนสอนภาษาออนไลน
รูปแบบใหม และเปนที่ยอมรับระดับสากล นอกจากนี้  นายขจรศักต นาคปาน มีผลการสอบคะแนน
ภาษาอังกฤษ SEPT 70 คะแนน เม่ือวันที่ 1 ธันวาคม 2561 ซึ่งตามประกาศมหาวิทยาลัยกําหนดวาผลคะแนน
สอบภาษาอังกฤษตองมีระยะเวลาไมเกิน 2 ป นับตั้งแตวันท่ีกําหนดในเอกสารแสดงผลสอบ (ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง มาตรฐานความสามารถทางดานภาษาอังกฤษของอาจารยประจําที่รับเขาใหม 
กําหนดใหมีผลการสอบคะแนนภาษาอังกฤษ SEPT ไมต่ํากวา 60 คะแนน) 
 2. ที่ประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่  20/2564 เมื่อวัน ท่ี 19 ตุลาคม 2564 ไดพิจารณาเห็นวา             
นายขจรศักต นาคปาน มีผลคะแนนภาษาอังกฤษที่ไมเปนไปตามหลักเกณฑของมหาวิทยาลัย แตเนื่องจาก   
นายขจรศักต นาคปาน เปนผูมีความรูความสามารถและมีผลงานเปนที่ยอมรับอยางกวางขวางในระดับ
นานาชาติ จึงมีมติอนุมัติใหจาง นายขจรศักต นาคปาน เพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนง
อาจารย ตําแหนงเลขที่ A-2-1000-005 อัตราเงนิเดือน เดือนละ 31,500 บาท สังกัดคณะมัณฑนศิลป  
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 ทั้งนี้ เพ่ือใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัย สําหรับอาจารยประจําที่รับเขาใหม ที่ประชุม 
จึงไดมีมติกําหนดเงื่อนไขหลังจากการบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย โดย นายขจรศักต นาคปาน ตองยื่น              
ผลคะแนนภาษาอังกฤษของอาจารยประจําที่รับเขาใหม ในรอบการประเมินทดลองปฏิบัติงาน ภายใน 6 เดือน 
หลังจากวันที่บรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ในกรณีที่ไมสามารถยื่นผลการสอบคะแนนภาษาอังกฤษไดใน
รอบการประเมินทดลองปฏิบัติงาน ภายใน 6 เดือน ใหนําเสนอ ก.บ.ม. เพ่ือพิจารณา 
 3. มหาวิทยาลัยไดมคีําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 2808/2564 ฉบับลงวันที ่11 พฤศจิกายน 
2564 สั่งบรรจุนายขจรศักต นาคปาน เปนพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา วุฒิปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต (การออกแบบ) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ดํารงตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขที่ A-2-1000-005       
อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท สังกัดคณะมัณฑนศลิป ตั้งแตวันที่ 20 ตุลาคม 2564 – 19 ตุลาคม 2565 
 4. บัดนี้ ใกลครบรอบการประเมินทดลองปฏิบัติงานแลว แตเนื่องจาก นายขจรศักต นาคปาน 
ยังไมมีผลคะแนนภาษาอังกฤษของอาจารยประจําท่ีรับ เขาใหมตามเกณฑที่ มหาวิทยาลัยกําหนด                      
คณะมัณฑนศิลปจึงประสงคขออนุมัติขยายระยะเวลาการยื่นผลคะแนนภาษาอังกฤษดังกลาวออกไปอีก           
เปนระยะเวลา 6 เดือน 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหขยายระยะเวลาการยื่นผลคะแนนภาษาอังกฤษของ
อาจารยประจําที่รับเขาใหม และขยายระยะเวลาประเมินทดลองงาน ราย นายขจรศักต นาคปาน ออกไปอีก
เปนระยะเวลา 6 เดือน 
 
ระเบียบวาระที่ 4.1.6.2 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณชั้นสายสะพายประจําป 2565 

(เพิ่มเติม) 
 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม มีหนังสือ 
ดวนที่สุด ที่ อว 0209.4/ว 4638 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2565 แจงใหมหาวิทยาลัยตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล 
ที่ไดรับแตงตั้ งใหดํารงตําแหนง ระดับ ชั้น ชั้นยศ สูงขึ้น หรือไดรับเงินเดือนข้ันสูงของตําแหนงที่ดํารงอยู 
และมีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑที่จะขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณชั้นสายสะพาย ประจําป 2565 
เพ่ิมเติม ไปยังสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม ภายในวันที ่            
20 เมษายน 2565 เพ่ือที่จะไดดําเนินการขอพระราชทานฯ ใหทันตามระยะเวลาตอไป หากสงลาชากวา
กําหนดระยะเวลาดังกลาว สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ จะสงคําเสนอขอพระราชทานฯ ดังกลาว
กลับคืนเพ่ือใหดําเนินการขอพระราชทานฯ ในปถัดไป นั้น 
  ในการนี ้คณะวิชาสวนงานเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณชั้นสายสะพาย ประจําป 
2565 (เพิ่มเติม) และเนื่องจากระยะเวลาในการดําเนินการกระชั้นชิด จึงเวียนขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
พิจารณาการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ใหแกขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจางประจํา  
โดยวิธีการเวียนเรื่องใหคณะกรรมการฯ พิจารณาใหความเห็นชอบ 

จากการเวียนขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ โดยวิธีการเวียนเรื่องใหคณะกรรมการฯ 
พิจารณาใหความเห็นชอบ ภายในวันท่ี 4 เมษายน 2565 ตามบันทึกขอความกองทรัพยากรมนุษย สํานักงาน
อธิการบดี ดวนที่สุด ที่ อว 8603.7/ว 614 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2565 และคณะกรรมการฯ ไดพิจารณาการขอ
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พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณชั้นสายสะพาย ประจําป 2565 (เพิ่มเติม) โดยการเวียนขอความเห็นชอบ              
มีมติใหความเห็นชอบสมควรเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณชั้นสายสะพาย ประจําป 2565 
(เพ่ิมเติม) ใหแกบุคลากรของมหาวิทยาลัย จํานวน 4 ราย โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

 ชั้นสายสะพาย ชั้นประถมาภรณมงกุฎไทย บุรุษ - ราย สตร ี 2 ราย 

พนักงานมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนสถานภาพมาจากขาราชการ 
 ชั้นสายสะพาย  ชั้นมหาปรมาภรณชางเผือก บุรุษ - ราย สตร ี 1 ราย 
 ชั้นประถมาภรณมงกุฎไทย บุรุษ 1 ราย สตร ี - ราย 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณชั้น
สายสะพายประจําป 2565 (เพ่ิมเติม) จํานวน 4 ราย ตามที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระที่ 4.1.6.3 การรายงานจํานวนผลงานทางวิชาการของคณาจารยประจํา พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 

2564 จํานวน 14 คณะวิชา 
 

สรุปเรื่อง 
 ตามที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร (ก.บ.ม.) ในการประชุมครั้งที่ 5/2565  
เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2565 และครั้งที่ 6/2565 เม่ือวันที่ 22 มีนาคม 2565 มีมติเห็นชอบการรายงานผลงานทาง
วิชาการของคณาจารยประจํา พ.ศ. 2564 และมีมติเห็นชอบการแกไขจํานวนผลงานทางวิชาการของคณาจารย
ประจํา  พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2563 ตามที่คณะวิชาเสนอ ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการกําหนด
ภาระงานขั้นต่ําและผลงานทางวิชาการของผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ
ศาสตราจารย พ.ศ. 2559 และขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการกําหนดภาระงานขั้นต่ําและผลงาน 
ทางวิชาการของคณาจารยประจํา พ.ศ. 2563 และกองทรัพยากรมนุษยไดจัดทําประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร 
เรื่อง จํานวนผลงานทางวิชาการของคณาจารยประจํา พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2564 เวียนคณะวิชาเพื่อทราบ
เรียบรอยแลว นั้น 
 ในการนี้ กองทรัพยากรมนุษยไดดําเนินการสรุปการรายงานจํานวนผลงานทางวิชาการ ตั้งแต 
พ.ศ. 2560 - 2564 (5 ป)  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ     ที่ประชุมพิจารณาแลว โดยในที่ประชุมไดมีการอภิปรายและแสดงความคิดกันอยางกวางขวาง
เก่ียวกับการการรายงานผลงานทางวิชาการของคณาจารยประจํา ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวย
การกําหนดภาระงานขั้นต่ําและผลงานทางวิชาการของคณาจารยประจํา พ.ศ. 2563 โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

1. ที่ประชุมรับทราบการการรายงานผลงานทางวิชาการของคณาจารยประจํา พ.ศ. 2560 - 
2564 ตามที่เสนอ ท้ังนี้ หากคณะวิชาประสงคขอปรับปรุงแกไขจํานวนผลงานทางวิชาการตามประกาศนี้ หรือ
เปนผูที่มีผลงานทางวิชาการซึ่งเปนไปตามขอบังคับนี้เพ่ิมข้ึนในระหวางป พ.ศ. 2564 เพ่ือใชในการประเมินผล          
การปฏิบัติงานรอบถัดไป ใหคณะวิชาดําเนินการรวบรวมและเสนอคณะกรรมการประจําคณะใหความเห็นชอบแลว
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รายงานตอมหาวิทยาลัยภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 เพื่อนําเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ศิลปากร (ก.บ.ม.) พิจารณาตอไป 

2. เนื่องจากขอบังคับฯ พ.ศ. 2563 ใหยกเลิกขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวย         
การกําหนดภาระงานขั้นต่ํ าและผลงานทางวิชาการของผูดํ ารงตําแหนงอาจารย  ผู ชวยศาสตราจารย                  
รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. 2559 โดยมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 12 กุมภาพันธ 2563 ดังนั้น               
ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงมีมติใหการรายงานผลงานทางวิชาการของคณาจารยประจํา ตั้งแต ป พ.ศ. 2563 
เปนตนมา ใหพิจารณาตามขอบังคับฯ พ.ศ. 2563 ประกอบกับบทเฉพาะกาลของขอบังคับฯ พ.ศ. 2563 ได  

3. คณบดีคณะอักษรศาสตร เสนอใหที่ประชุมพิจารณากําหนดใหผูดํารงตําแหนงผูชวยคณบดี 
ไดรับยกเวนการมีผลงานทางวิชาการตามขอบังคับนี้ ตลอดระยะเวลาที่ดํารงตําแหนงดังกลาว ตามขอบังคับฯ 
พ.ศ. 2563 ขอ 19 ซึ่งกําหนดให ก.บ.ม. สามารถพิจารณากําหนดผูดํารงตําแหนงอื่น ๆ ใหไดรับยกเวนการ          
มีผลงานทางวิชาการตามขอบังคับนี้ได ตลอดระยะเวลาที่ดํารงตําแหนงดังกลาว โดยที่ประชุมพิจารณาแลว             
มีมติเห็นชอบกําหนดใหผูดํารงตําแหนงผูชวยคณบดีใหไดรับยกเวนการมีผลงานทางวิชาการตามขอบังคับฯ           
พ.ศ.2563 ขอ 19 โดยใหผูดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงผูชวยคณบดีในชวงรอบระยะเวลาที่ตองรายงาน
ผลงานทางวิชาการ ตามขอบังคับฯ พ.ศ. 2563 ไดรับการยกเวนการมีผลงานทางวิชาการในชวงระยะเวลา          
ที่ดํารงตําแหนงผูชวยคณบดีดวย และมอบหมายใหกองกฎหมายดําเนินการจัดทําประกาศตอไป 

4. การนําผลการรายงานจํานวนผลงานทางวิชาการเพ่ือไปใชประโยชนดานอ่ืน ที่ประชุม
พิจารณาแลว มีความเห็นวา เนื่องจากการรายงานผลงานทางวิชาการของคณาจารยประจํา ตามขอบังคับฯ 
พ.ศ. 2563 นั้น ผลงานทางวิชาการแตละเรื่องอาจเปนผลงานของผูดํารงตําแหนงทางวิชาการผูนั้นแตเพียงผูเดียว 
หรือเปนผลงานท่ีผูนั้นมีสวนรวมในการดําเนินการกับผูอ่ืนก็ได ดังนั้น จํานวนผลงานที่รายงานอาจจะเปนผลงาน
ที่นับซ้ํากันไดในกรณีที่มีการดําเนินการกับผูอ่ืน ท้ังนี้ ผูอํานวยการสํานักดิจิทัลเทคโนโลยีชี้แจงเพ่ิมเติมได 
มหาวิทยาลัยมีฐานขอมูลงานวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค หรือฐานขอมูล RIS ซึ่งสามารถรายงานผลงาน
ทางวิชาการโดยสามารถจําแนกประเภทผลงานทางวิชาการไดตามตองการ โดยขณะนี้สามารถแสดงผลการรายงาน 
ที่หนาหลักของเว็บไซต www.ris.su.ac.th ผานโปรแกรม Power BI เพ่ือไปใชประโยชนดานอ่ืนได โดยตองขอ
ความอนุเคราะหใหคณะวิชาประสานงานใหคณาจารยเพ่ิมขอมูลของผลงานทางวิชาการเขาสูระบบฐานขอมูลให
ครบถวน  
 ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหผูที่เก่ียวของรวมกันหารือเกี่ยวกับการนําฐานขอมูล RIS สามารถ
นําไปใชประโยชนไดตามความตองการโดยมีขอมูลท่ีถูกตอง ครบถวน และสอดคลองกับหลักเกณฑที่กําหนด 
 

ระเบียบวาระที่  4.2 แผนและการติดตามผลการดําเนินงานตามแผน 
ไมมี 
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ระเบียบวาระที่  4.3 ขอบังคับ / ระเบียบ / ประกาศ 
ระเบียบวาระที่  4.3.1 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑการใหใชและอัตรา           

คาบริการในการใชหองบรรยาย หองปฏิบัติการ หองประชุม และหอศิลปะ
และการออกแบบของคณะมัณฑนศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับท่ี ..) 
พ.ศ. .... 

 
สรุปเรื่อง 

ดวยคณะมัณฑนศิลปประสงคแกไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑการใหใชและอัตราคาบริการในการ     
ใชหองบรรยาย หองปฏิบัติการ หองประชุม และหอศิลปะและการออกแบบของคณะมัณฑนศลิป มหาวิทยาลัย
ศิลปากร โดยอาศัยอํานาจตามความในขอ 4 ขอ 5 ขอ 6 ขอ 7 และขอ 8 ของประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร 
เรื่อง หลักเกณฑการใหใชและอัตราคาบริการในการใชหองบรรยาย หองปฏิบัติการ และหองประชุม 
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2562   

ในการนี้ คณะมัณฑนศิลปจึงเสนอที่ประชุมพิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร 
เรื่อง หลักเกณฑการใหใชและอัตราคาบริการในการใชหองบรรยาย หองปฏิบัติการ หองประชุม และหอศิลปะ
และการออกแบบของคณะมัณฑนศิลป มหาวิทยาลัยศลิปากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งผานการพิจารณาจากกอง
กฎหมายแลว 

ทั้ งนี้  คณบดีคณะมัณฑนศิลป ไดแจงที่ประชุมขอแก ไขเพิ่ มเติมอัตราคาบริการของ 
“หองปฏิบัติการถายภาพ ขนาดหอง 20 ที่นั่ง คาปนสวนไฟฟาสําหรับหนวยงานภายใน 500 บาท/ชั่วโมง 
คาใชจายสําหรับหนวยงานภายนอก 1,500 บาท/ชั่วโมง” ไวในตารางแนบทายประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร 
เรื่อง หลักเกณฑการใหใชและอัตราคาบริการในการใชหองบรรยาย หองปฏิบัติการ หองประชุม และหอศิลปะ
และการออกแบบของคณะมัณฑนศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง 
หลักเกณฑการใหใชและอัตราคาบริการในการใชหองบรรยาย หองปฏิบัติการ หองประชุม และหอศิลปะและ
การออกแบบของคณะมัณฑนศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... โดยมอบหมายใหกองกฎหมาย
ปรับแกไขเพิ่มเติมอัตราคาบริการของ “หองปฏิบัติการถายภาพ ขนาดหอง 20 ที่นั่ง คาปนสวนไฟฟาสําหรับ
หนวยงานภายใน 500 บาท/ชั่วโมง คาใชจายสําหรับหนวยงานภายนอก 1,500 บาท/ชั่วโมง” ไวในตารางแนบ
ทายประกาศดังกลาว กอนนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป 
 
ระเบียบวาระที่  4.3.2 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การกําหนดสัดสวนภาระงาน 

ดานการบริหาร เพื่อใชขยายระยะเวลาในการทําผลงานทางวิชาการเพื่อ          
เขาสูตําแหนงทางวิชาการที่สูงขึ้น 

 
สรุปเรื่อง 

ตามท่ีคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร (ก.บ.ม.) ในการประชุมครั้งท่ี 1/2565          
เม่ือวันที่ 4 มกราคม 2565 มีมติเห็นชอบในหลักการใหเทียบเคียงภาระงานดานบริหารของผูดํารงตําแหนง
ผูบริหาร ผูทํางานบริหาร และผูดํารงตําแหนงอ่ืน ๆ ตามขอ 35 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวย          
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การบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ประกอบกับขอ 9 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร
วาดวยการกําหนดภาระงานขั้นต่ําและผลงานทางวิชาการของคณาจารยประจํา พ.ศ. 2563 เพื่อใชกําหนด
สัดสวนภาระงานดานการบริหารตอภาระงานท้ังหมดเพ่ือใชในการกําหนดระยะเวลาสําหรับขยายเวลาในการ
ทําผลงานทางวิชาการเพ่ือเขาสูตําแหนงทางวิชาการท่ีสูงข้ึน นั้น 

กองกฎหมายไดดําเนินการปรับแกไข (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การกําหนด
สัดสวนภาระงานดานการบริหาร เพื่อใชขยายระยะเวลาในการทําผลงานทางวิชาการเพื่อเขาสูตําแหนง           
ทางวิชาการท่ีสูงข้ึน เรียบรอยแลว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การกําหนด
สัดสวนภาระงาน ดานการบริหาร เพื่อใชขยายระยะเวลาในการทําผลงานทางวิชาการเพ่ือเขาสูตําแหนง            
ทางวิชาการท่ีสูงข้ึน ตามที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระที่  4.3.3 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่ อง กํ าหนดสวนลดอัตรา

คาธรรมเนียมในการจัดการศึกษาระบบคลังหนวยกิต สําหรับนักศึกษาที่
ลงทะเบียน เรียนประเภทรายวิชาที่ คณ ะวิทยาการจัดการเปดสอน              
ปการศึกษา 2565 

 
สรุปเรื่อง 

ดวยคณะวิทยาการจัดการประสงคขอปรับลดอัตราคาธรรมเนียมในการจัดการศึกษาระบบ
คลังหนวยกิต สําหรับนักศึกษาในระบบคลังหนวยกิตทีเ่คยไดลงทะเบียนเรียนประเภทรายวิชาที่คณะวิทยาการ
จัดการจัดการเรียนการสอนในระบบคลังหนวยกิตในภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2564 มาแลว ซึ่ง
ประสงคจะลงทะเบียนเรียนประเภทรายวิชาท่ีคณะวิทยาการจัดการจัดการเปดสอนในระบบคลังหนวยกิตใน
ภาคการศึกษาตน และภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2565 เพ่ือเปนการชวยเหลือนักศึกษาที่สนใจเขารวม
โครงการเรียนลวงหนา (4+1) เนื่องจากภาวะวิกฤตอันเกิดจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19)  

ในการนี้ กองบริหารงานวิชาการจึงเสนอที่ประชุมพิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัย
ศิลปากร เรื่อง กําหนดสวนลดอัตราคาธรรมเนียมในการจัดการศึกษาระบบคลังหนวยกิต สําหรับนักศึกษาที่
ลงทะเบียนเรียนประเภทรายวิชาที่คณะวิทยาการจัดการเปดสอน ปการศึกษา 2565 โดยอาศัยอํานาจตาม
ความในขอ 5 วรรคสอง ของระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยอัตราคาธรรมเนียมในการจัดการศึกษาระบบ
คลังหนวยกิตสําหรับการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2563 แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบ 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ซึ่งผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 
4/2565 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ 2565 และผานการพิจารณาจากกองกฎหมายแลว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง 
กําหนดสวนลดอัตราคาธรรมเนียมในการจัดการศึกษาระบบคลังหนวยกิต สําหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
ประเภทรายวิชาที่คณะวิทยาการจัดการเปดสอน ปการศึกษา 2565 แลวใหนําเสนออธิการบดีลงนาม
ประกาศใชตอไป 
 
ระเบียบวาระที่  4.3.4 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การกําหนดระดับตําแหนงและ

การแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น 
 

สรุปเรื่อง 
 ตามที่ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 ไดกําหนดจํานวน
ระดับตําแหนงที่ใหใชเพ่ือประเมินใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงข้ึนระดับชํานาญงานพิเศษ ชํานาญการพิเศษ 
เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ ของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัย  
โดยขาราชการฯ และพนักงานมหาวิทยาลัยฯ ตองใชกรอบระดับตําแหนงรวมกัน นั้น 
 เนื่องจากประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการกําหนดระดับตําแหนงและการแตงต้ังขาราชการ 
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น พ.ศ. 2553 และฉบับที่  2 พ.ศ. 2554 ประกอบกับ
มหาวิทยาลัยไดออกขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้งขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น พ.ศ. 2554 และประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ
และวิธีการกําหนดระดับตําแหนงและแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาดํารงตําแหนงสูงข้ึน  
พ.ศ. 2555 ไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีการดําเนินการใหสูงข้ึนของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
และตอมามหาวิทยาลัยไดเปลี่ยนสถานภาพเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐและไดออกขอบังคับมหาวิทยาลัย
ศิลปากรวาดวยการกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนใหดํารงตําแหนง
สูงข้ึน พ.ศ. 2562  

เพ่ือใหหลักเกณฑและวิธีการดําเนินการพิจารณาการกําหนดระดับตําแหนงใหสูงขึ้น 
ของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุนและพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน สอดคลอง
และดําเนินการไปในแนวทางเดียวกัน จึงเห็นสมควรปรับปรุงแกไขหลักเกณฑการกําหนดระดับตําแหนงใหสูงขึ้น
ของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน ในการนี้  มหาวิทยาลัยไดจัดทํา (ราง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน เรียบรอยแลว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติ    ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศลิปากร เรื่อง การกําหนด
ระดับตําแหนงและการแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน ตามที่เสนอ 
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ระเบียบวาระที่  4.3.5 (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการใชหอสมุด มหาวิทยาลัย
ศิลปากร พ.ศ. .... 

 
สรุปเรื่อง 

ดวยสํานักหอสมุดกลางประสงคปรับปรุงระเบียบการใชหอสมุดของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 25 และมาตรา 36 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 

ในการนี้ สํานักหอสมุดกลางจึงเสนอที่ประชุมพิจารณา (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร
วาดวยการใชหอสมุด มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. .... ซึ่งผานการพิจารณาจากกองกฎหมายแลว 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการ
ใชหอสมุด มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. .... โดยมอบหมายใหสํานักหอสมุดกลางพิจารณาการเพ่ิมสิทธิ์ในการใช
บริการของสํานักหอสมุดกลางใหกับนักศึกษาในระบบคลังหนวยกิตในภาคการศึกษาที่ไดลงทะเบียนเรียนใน
รายวิชาหรือหลักสูตรตางๆ เพื่อใหเปนไปตามขอ 8 (2) ของขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการจัด
การศึกษาระบบคลังหนวยกิต พ.ศ. 2563 แลวใหประสานงานกับกองกฎหมายเพื่อปรับแกไข (ราง) ระเบียบ
ดังกลาว กอนนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป  
 
ระเบียบวาระที่  4.3.6 (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา และระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ (ฉบับที่ ..) 
พ .ศ . .... และ (รา ง) ระเบี ยบมหาวิทยาลั ยศิ ลปากรว าด วยอัต รา
คาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในลักษณะโครงการพิเศษ และ
ระดับบณัฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ โครงการพิเศษ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

 
สรุปเรื่อง 

ดวยที่ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาเก่ียวกับการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 
2/2565 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ 2565 และครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2565 ไดพิจารณาใหความ
เห็นชอบการกําหนดและแกไขเพ่ิมเติมอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะวิชาตางๆ ดังนี ้
   1. (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
และระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

 1.1 แกไขเพ่ิมเติมอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะสถาปตยกรรมศาสตร 
จํานวน 7 หลักสูตร ดังตอไปนี้ 

  1.1.1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรมพื้นถิ่นและสภาพแวดลอม
สรรคสราง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 

  1.1.2 หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรมไทย 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) โดยใหแกไขเพ่ิมเติมตามที่คณะเสนอ เวนแตในสวนของการแกไขอัตรา
คาธรรมเนียมตอภาคการศึกษาเห็นควรใหคงใชอัตราคาธรรมเนียมตามเดิม 
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  1.1.3 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตรสถาปตยกรรม 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) โดยใหแกไขเพ่ิมเติมตามที่คณะเสนอ เวนแตในสวนของการแกไขอัตรา
คาธรรมเนียมตอภาคการศกึษาเห็นควรใหคงใชอัตราคาธรรมเนียมตามเดิม 

  1.1.4 หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรม (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2565) 

  1.1.5 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรมพ้ืนถ่ินและสภาพแวดลอม
สรรคสราง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 

  1.1.6 หลักสูตรภูมิสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
  1.1.7 หลักสูตรการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดลอมมหาบัณฑิต (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
 1.2 เปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

จดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม จากเดิมบริหารจัดการโดย “บัณฑิตวิทยาลัยและคณะวิชารวม” 
มาเปนบริหารจัดการโดย “คณะโบราณคด”ี 

2. (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ในลักษณะโครงการพิเศษ และระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ โครงการพิเศษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

 2.1 แกไขเพ่ิมเติมอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะสถาปตยกรรม
ศาสตร จํานวน 2 หลักสูตร ดังตอไปนี้ 

  2.1.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโครงการกอสราง 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 

  2.1.2 หลักสูตรการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดลอมมหาบัณฑิต (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2565) 

 2.2 กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 3 หลักสูตร ดังตอไปนี้ 
  2.2.1 หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป (หลักสูตร

ใหม พ.ศ. 2565)  
  2.2.2 หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป 

(หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรใหม พ.ศ. 2565) 
  2.2.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีศึกษา คณะวิทยาศาสตร 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
 2.3 เปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

จดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม จากเดิมบริหารจัดการโดย “บัณฑิตวิทยาลัยและคณะวิชารวม” 
มาเปนบริหารจัดการโดย “คณะโบราณคด”ี  

ในการนี้ บัณฑิตวิทยาลัยจึงเสนอที่ประชุมพิจารณา (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวย
อัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....   
และ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในลักษณะโครงการ
พิเศษ และระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ โครงการพิเศษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... อาศัยอํานาจตามความใน    
ขอ 4 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยคาธรรมเนียมในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
2561 โดยใหใชบังคับกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเขาศึกษาตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2565 
เปนตนไป ซึ่งผานการพิจารณาจากกองกฎหมาย และปรับแกไขใหสอดคลองตามมติคณะกรรมการที่ปรึกษา
เก่ียวกับการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัยแลว  
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวย
อัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ (ฉบับที่ ..)    
พ.ศ. .... และ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา    
ในลกัษณะโครงการพิเศษ และระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ โครงการพิเศษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... แลว
ใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 
 
ระเบียบวาระที่  4.4 โครงสรางสวนงานและหนวยงานภายใน 

ไมมี 
 
ระเบียบวาระที่  4.5 การบริหารการเงินและทรัพยสิน 

ไมมี 
 
ระเบียบวาระที่  4.6 เรื่องอื่นๆ ตามที่อธิการบดีปรึกษา 
ระเบียบวาระที่  4.6.1 การแต งตั้ งคณ ะกรรมการอํานวยการจัดงาน วันคลายวันสถาปนา

มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําป พ.ศ. 2565 
 

สรุปเรื่อง 
ตามท่ีมหาวิทยาลัยศิลปากรไดกําหนดใหมีการจัดงานวันคลายวันสถาปนามหาวิทยาลัย

ศิลปากร ในวันที่ 12 ตุลาคม ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร และวิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี โดยจัดกิจกรรมพิธีสงฆ พิธีเปดงานและมอบของที่ระลึก การแขงขันประกวดดนตรีเยาวชน 
และกิจกรรม SU Open House เปนประจําทุกป นั้น 

ในการนี้ เพ่ือใหการเตรียมการจัดงานวันคลายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากรดําเนินไปดวย
ความเรียบรอย กองกลางจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการจัดงานวันคลายวันสถาปนา
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําป พ.ศ. 2565  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการจัดงานวันคลายวัน
สถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําป พ.ศ. 2565 ตามรายชื่อตาม (ราง) คําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง 
แตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการจัดงานวันคลายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําป พ.ศ. 2565 แลว
ใหนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป 
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ระเบียบวาระที่  4.6.2 การเสนอชื่อผูทรงคุณวุฒิ เพื่อขอพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ และ  
เกียรติบัตรศาสตราจารยเกียรติคุณ 
(วาระลับ) 

 
ระเบียบวาระที่  4.6.3 การแตงตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
สรุปเรื่อง 

ตามคําสั่ งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่  907/2562 ลงวันที่  30 พฤษภาคม พ.ศ. 2562              
ที่ 2049/2564 ลงวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2564 และที่ 2772/2564 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 
แตงตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 3 ป     
ซึ่งจะครบวาระการดํารงตําแหนงในวันที่ 29 พฤษภาคม 2565 นั้น 

ในการนี้ เพื่อใหการดําเนินงานพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
เปนไปดวยความเรียบรอย สามารถดําเนินงานไดอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพ สอดคลองตามหลักเกณฑ 
เงื่อนไข มาตรฐาน จรรยาบรรณ และแนวปฏิบัติตามหลักสากลในการปฏิบัติที่ดีตอการวิจัยในมนุษยและ
เหมาะสมตามสถานภาพปจจุบัน สํานักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรคจึงเสนอท่ีประชุม
พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหแตงตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยประกอบดวยผูดํารงตําแหนงและมีรายชื่อตอไปนี้ 

1. รองอธิการบดีฝายวิจัย  ที่ปรึกษา 
2. ศาสตราจารย ดร.พรศกัดิ์ ศรีอมรศักดิ์ ประธานกรรมการ 

คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
3. รองศาสตราจารย ดร.ประเสริฐ อัครมงคลพร รองประธานกรรมการคนที่ 1 

คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สายสุดา เตียเจริญ รองประธานกรรมการคนที่ 2 

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จันทรดี ระแบบเลิศ  กรรมการ 
6. อาจารย ดร.เกรียงไกร เกิดศิริ  กรรมการ 

คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
7. อาจารยพิมลพรรณ วงศอราม  กรรมการ 

คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 
8. ผูชวยศาสตราจารยสุพิชญา เข็มทอง กรรมการ 

คณะมัณฑนศลิป มหาวิทยาลัยศิลปากร 
9. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อภิเศก ปนสุวรรณ กรรมการ  

คณะอักษรศาสตร  มหาวิทยาลัยศลิปากร 
10. อาจารย ดร.พรรณภัทร ปลั่งศรีเจริญสุข กรรมการ 

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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11. รองศาสตราจารย ดร.ลาวัลย ศรัทธาพุทธ กรรมการ 
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

12. รองศาสตราจารย ดร.สาโรช พูลเทพ กรรมการ 
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

13. ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.พิมพวัลย บุญมงคล กรรมการ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

14. รองศาสตราจารย ดร.สมบูรณ ศิริสรรหิรัญ กรรมการ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

15. พันเอก รองศาสตราจารย นพ.สุธี พานิชกุล กรรมการ 
วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา 

16. นางมาร ี สังขจุย  กรรมการ 
กองกฎหมาย มหาวิทยาลัยศิลปากร 

17.  นางสาวปยาภรณ กัดสูงเนิน  เลขานุการ 
 สํานักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค 
 มหาวิทยาลัยศิลปากร 

18.  นางสาวพัชรณัฏฐ  เสารหงษ  ผูชวยเลขานุการ 
 สํานักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค 
 มหาวิทยาลัยศิลปากร 
แลวใหนําเสนออธิการบดีลงนามในคําสั่งแตงตั้งตอไป 

 
ระเบียบวาระที่  4.6.4 การแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการจัดงานวันศิลป พีระศรี ประจําป     

พ.ศ. 2565 
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรไดกําหนดใหมีการจัดงานวันศิลป พีระศรี ประจําป พ.ศ. 2565 
เพ่ือเปนการรําลึกถึงศาสตราจารยศิลป พีระศรี ผูกอตั้งมหาวิทยาลัยศิลปากร รวมทั้งเปนการสงเสริม อนุรักษ 
และเผยแพรผลงานทางศิลปวัฒนธรรม โดยไดถือเอาวันคลายวันเกิดของทานศาสตราจารยศิลป พีระศรี     
วันที่ 15 กันยายน จัดใหมีกิจกรรมเรื่อยมาเปนประจําทุกป ซึ่งในปนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีท่ี 15 กันยายน 2565 
นั้น  

เพ่ือใหการเตรียมการจัดงานวันศิลป พีระศรี ดําเนินไปดวยความเรียบรอย กองกลางจึงเสนอ
ที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการจัดงานวันศิลป พีระศรี ประจําป พ.ศ. 2565 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมตเิห็นชอบใหแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการจัดงานวันศิลป พีระศร ี
ประจําป พ.ศ. 2565 ตามรายชื่อตาม (ราง) คําสั่งมหาวิทยาลัยศลิปากร เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการ
จัดงานวันศิลป พีระศรี ประจําป พ.ศ. 2565 แลวใหนําเสนออธิการบดีลงนามในคําสั่งแตงตั้งตอไป 
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ระเบียบวาระที่  4.6.5 การแตงตั้งคณะกรรมการกองทุน 50 ป มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
สรุปเรื่อง 

ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 1192/2563 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 แตงตั้ง
คณะกรรมการกองทุน 50 ป มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 2 ป ตั้งแตวันที่  13 
พฤษภาคม 2563 นั้น  

เนื่องจากคณะกรรมการชุดดังกลาวจะครบวาระการปฏิบัติหนาที่ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 
ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอยและตอเนื่อง กองกลางจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาแตงตั้ง
คณะกรรมการกองทุน 50 ป มหาวิทยาลัยศิลปากร (ชุดใหม) ตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยกองทุน 
50 ป มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2537 ขอ 6 กําหนดใหมีคณะกรรมการข้ึนคณะหนึ่ง โดยใหมีหนาที่พิจารณา
ดําเนินการเพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงคของกองทุน รวมทั้งการจัดสรรการใชเงินกองทุนดังกลาวใหเปนไป
ตามระเบียบ ประกอบดวย  

1. อธิการบดี   ประธานกรรมการ  
2. บุคคลซึ่งท่ีประชุม ก.บ.ม. เห็นสมควร จํานวนไมนอยกวา 4 คน  กรรมการ 
3. รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย   กรรมการและเลขานุการ  
4. ผูอํานวยการกองคลัง   เหรัญญิก  
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มต ิ ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหแตงตั้งคณะกรรมการกองทุน 50 ป มหาวิทยาลัย
ศิลปากร (ชุดใหม) โดยประกอบดวยผูดํารงตําแหนงและมีรายชื่อตอไปนี้ 

1. อธิการบดี   ประธานกรรมการ  
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิชญ  มุกดามณ ี  กรรมการ 
3. ศาสตราจารย ดร.ธนะเศรษฐ  งาวหิรัญพัฒน  กรรมการ 
4. อาจารย ดร.วัชราภรณ  รวมธรรม  กรรมการ 
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฐพร  กาญจนภูม ิ  กรรมการ 
6. รองอธิการบดีฝายบริหาร   กรรมการและเลขานุการ  
7. ผูอํานวยการกองคลัง   เหรัญญิก  
แลวใหนําเสนออธิการบดีลงนามในคําสั่งแตงตั้งตอไป 

 
ระเบียบวาระที่  4.6.6 การสนับสนุนทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษาแกเยาวชนของสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม เขารวมการ
เสวนาวิชาการธัชชา เรื่อง เสนทางการคายุคใหม “Land Lock to Land Link” ระหวางวันที่ 23-27 มีนาคม 
2565 โดยเสนทาง Belt and Road (ในมุมโลกคดี) ณ จังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองคาย นครเวียงจันทรและ
หลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยการเดินทางดังกลาวรัฐมนตรีวาการกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ไดหารือขอราชการกับผูบริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ
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และกีฬา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว รวมทั้งการสนับสนุนทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษาแก
เยาวชนของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว นั้น 

ในการนี้ สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) 
ขอความอนุเคราะหมหาวิทยาลัยพิจารณาสนับสนุนทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษาใหแกเยาวชนของสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว หากผลการพิจารณาเปนประการใด ขอใหมหาวิทยาลัยจัดทําขอมูลตาม
แบบฟอรมที่กําหนด แลวสงไปยังกองสงเสริมและพัฒนากําลังคน สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม เลขที่ 328 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 
10400 และ e-Mail : welfarestudent2563@gmail.com ภายในวันที่  12 เมษายน 2565 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการสนับสนุนทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษาแก
เยาวชนของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ทั้งนี้ คณะวิชาที่ประสงคจะสนับสนุนทุนการศกึษาดังกลาว
ขอใหจัดทําขอมูลตามแบบฟอรมแลวเสนอมายังมหาวิทยาลัยเพ่ือรวบรวมสงไปยังกองสงเสริมและพัฒนา
กําลังคน สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมตอไป  
 
ระเบียบวาระที่  4.6.7 (ราง) ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร 

(ก.บ.ม.) ประจําป พ.ศ. 2565 (มกราคม - ธันวาคม 2565) 
 
สรุปเรื่อง 

ดวยกองกลางไดจัดทํา (ราง) ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ศิลปากร (ก.บ.ม.) ประจําป พ.ศ. 2565 (มกราคม - ธันวาคม 2565) เพ่ือเสนอที่ประชุมพิจารณาสําหรับใชเปน
แผนในการดําเนินงานและเสนอระเบียบวาระการประชุมของคณะวิชา/สวนงาน เพื่อใหสอดคลองตามนโยบาย
และเปาหมายมหาวิทยาลัย 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยศลิปากร (ก.บ.ม.) ประจําป พ.ศ. 2565 (มกราคม - ธันวาคม 2565) ตามที่กองกลางเสนอ
ทั้งนี ้หากคณะวิชา/หนวยงานประสงคจะเพ่ิมขอมูล ขอใหสงมายังกองกลางเพ่ือดําเนินการตอไป 
 
ระเบียบวาระที่  4.6.8 กระบวนงานเพื่อคุมครองขอมูลสวนบุคคล 
 
สรุปเรื่อง 

ตามที่พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 จะมีผลบังคับใชในวันที่ 1 
มิถุนายน 2565 ซึ่งมหาวิทยาลัยไดจัดทําฐานขอมูลเพ่ือรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับระบบที่มีการจัดเก็บขอมูลสวน
บุคคล และบันทึกขอมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับระบบไวตามท่ีกฎหมายกําหนด โดยในสวนของ “ผูควบคุมขอมูลสวน
บุคคล” ประกอบดวยผูบริหารมหาวิทยาลัย คณบดี หัวหนาสวนงานทําหนาที่กํากับดูแล และควบคุมการ
ปฏิบัติเก่ียวกับขอมูลสวนบุคคลในระบบที่เก่ียวของ นั้น 
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ในการนี้ เพ่ือใหสามารถดําเนินการตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 
ไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักดิจิทัลเทคโนโลยีจึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณากระบวนงานเพ่ือคุมครองขอมูล
สวนบุคคล โดยมีระบบงานที่เก่ียวของดังนี้ 

1. การขอเก็บขอมูลสวนบุคคลเพ่ือใชในกิจการของมหาวิทยาลัย 
2. การขอใชขอมูลสวนบุคคลท่ีมหาวิทยาลัยจัดเก็บไว 
3. การตรวจสอบและประเมินการปฏิบัติในการคุมครองขอมูลสวนบุคคล 
ทั้งนี้ ผูอํานวยการสํานักดิจิทัลเทคโนโลยีไดแจงใหที่ประชุมทราบเพ่ิมเติมวา สํานักดิจิทัล

เทคโนโลยีกําหนดจัดโครงการอบรมใหกับผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลและเจาหนาท่ีที่ปฏิบัติงานในชวงเดือน
พฤษภาคม 2565 จึงขอเรียนเชิญผูบริหาร คณบดี/หัวหนาสวนงาน และเจาหนาที่ที่เก่ียวของเขารวมโครงการ 

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบกระบวนงานเพ่ือคุมครองขอมูลสวนบุคคล 
ตามที่สํานักดิจิทัลเทคโนโลยีเสนอ 
 
ระเบียบวาระที่  4.6.9 โครงการเปดสอนหลักสูตรในลักษณะโครงการพิ เศษ หลักสูตรศิลป

มหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตร
ใหม พ.ศ. 2565) 

 
สรุปเรื่อง 

ดวยบัณฑิตวิทยาลัยไดเสนอโครงการเปดสอนหลักสูตรในลักษณะโครงการพิเศษ หลักสูตร
ศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรใหม พ.ศ. 2565) โดยกําหนดเปด
สอนตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2565 เปนตนไป และกําหนดรับนักศึกษาปละ 20 คน ซึ่งไดผานความ
เห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะมัณฑนศิลป ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 และ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในลักษณะโครงการพิเศษ ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 
14 กันยายน 2564  

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบโครงการเปดสอนหลักสูตรในลักษณะโครงการ
พิเศษ หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรใหม พ.ศ. 2565) 
ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยเสนอ แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 
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เลิกประชุมเวลา 12.25 น. 
 
 
 

(นางสาวเพรียว  บางเขม็ด) 
ผูจดรายงานการประชุม 

 
 
 

(นางสาวสิริวัลลิ์  พฤกษาอุดมชัย) 
ผูจดรายงานการประชุม 

 
 
 

(นางสาวเอมอร  ชีราวุฒธิพันธ) 
ผูจดรายงานการประชุม 

 

 
 

 

รายงานการประชุมฉบับนี้ 
ไดรับรองโดยไมมีการแกไข 


