
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร
คร้ังที่ 14/2562

วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562
ณ  หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ สํานักงานอธิการบดี  ตลิ่งชัน

…………….………………..

ผูมาประชุม
1. ผศ.ชัยชาญ ถาวรเวช ผูรักษาการแทนอธิการบดี ประธานกรรมการ
2. ผศ.จอมภัค คลังระหัด รองอธิการบดี เพชรบุรี กรรมการ
3. อ.ดร.ประไพพิมพ สุธีวสินนนท รองอธิการบดีฝายคลัง กรรมการ
4. รศ.ดร.นันทนิตย วานิชาชีวะ ผูชวยอธิการบดีฝายวิจัย กรรมการ

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝายวิจัย
5. อ.ปญจพล เหลาพูนพัฒน รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา กรรมการ
6. รศ.ดร.พิทักษ ศิริวงศ รองอธิการบดีฝายพัฒนากิจการเพ่ือสังคม กรรมการ
7. อ.อํามฤทธิ์ ชูสุวรรณ รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม กรรมการ
8. ศ.ญาณวิทย กุญแจทอง คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ กรรมการ
9. อ.ดร.นนท คุณคํ้าชู คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร กรรมการ

10. อ.ศศิธร ศิลปวุฒยา รองคณบดีฝายศิลปวัฒนธรรมและกิจการพิเศษ กรรมการ
รักษาการแทนคณบดีคณะโบราณคดี

11. อ.ดร.ธนาทร เจียรกุล คณบดีคณะมัณฑนศิลป กรรมการ
12. ผศ.ดร.สุมาลี ลิ้มประเสริฐ คณบดีคณะอักษรศาสตร กรรมการ
13. ผศ.วุฒิชัย เลิศสถากิจ คณบดีคณะดุริยางคศาสตร กรรมการ
14. ผศ.ดร.พีรพัฒน ยางกลาง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ
15. อ.นฤชร สังขจันทร ผูรักษาการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ

และการสื่อสาร
16. ผศ.ดร.สมพิศ ขัตติยพิกุล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ กรรมการ
17. ผศ.อติวรรธน วิรุฬหเพชร รองผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง รักษาการแทน กรรมการ

ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง
18. ผศ.ฉัตรชัย เผาทองจีน ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร กรรมการ
19. อ.ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท ผูอํานวยการหอศิลป กรรมการ
20. ผศ.ดร.จรุงแสง ลักษณบุญสง รองอธิการบดีฝายบริหาร และ กรรมการและเลขานุการ

รักษาการแทนรองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร
21. นางสาวอัปสร กิจเจริญคา ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ผูชวยเลขานุการ

ผูมาประชุมผานระบบ VDO-Conference
1. รศ.ดร.จุไรรัตน นันทานิช คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ
2. ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธุ คณบดีคณะศึกษาศาสตร กรรมการ
3. ผศ.ดร.นรงค ฉิมพาลี คณบดีคณะวิทยาศาสตร กรรมการ
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4. รศ.ดร.ธนะเศรษฐ งาวหิรัญพัฒน คณบดีคณะเภสัชศาสตร กรรมการ
5. ผศ.ดร.อรุณศรี ลีจีรจําเนียร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ
6. อ.ดร.ภวพล คงชุม คณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการ
7. อ.ดร.คุณัตว พิธพรชัยกุล ประธานสภาคณาจารยและพนักงาน กรรมการ
8. ผศ.ดร.ดิเรกฤทธิ์ บัวเวช ผูแทนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ กรรมการ
9. อ.บุญเพชร พ่ึงยอย ผูแทนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ กรรมการ

10. นายกฤษดา ไพรวรรณ ผูแทนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน กรรมการ

ผูเขารวมประชุม
1. รศ.ดร.ธีระวัฒน จันทึก ผูชวยอธิการบดีฝายวางแผนงบประมาณและยุทธศาสตร
2. ผศ.ดร.นพดล ชุมชอบ ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ
3. อ.ดร.ปริญญา หรุนโพธิ์ ผูชวยอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ
4. ผศ.ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ราชรักษ ผูชวยอธิการบดีฝายสื่อสารองคกร
5. ผศ.ดร.ศุภกาญจน ผาทอง ผูชวยอธิการบดีฝายการจัดการศึกษาท่ัวไป
6. รศ.ดร.เอกนฤน บางทาไม ผูชวยอธิการบดีฝายนวัตกรรมการศึกษา
7. นายสหรัฐ มณีจันทร ผูอํานวยการกองกฎหมาย
8. นางอัจฉรา ทองสงโสม ผูอํานวยการกองกลาง
9. นางสุกัญญา ตอทรัพยสิน ผูอํานวยการกองทรัพยากรมนุษย

10. นางสุมณฑา เสรีวัตตนะ ผูอํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน
11. นางนิรบล ตนวงศ ผูชวยผูอํานวยการกองกฎหมาย
12. นางสาวนลินรัตน ปจฉิมพัทธพงษ ผูชวยผูอํานวยการกองกลาง
13. นางสาวธณิดา มหาสวัสดิ์ ผูรักษาการผูชวยผูอํานวยการกองทรัพยากรมนุษย
14. นางสาวรัตทิกร คงทอง หัวหนางานบริหารท่ัวไป กองกลาง
15. นางสาวธันยาภรณ ทองทับทิม หัวหนางานบริหารทรัพยากรมนุษย กองทรัพยากรมนุษย

ผูเขารวมประชุมผานระบบ VDO-Conference
1. ผศ.นภนนท หอมสุด ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนากิจการเพ่ือสังคม
2. อ.ปวริส มินา ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา
3. อ.ดร.สุภาพ เกิดแสง ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาองคกร

ผูไมมาประชุม
1. ศ.ดร.คณิต เขียววิชัย รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร ไปราชการตางประเทศ
2. ผศ.ดร.เชาวรีย อรรถลังรอง รองอธิการบดีฝายวิชาการ ติดราชการ
3. อ.ดร.วิชิต อ่ิมอารมย รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา ลาปวย
4. ผศ.ชวลิต ขาวเขียว คณบดีคณะโบราณคดี ติดราชการ
5. ผศ.ดร.ศักดิพันธ ตันวิมลรัตน ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง ติดราชการ
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เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
เม่ือกรรมการครบเปนองคประชุมแลว ประธานกลาวเปดประชุมและขอใหท่ีประชุมพิจารณา

เรื่องตางๆ ดังนี้

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระท่ี 1.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร

ครั้งท่ี 13/2562 เม่ือวันอังคารท่ี 9 กรกฎาคม 2562

สรุปเรื่อง
ประธานเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ศิลปากร ครั้งท่ี 13/2562 เม่ือวันอังคารท่ี 9 กรกฎาคม 2562

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข

ระเบียบวาระท่ี 1.2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร
ครั้งท่ี 13/2562 เม่ือวันอังคารท่ี 9 กรกฎาคม 2562 (วาระลับ)

สรุปเรื่อง
ประธานเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ศิลปากร ครั้งท่ี 13/2562 เม่ือวันอังคารท่ี 9 กรกฎาคม 2562 (วาระลับ)

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องแจงเพื่อทราบ
ระเบียบวาระท่ี 2.1 เรื่องท่ีประธานแจงใหทราบ

สรุปเรื่อง
ประธานไดแจงใหท่ีประชุมทราบ จํานวน 2 เรื่อง ดังนี้
1. ดวยกองประกันคุณภาพการศึกษาไดกําหนดจัดโครงการอบรม เรื่อง “EdPEx Criteria

คณะวิชา/หนวยงาน” ระหวางวันท่ี 19-20 สิงหาคม 2562 เพ่ือเตรียมความพรอมในการเขารวมโครงการนํา
เกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการท่ีเปนเลิศไปใชในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รุนท่ี 7
(EdPEx 200) ของ สกอ. ดังนั้น จึงขอความรวมมือคณะวิชาท่ีประสงคเขารวมโครงการดังกลาวจัดทํา ราง SAR
EdPEx / โครงรางองคกร (OP) หมวด 1-6 และผลลัพธ สงไปยังกองประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือใช
ประกอบการอบรม

2. ดวยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค
มาพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปการศึกษา 2561
ในวันจันทรท่ี 25 พฤศจิกายน 2562 ท้ังภาคเชาและภาคบาย ณ ศูนยศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ
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พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร จังหวัดนครปฐม ดังนั้น เพ่ือใหการ
ดําเนินการดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอย จึงขอใหคณะวิชาสงรายชื่อนักศึกษาผูมีสิทธิ์เขารับพระราชทาน
ปริญญาบัตรมายังมหาวิทยาลัยโดยดวน

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระท่ี 2.2 โครงการทับแกววิชาการ ครั้งท่ี 6 ประจําป 2562

สรุปเรื่อง
ดวยมหาวิทยาลัยไดกําหนดจัดโครงการทับแกววิชาการ ครั้งท่ี 6 ประจําป 2562 “ศิลปากร...

พิทยานิทรรศน” (The Excellence of one) ระหวางวันท่ี 26-28 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30-18.00 น.
ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร จังหวัดนครปฐม เพ่ือแสดงศักยภาพของ
มหาวิทยาลัยตอสาธารณชนในการนําองคความรูของอาจารย บุคลากร นักศึกษา ท่ีมีการขับเคลื่อนผลงานวิจัย
และผลงานสรางสรรคในแตละคณะวิชา/สวนงาน ท่ีเปนรูปแบบการบริการวิชาการแกสังคม เชน การจัด
นิทรรศการผลงานวิจัยของนักศึกษาและคณาจารย นิทรรศการผลงานนักศึกษาในรายวิชาศิลปากรสรางสรรค
การเสวนาแนะนําการศึกษา ผลงานบูรณาการ Startup ของนักศึกษาคณะวิชาตางๆ กิจกรรมวิชาชีพเสริมสราง
ทักษะชีวิตและจิตอาสา การแขงขันทักษะดานตางๆ การนําเสนอผลงานวิชาการและนิทรรศการของศูนย
การเรียนรูดานการอนุรักษพลังงาน และการจัดกิจกรรมนันทนาการ เปนตน

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระท่ี 2.3 ผลสํารวจความพึงพอใจตอการใหบริการของสํานักหอสมุดกลาง รอบท่ี 2
(มกราคม-เมษายน 2562) ประจําปการศึกษา 2561 สํานักหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยศิลปากร

สรุปเรื่อง
ตามท่ีสํานักหอสมุดกลางไดดําเนินการสํารวจความพึงพอใจตอการใหบริการของสํานัก

หอสมุดกลาง ประจําปการศึกษา 2561 เพ่ือใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณาปรับปรุงแกไขพัฒนางานของ
สํานักหอสมุดกลางใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน สามารถดําเนินงานไดอยางบรรลุเปาหมายสูงสุดและสอดคลองกับ
พันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยแบงระยะเวลาการสํารวจเปนปการศึกษาละ 2 รอบ คือ รอบท่ี 1 ระหวางเดือน
สิงหาคม-พฤศจิกายน 2561 และรอบท่ี 2 ระหวางเดือนมกราคม-เมษายน 2562 นั้น

ในการนี้ สํานักหอสมุดกลางไดรายงานผลสํารวจความพึงพอใจตอการใหบริการของสํานัก
หอสมุดกลาง รอบท่ี 2 (มกราคม-เมษายน 2562) ประจําปการศึกษา 2561 โดยเก็บขอมูลจากผูเขาใชบริการ
สํานักหอสมุดกลางจริง จํานวน 4 แหง ไดแก หอสมุดสาขา วังทาพระ หอสมุดพระราชวังสนามจันทร หอสมุด
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี และหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งสรุปผลความพึงพอใจของ
ผูใชบริการในภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.07 และจําแนกเปนรายดานไดดังนี้
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1. บุคลากรของหองสมุด มีคาเฉลี่ย 4.33 ระดับความพึงพอใจมาก
2. กระบวนการและข้ันตอนการใหบริการ มีคาเฉลี่ย 4.18 ระดับความพึงพอใจมาก
3. ระบบสาธารณูปโภค มีคาเฉลี่ย 4.10 ระดับความพึงพอใจมาก

และรักษาความปลอดภัย
4. กายภาพท่ีเหมาะสม มีคาเฉลี่ย 4.00 ระดับความพึงพอใจมาก
5. สิ่งอํานวยความสะดวกท่ีจําเปน มีคาเฉลี่ย 4.00 ระดับความพึงพอใจมาก
6. การประชาสัมพันธ มีคาเฉลี่ย 4.00 ระดับความพึงพอใจมาก
7. ทรัพยากรสารสนเทศ มีคาเฉลี่ย 3.90 ระดับความพึงพอใจมาก
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระท่ี 2.4 ประกาศตางๆ เกี่ยวกับการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงผู อํานวยการ
สํานักหอสมุดกลาง

สรุปเรื่อง
ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 6/2562 เม่ือวันท่ี 12 มิถุนายน 2562 ไดแตงตั้ง

คณะกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง และมหาวิทยาลัยไดมีคําสั่งท่ี
1179/2562 ลงวันท่ี 12 กรกฎาคม 2562 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนง
ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง แลวนั้น

ดวยคณะกรรมการสรรหาฯ ไดประชุมครั้งท่ี 1/2562 เม่ือวันท่ี 18 กรกฎาคม 2562 และได
กําหนดกระบวนการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลางแลว จึงแจงประกาศตาง ๆ
ของคณะกรรมการสรรหาฯ ใหมหาวิทยาลัยทราบ ดังนี้

1) ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ ฉบับท่ี 1/2562 เรื่อง กําหนดกระบวนการสรรหา
ผูสมควรดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง

2) ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ ฉบับท่ี 2/2562 เรื่อง รับสมัครผูสมควรดํารงตําแหนง
ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง

3) ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ ฉบับท่ี 3/2562 เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ และวิธีการ
ในการเสนอชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลางโดยสวนงาน

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบ
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ระเบียบวาระท่ี 2.5 รายงานผลการจัดการทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ รอบทดสอบ
แรกเขาของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ประจําปการศึกษา 2562

สรุปเรื่อง
ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง เกณฑมาตรฐานและการทดสอบความรู

ความสามารถทางภาษาอังกฤษ เพ่ือสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ฉบับลงวันท่ี 17
สิงหาคม พ.ศ. 2561 และประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ระบบและกลไกเพ่ือสงเสริมการเรียนรูทักษะ
ภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับลงวันท่ี 29 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ซึ่งมหาวิทยาลัย
ศิลปากรมีนโยบายในการพัฒนาภาษาอังกฤษของนักศึกษาใหมีสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ (English
Proficiency) ตั้งแตระดับ B2 ข้ึนไป ตามกรอบมาตรฐาน CEFR (The Common European Framework of
Reference for Languages) ประกอบกับท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 2/2562
เม่ือวันอังคารท่ี 22 มกราคม 2562 และครั้งท่ี 7/2562 เม่ือวันอังคารท่ี 9 เมษายน 2562 ไดมีมติใหความ
เห็นชอบการกําหนดวันจัดทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ รอบทดสอบแรกเขาของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2562 ดวยแบบทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร
STEP (Silpakorn Test of English Proficiency) นั้น

ในการนี้ ศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษาท่ัวไปและพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษจึงเสนอ
ท่ีประชุมเพ่ือทราบรายงานผลการจัดการทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ รอบทดสอบแรกเขาของ
นักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปการศึกษา 2562 โดยดําเนินการจัด
สอบ เม่ือวันเสารท่ี 29 มิถุนายน 2562 และวันพุธท่ี 10 กรกฎาคม 2562 เรียบรอยแลว

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบ ท้ังนี้ ท่ีประชุมมีขอเสนอแนะใหมหาวิทยาลัยพิจารณาการรายงานผลการ
จัดการทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ รอบทดสอบแรกเขา ในสวนของการระบุขอมูลนักศึกษาท่ีไม
สังกัดคณะวิชา เนื่องจากในวันท่ีมหาวิทยาลัยจัดการทดสอบ นักศึกษาดังกลาวยังไมมีสถานภาพเปนนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยศิลปากร

ระเบียบวาระท่ี 2.6 รายงานการเขาใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (e-Document) และ
สรุปผลการลดใชทรัพยากรกระดาษในการเวียนเอกสารผานระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส (e-Document) ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประจําไตรมาสท่ี 3

สรุปเรื่อง
ตามมติท่ีประชุมคณบดี ครั้งท่ี 2/2558 เม่ือวันอังคารท่ี 27 มกราคม 2558 ไดเปลี่ยนแปลง

ความถ่ีในการรายงานการเขาใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (e-Document) ของคณะวิชา/หนวยงาน
โดยมอบหมายใหงานสารบรรณจัดทํารายงานดังกลาว เพ่ือเสนอท่ีประชุมคณบดีทราบทุกรายไตรมาส
และครั้งท่ี 20/2558 เม่ือวันอังคารท่ี 20 ตุลาคม 2558 ไดมอบหมายใหงานสารบรรณสรุปผลการลดใช
ทรัพยากรกระดาษและการลดคาใชจายในการเวียนเอกสารผานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (e-Document)
ประกอบการรายงานการเขาใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (e-Document) ประกอบกับท่ีประชุม
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คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 8/2559 เม่ือวันอังคารท่ี 1 พฤศจิกายน 2559 ไดมอบหมาย
ใหงานสารบรรณทําหนังสือไปยังคณะวิชา/หนวยงานท่ีมีการเขาใชระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส
(e-Document) นอยกวารอยละ 80 เพ่ือใหชี้แจงเหตุผลท่ีไมสามารถเขาใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส
(e-Document) ไดตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด นั้น

ในการนี้ กองกลางไดรายงานการเขาใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (e-Document)
ของคณะวิชา/สวนงาน รวมท้ังสรุปผลการลดใชทรัพยากรกระดาษและการลดคาใชจายในการเวียนเอกสารผาน
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (e-Document) ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประจําไตรมาสท่ี 3 (เดือนเมษายน-
มิถุนายน 2562) โดยพิจารณาจากหนวยงานท่ีมีการเวียนเอกสารผานระบบดังกลาว จํานวน 4 หนวยงาน คือ
งานบริหารท่ัวไป กองกลาง งานบริหารงานท่ัวไป กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร กองทรัพยากรมนุษย
และกองกฎหมาย ซึ่งสามารถลดการใชทรัพยากรกระดาษ จํานวน 78,294 แผน คิดเปนคาใชจายท่ีสามารถลด
ได จํานวนท้ังสิ้น 37,313.60 บาท (สามหม่ืนเจ็ดพันสามรอยสิบสามบาทหกสิบสตางค)

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระท่ี 2.7 การกําหนดระยะเวลาการสงใบเบิกเงิน การกันเงินไวเบิกเหลื่อมป และการ
โอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

สรุปเรื่อง
ดวยกองคลังไดกําหนดระยะเวลาการสงใบเบิกเงิน การกันเงินไวเบิกเหลื่อมป และการโอน

เปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือใหการบริหารงบประมาณของ
มหาวิทยาลัยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และการจัดทํารายงานการเงินเปนไปตามเวลาท่ีขอบังคับกําหนด ดังนี้

รายการ ทุกแหลงเงิน
กําหนดเวลาสงเอกสารมายังกองคลัง สํานักงานอธิการบดี

1. การกําหนดครุภณัฑรายการใหมและการสรางเลข
ครุภณัฑใหม

ภายในวันศุกรท่ี 9 สิงหาคม 2562 เวลา 16.30 น.

2. การสรางใบขอซื้อขอจาง (PR) ใบสั่งซื้อสั่งจาง (PO)
ใหม ในระบบ SU-ERP

ภายในวันศุกรท่ี 30 สิงหาคม 2562 เวลา 16.30 น.

3. สวนงาน/หนวยงานยืนยันใบสั่งซื้อสั่งจางท่ียังไมได
ทําการตรวจรับ (ใบ PO คงคาง) พรอมท้ังสําเนา
เอกสารใบสั่งซื้อสั่งจาง/สัญญา มาท่ีงานพัสดุ
กองคลัง สํานักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน

ภายในวันพฤหัสบดีท่ี 5 กันยายน 2562 เวลา 16.30 น.

4. กองคลังปดรับเรื่องเอกสารเบิกจายทุกประเภทและ
การดําเนินการในระบบ SU-ERP

ภายในวันพฤหัสบดีท่ี 12 กันยายน 2562 เวลา 16.30 น.

5. กองคลังเปดระบบ SU-ERP อีกครัง้ใหสวนงาน/
หนวยงานทําการแกไข หรือยกเลกิใบขออนุมัติ
เบิกจาย ตั้งแตเวลา 08.30-10.00 น. รวมเปดใหมี
การแกไขใบตรวจรับในสวนของระบบ MM

วันศุกรท่ี 27 กันยายน 2562 เวลา 08.30-10.00 น.
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รายการ ทุกแหลงเงิน
กําหนดเวลาสงเอกสารมายังกองคลัง สํานักงานอธิการบดี

6. สวนงาน/หนวยงานสงเอกสารท่ีแกไขตามขอ 5
ไปยัง กองคลัง สํานักงานอธิการบดี เพ่ือทําการ
เบิกจายตอไป

ภายในวันจันทรท่ี 30 กันยายน 2562 เวลา 16.30 น.

** สวนกลางขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกเอกสารทันที
สําหรับเอกสารท่ีสงไมทันตามกําหนด

ท้ังนี้  ไดแนบกําหนดระยะเวลาการนําสงรายงานการเงินประจําป พรอมกําหนดการ
ดําเนินงานของระบบจัดซื้อจัดจาง (MM) และระบบการเงินบัญชี (FI)

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน
ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระท่ี 4.1 การบริหารงานบุคคล
ระเบียบวาระท่ี 4.1.1 การสอบแขงขัน / คัดเลือก

ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 4.1.2 การขออนุมัติบรรจุบุคคล / การโอนยาย
ระเบียบวาระท่ี 4.1.2.1 กองกลาง สํานักงานอธิการบดี ขออนุมัติจาง นางสาวนฤมล ศรีเดน

เพื่อบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ

สรุปเรื่อง
ตามท่ีกองกลาง สํานักงานอธิการบดี มีอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงนักวิชาการ

อุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี 2-2-16-443 เดิมเปนอัตราของ นางสาวเกตนนิภา วรวงษ ซึ่งไดรับอนุญาต
ใหลาออกในวันท่ี 1 เมษายน 2562 นั้น

กองกลาง สํานักงานอธิการบดี ไดดําเนินการตามข้ันตอนแลว ผูไดรับการคัดเลือกคือ
นางสาวนฤมล ศรีเดน วุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีอาหาร) จากมหาวิทยาลัยมหิดล กองกลาง สํานักงาน
อธิการบดี จึงประสงคขออนุมัติจาง นางสาวนฤมล ศรีเดน เพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนง
นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี 2-2-16-443 อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท สังกัด
งานบริหารท่ัวไป กองกลาง สํานักงานอธิการบดี พรอมท้ังขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลอง
ปฏิบัติงาน ดังนี้

1. รองอธิการบดีฝายบริหาร ประธานกรรมการ
2. ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี กรรมการ
3. ผูอํานวยการกองกลาง กรรมการ



9

4. ผูชวยผูอํานวยการกองกลาง กรรมการ
5. หัวหนางานบริหารท่ัวไป กองกลาง กรรมการ
6. นางสาวทัศนีย  หลีกอาญา เลขานุการ
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหจาง นางสาวนฤมล ศรีเดน เพ่ือบรรจุเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี 2-2-16-443 อัตราเงินเดือน
เดือนละ 19,500 บาท สังกัดงานบริหารท่ัวไป กองกลาง สํานักงานอธิการบดี ตั้งแตวันท่ี ก.บ.ม. อนุมัติ แตไมกอน
วันรายงานตัวเขาปฏิบัติงาน พรอมท้ังอนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานใน
ตําแหนงดังกลาว ตามรายชื่อท่ีหนวยงานเสนอ ท้ังนี้ การจางครั้งแรกใหจางเปนพนักงานประจําสถานภาพ
ทดลองงานมีระยะเวลาการจาง 1 ป ตั้งแตวันท่ีรายงานตัวเขาปฏิบัติงาน

ระเบียบวาระท่ี 4.1.2.2 คณะศึกษาศาสตรขออนุมัติจาง นางสาวรวีรําไพ พิพัฒนลักษณ เพื่อบรรจุ
เปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย

สรุปเรื่อง
ตามท่ีคณะศึกษาศาสตร มีกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย

ตําแหนงเลขท่ี 1-2-05-402 สังกัดภาควิชาการสอนภาษานานาชาติ เดิมเปนอัตราของ นางศศิณัฏฐ สรรคบุรานุรักษ
ซึ่งไดรับอนุญาตใหลาออกในวันท่ี 1 กรกฎาคม 2562 นั้น

คณะฯ ไดดําเนินการตามข้ันตอนแลว ผูไดรับการคัดเลือกคือ นางสาวรวีรําไพ พิพัฒนลักษณ
จบการศึกษาระดับปริญญาเอก วุฒิ Doctor of Literature สาขาวิชา International Chinese Education
จาก East China Normal University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน จบการศึกษาวุฒิปริญญาโท
วุฒิ Master of Literature สาขาวิชา Teaching Chinese As a Foreign Language จาก East China
Normal University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และจบการศึกษาระดับปริญญาตรี วุฒิศิลปศาสตรบัณฑิต
(รัฐศาสตร) จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร คณะฯ จึงประสงคขออนุมัติจาง นางสาวรวีรําไพ พิพัฒนลักษณ
เพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ดวยวุฒิ Doctor of Literature สาขาวิชา International Chinese
Education จาก East China Normal University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ดํารงตําแหนงอาจารย
ตํ าแหน ง เลข ท่ี 1-2-05-402 โดยให ได รั บเงิ นเดื อน วุฒิ ศิ ลปศาสตรบัณฑิต ( รั ฐ ศ า ส ต ร )  จ า ก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร อัตราเงินเดือน เดือนละ 22,500 บาท สังกัดภาควิชาการสอนภาษานานาชาติ
คณะศึกษาศาสตร ไปพลางกอน จนกวา ก.พ. จะตีคาวุฒิปริญญาเอก วุฒิ Doctor of Literature สาขาวิชา
International Chinese Education จาก East China Normal University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
มายังมหาวิทยาลัย แลวจึงใหปรับอัตราเงินเดือนวุฒิปริญญาเอก ตามท่ี ก.พ. กําหนด โดยมีผลการสอบคะแนน
ภาษาอังกฤษ TOEIC 725 คะแนน (เปนไปตามมติท่ีประชุม ก.บ.พ. ครั้งท่ี 25/2558 เม่ือวันท่ี 29 ธันวาคม 2558
กําหนดใหมีผลการสอบคะแนนภาษาอังกฤษ TOEIC ไมต่ํากวา 625 คะแนน) พรอมท้ังขออนุมัติแตงตั้ง
คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังนี้

1. คณบดคีณะศึกษาศาสตร ประธานกรรมการ
2. หัวหนาภาควิชาการสอนภาษานานาชาติ กรรมการ

คณะศึกษาศาสตร
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3. อาจารย ดร.ทรรศนีย  โมรา กรรมการ
4. นางลลิตา รุจจนเวท เลขานุการ
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหจาง นางสาวรวีรําไพ พิพัฒนลักษณ เพ่ือบรรจุเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ดวยวุฒิ Doctor of Literature สาขาวิชา International Chinese Education จาก East
China Normal University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ดํารงตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี 1-2-05-402
โดยใหไดรับเงินเดือน วุฒิศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร) จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร อัตราเงินเดือน เดือนละ
22,500 บาท สังกัดภาควิชาการสอนภาษานานาชาติ คณะศึกษาศาสตร ไปพลางกอน จนกวา ก.พ. จะตีคาวุฒิ
ปริญญาเอก วุฒิ Doctor of Literature สาขาวิชา International Chinese Education จาก East China Normal
University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน มายังมหาวิทยาลัย แลวจึงใหปรับอัตราเงินเดือนวุฒิปริญญาเอก ตามท่ี
ก.พ. กําหนด ตั้งแตวันท่ี ก.บ.ม. อนุมัติ แตไมกอนวันรายงานตัวเขาปฏิบัติงาน พรอมท้ังอนุมัติใหแตงตั้ง
คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาว ตามรายชื่อท่ีคณะฯ เสนอ ท้ังนี้ การจางครั้งแรก
ใหจางเปนพนักงานประจําสถานภาพทดลองงาน มีระยะเวลาการจาง 1 ป ตั้งแตวันท่ีรายงานตัวเขาปฏิบัติงาน

ระเบียบวาระท่ี 4.1.3 การประเมินการปฏิบัติงาน
ระเบียบวาระท่ี 4.1.3.1 รายงานผลการประเมินทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน

2 ราย

สรุปเรื่อง
ตามท่ีมหาวิทยาลัยศิลปากรไดมีคําสั่งบรรจุบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย โดยใหทดลอง

ปฏิบัติงานในตําแหนงเปนเวลา 6 เดือน จํานวน 2 ราย คือ
1. นางสาวชญาดา โชติศรีศุภรัตน วุฒิ Doctor of Philosophy in Social Sciences จาก

Radboud University Nijmegen ประเทศราชอาณาจักรเนเธอรแลนด ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี
1-2-07-705 อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท สังกัดภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร ตั้งแตวันท่ี
26 ธันวาคม 2561

2. นางสาวรัชดาภรณ กองผุย วุฒิครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอกคอมพิวเตอรศึกษา จากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมูบานจอมบึง ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี 2-3-20-549 อัตราเงินเดือน
เดือนละ 19,500 บาท สังกัดงานสงเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา สํานักงาน
อธิการบดี ตั้งแตวันท่ี 10 ตุลาคม 2561

บัดนี้ คณะกรรมการประเมินฯ ไดดําเนินการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาว ิทยาล ัยดังกลาวแลว เห็นวาพน ักงานมหาว ิทยาล ัย ท้ัง 2 ราย เปนผู มีความรูความสามารถ
ความรับผิดชอบและความประพฤติเหมาะสม เห็นควรใหปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาวตอไป

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบรายงานผลการประเมินทดลองปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัย จํานวน 2 ราย และใหปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาวตอไป
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ระเบียบวาระท่ี 4.1.4 การขอเปลี่ยน / เพิ่มเง่ือนไขการบรรจุ
ระเบียบวาระท่ี 4.1.4.1 คณะศึกษาศาสตรขออนุมัติเปลี่ยนเง่ือนไขการบรรจุกรอบอัตราวางเพื่อใชใน

การดําเนินการเปดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่ อบรรจุ เปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย

สรุปเรื่อง
ตามท่ีคณะศึกษาศาสตรมีอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี

1-2-05-735  นั้น
คณะศึกษาศาสตรไดดําเนินการเปดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย

ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี 1-2-05-735 ดวยวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาหลักสูตรและ
การสอน โดยตองจบการศึกษาระดับปริญญาโท และ/หรือ ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
ปรากฏวาไมมีผูสมัครในตําแหนงดังกลาว

คณะฯ จึงประสงคขออนุมัติเปลี ่ยนเงื ่อนไขการบรรจุกอนดําเนินการเปดร ับสมัคร
อีกครั้งหนึ่ง ดังนี้

- ผูสมัครตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน โดยตองจบ
การศึกษาระดับปริญญาโท และ/หรือ ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการสอนภาษาไทย หรือ

- ผูสมัครตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ท่ีกําลังศึกษาระดับ
ปริญญาเอก และกําลังทําวิทยานิพนธสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

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

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

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหใชวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา
- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ ใหใชวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา
- กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ใหใชวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา
- กลุมสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบใหใชวุฒิปริญญาไมต่ํากวาปริญญาโทหรือ

เทียบเทา
2. ในกรณีท่ีดําเนินการประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการแลว ไมสามารถ

สรรหาบุคคลเพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัยในวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาได คณะวิชา/หนวยงาน
ตองยื่นเรื่องเสนอท่ีประชุม ก.บ.พ. มหาวิทยาลัย เพ่ือขออนุมัติปรับลดวุฒิกอนท่ีจะดําเนินการประกาศรับสมัคร
บุคคลเพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัยในวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทาในคราวตอไป

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุกรอบอัตราวางเพ่ือใชในการ
ดําเนินการเปดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงเลขท่ี 1-2-05-735
สังกัดคณะศึกษาศาสตร ตามท่ีเสนอ
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ระเบียบวาระท่ี 4.1.5 การพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ชํานาญงาน ชํานาญงานพิเศษ ชํานาญการ
ชํานาญการพิเศษ เช่ียวชาญ เช่ียวชาญพิเศษฯ
ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 4.1.6 เรื่องอ่ืนๆ
ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.1 การขอเพิ่มวุฒิการศึกษาไวในทะเบียนประวัติพนักงานมหาวิทยาลัย

จํานวน 3 ราย

สรุปเรื่อง
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑและวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือน

ตามคุณวุฒิและการเพ่ิมวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติ พ.ศ.2553 ประกาศ ณ วันท่ี 28 กันยายน 2553 ขอ 4
และขอ 5 กําหนดวาการปรับเงินเดือนตามคุณวุฒิหรือการเพ่ิมคุณวุฒิไวในทะเบียนประวัตินั้น ขาราชการ
และพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ท่ีไดรับคุณวุฒิเพ่ิมข้ึนนั้นจะตองเปนคุณวุฒิท่ีตรงกับลักษณะการสอน
ของภาควิชา หรือของคณะหรือหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ

และสําหรับขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายบริหารและปฏิบัติงานท่ัวไป
ท่ีไดรับคุณวุฒิเพ่ิมข้ึนนั้นจะตองเปนคุณวุฒิท่ีตรงกับมาตรฐานกําหนดตําแหนงซึ่งบุคคลนั้นดํารงตําแหนงอยู
ในขณะนั้น สวนการกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ ใหคํานึงถึงความรูความสามารถ ความรับผิดชอบ
ความประพฤติและความเหมาะสม โดยเฉพาะอยางยิ่งตองพิจารณาถึงลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ผลประโยชน
ท่ีหนวยงานจะไดรับเปนสําคัญ

นอกจากนี้ ท่ีประชุม ก.บ.พ. มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 10/2551 เม่ือวันท่ี 3 มิถุนายน 2551
ไดวางแนวปฏิบัติวา การเสนอขอกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิของผูไดรับอนุญาตใหลาศึกษา หรือผูท่ีไดรับ
วุฒิกอนบรรจุแตงตั้งจะตองเสนอเรื่องใหหนวยงานการเจาหนาท่ีของคณะหรือมหาวิทยาลัย ภายใน 60 วัน นับแต
วันรายงานตัวเขาปฏิบัติราชการ (กรณีไดรับวุฒิเพ่ิมข้ึนกอนวันรายงานตัวเขาปฏิบัติราชการ) หรือ ภายใน 60 วัน
นับแตวันท่ีสําเร็จการศึกษา (กรณีรายงานตัวเขาปฏิบัติราชการกอนวันท่ีมีหลักฐานวาสําเร็จการศึกษา) หากเสนอ
เรื่องขอกําหนดภายหลังเวลาดังกลาวใหกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิไดไมกอนวันท่ีหนวยงานการเจาหนาท่ี
ของคณะหรือมหาวิทยาลัยไดรับเรื่อง

คณะวิชา/หนวยงานประสงคขออนุมัติเพ่ิมวุฒิการศึกษาไวในทะเบียนประวัติ จํานวน 3 ราย ดังนี้
1. นายธนกฤต สังข เฉย พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํ า ตํ าแหน ง

ผูชวยศาสตราจารย ตําแหนงเลขท่ี 1-2-23-129 อัตราเงินเดือน เดือนละ 44,990 บาท สังกัดสาขาวิชาการจัดการ
การทองเท่ียว คณะวิทยาการจัดการ ไดรับอนุญาตใหลาศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาอุทยาน
นันทนาการ และการทองเท่ียว ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีกําหนด 3 เดือน ตั้งแตวันท่ี 1 สิงหาคม 2559
ถึงวันท่ี 31 ตุลาคม 2559 และไดสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก วุฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (อุทยาน
นันทนาการ และการทองเท่ียว) จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ตั้งแตวันท่ี 17 มิถุนายน 2562 โดยยื่นเรื่อง
เสนอขอเพ่ิมวุฒิการศึกษาไวในทะเบียนประวัติ ซึ่งหนวยงานการเจาหนาท่ีของคณะฯ รับเรื่องเม่ือวันท่ี
1 กรกฎาคม 2562 โดยใหมีผลตั้งแตวันท่ี 17 มิถุนายน 2562 ซึ่งเปนวันท่ีสําเร็จการศึกษา

2. นางนุชดา ปานทอง พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหนงผูปฏิบัติงาน
ท่ัวไปปฏิบัติงาน ตําแหนงเลขท่ี 2-3-14-42 อัตราเงินเดือน เดือนละ 25,190 บาท สังกัดหอสมุดสาขา
วังทาพระ สํานักหอสมุดกลาง ไดรับอนุญาตใหลาศึกษานอกเวลาราชการในระดับปริญญาตรี สาขาวิชา
การบัญชี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มีกําหนด 2 ป 6 เดือน ตั้งแตวันท่ี 28 มิถุนายน 2558 ถึงวันท่ี
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31 ธันวาคม 2560 และไดสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วุฒิบัญชีบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ตั้งแตวันท่ี 1 เมษายน 2562 โดยยื่นเรื่องเสนอขอเพ่ิมวุฒิการศึกษาไวในทะเบียนประวัติใหหนวยงาน
การเจาหนาท่ีของคณะฯ รับเรื่องเม่ือวันท่ี 3 มิถุนายน 2562 โดยใหมีผลตั้งแตวันท่ี 3 มิถุนายน 2562 ซึ่งเปน
วันท่ีงานการเจาหนาท่ีของหนวยงานฯ รับเรื่อง เนื่องจากยื่นเรื่องเกินกวา 60 วัน นับแตวันท่ีสําเร็จการศึกษา
(เนื่องจากอัตราเงินเดือน เดือนละ 25,190 บาท เกินกวาอัตราการบรรจุคุณวุฒิปริญญาตรี

3. นางสาวนฤมล โหราเรือง พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหนงนักวิชาการ
อุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี 2-6-29-158 อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท สังกัดสํานักงานบริการ
วิชาการ สํานักงานอธิการบดี ไดรับการบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตั้งแตวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2562 ดวย
วุฒิปริญญาตรี และจากการตรวจสอบพบวา นางสาวนฤมล โหราเรือง ไดสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
วุฒิบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ โปรแกรมวิชาการจัดการท่ัวไป จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บานสมเด็จเจาพระยา ตั้งแตวันท่ี 8 สิงหาคม 2550 ซึ่งสําเร็จการศึกษากอนวันบรรจุเขาปฏิบัติงานเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ประกอบกับประกาศสํานักงานบริการวิชาการ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพ่ือบรรจุบุคคลเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ในสวนของสํานักงานบริการ
วิชาการ ฉบับลงวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2561 โดยกําหนดคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงใหสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทุกสาขา จึงใหเพ่ิมวุฒิการศึกษาไวในทะเบียนประวัติเทานั้น โดยใหมีผลตั้งแต
วันท่ี 3 กรกฎาคม 2562 ซึ่งเปนวันท่ีงานการเจาหนาท่ีของหนวยงานรับเรื่อง (เนื่องจากเปนการบรรจุดวยวุฒิ
ปริญญาตรีและสําเร็จการศึกษากอนบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย)

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหเพ่ิมวุฒิการศึกษาไวในทะเบียนประวัติพนักงาน
มหาวิทยาลัย จํานวน 3 ราย ตามท่ีเสนอ

ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.2 รายงานผลความกาวหนาของการเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ ของ
รองศาสตราจารย ดร.เกษร จันทรศิริ สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
คณะเภสัชศาสตร

สรุปเรื่อง
ตามท่ีมหาวิทยาลัยอนุมัติให รองศาสตราจารย ดร.เกษร จันทรศิริ สังกัดภาควิชาเทคโนโลยี

เภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร ไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรูทางวิชาการเพ่ือเขียนหนังสือ เรื่อง ยาน้ําแขวน
ตะกอน (Suspensions) โดยมีกําหนดระยะเวลา 1 ป ตั้งแตวันท่ี 15 สิงหาคม 2561 ถึงวันท่ี 31 กรกฎาคม 2562 นั้น

ในการนี้ รองศาสตราจารย ดร.เกษร จันทรศิริ ไดสงรายงานผลความกาวหนาของการ
ไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรูทางวิชาการ ครั้งท่ี 3 แลว ซึ่งผานความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะเภสัชศาสตร ครั้งท่ี 12/2562 เม่ือวันท่ี 28 มิถุนายน 2562

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา



14

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบรายงานผลความกาวหนาของการเพ่ิมพูนความรูทาง
วิชาการ ครั้ ง ท่ี 3 ของรองศาสตราจารย  ดร.เกษร จันทร ศิริ  สังกัดภาควิชาเทคโนโลยี เภสัชกรรม
คณะเภสัชศาสตร ตามท่ีเสนอ

ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.3 คณะอักษรศาสตรขออนุมัติขยายเวลาลาศึกษาตอ ราย นายศุภชัย ตะวิชัย
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย เปนกรณีพิเศษ

สรุปเรื่อง
ตามท่ีมหาวิทยาลัยไดอนุญาตให นายศุภชัย ตะวิชัย พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนง

ผูชวยศาสตราจารย ตําแหนงเลขท่ี 1-2-06-301 สังกัดภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร ลาหยุดราชการ
เพ่ือศึกษาภายในประเทศ ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาไทย ณ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ดวยทุนสวนตัว
มีกําหนด 3 ป ตั้งแตวันท่ี 1 สิงหาคม 2559 ถึงวันท่ี 31 กรกฎาคม 2562 นั้น

คณะอักษรศาสตรจึงประสงคขออนุมัติให นายศุภชัย ตะวิชัย ขยายเวลาศึกษาตอในระดับ
ปริญญาเอก สาขาวิชาเดิม ดวยทุนสวนตัว มีกําหนด 1 ป ตั้งแตวันท่ี 1 สิงหาคม 2562 ถึงวันท่ี 31 กรกฎาคม
2563 เปนกรณีพิเศษ แตเนื่องจากตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑการใหพนักงาน
มหาวิทยาลัยไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย พ.ศ. 2560 ขอ 9 กําหนดใหพนักงานมหาวิทยาลัย
ท่ีไดรับอนุมัติไปศึกษาดวยทุนใดๆ หากประสงคจะอยูศึกษาตอดวยทุนเดิม ทุนอ่ืน ๆ หรือทุนสวนตัว หลังจาก
ครบกําหนดท่ีไดรับอนุมัติแลว ใหยื่นคําขอพรอมดวยหลักฐานเก่ียวกับผลการศึกษาท่ีผานมาแลว และคําชี้แจง
เหตุผลความจําเปนท่ีจะตองอยูศึกษาตออีก โดยปกติไมนอยกวา 60 วัน กอนครบกําหนดเวลาท่ีไดรับอนุมัติ
ไวเดิม ท้ังนี้ การขอขยายระยะเวลาศึกษา สามารถกระทําไดไมเกินครั้งละ 6 เดือน เวนแตไดรับอนุมัติจาก
ก.บ.ม. เปนกรณีพิเศษเฉพาะราย เม่ือผูมีอํานาจตาม ขอ 5 อนุมัติแลว จึงจะอยูศึกษาตอไดตามระยะเวลา
ท่ีไดรับอนุมัตินั้น

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชมุ
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมตอินุมัติให นายศุภชัย ตะวิชัย ขยายเวลาศึกษาตอในระดับปริญญา
เอก สาขาวิชาเดิม ดวยทุนสวนตัว มีกําหนด 1 ป ตั้งแตวันท่ี 1 สิงหาคม 2562 ถึงวันท่ี 31 กรกฎาคม 2563
เปนกรณีพิเศษ

ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.4 คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตรขออนุมัติขยายเวลาลาศึกษาตอ ราย
นางสาวดาวรุง ศิลาออน ตําแหนงอาจารย เปนกรณีพิเศษ

สรุปเรื่อง
ตามท่ีมหาวิทยาลัยไดอนุญาตให นางสาวดาวรุ ง ศิลาออน พนักงานมหาวิทยาลัย

ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี 1-2-10-255 สังกัดคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร ลาหยุดราชการ
เพ่ือเดินทางไปศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาวิชา Environmental and Agricultural Sciences
เนน Ecology and Environment Physiology of Animal ณ Nagoya University ประเทศญี่ปุน ดวยทุน
รัฐบาล (กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี) (ทุนประเภท 1 ก) มีกําหนด 3 ป ตั้งแตวันท่ี 16 พฤษภาคม
2559 ถึงวันท่ี 15 พฤษภาคม 2562 นั้น
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คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตรจึงประสงคขออนุมัติให นางสาวดาวรุง ศิลาออน
ขยายเวลาศึกษาตอในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเดิม ดวยทุนเดิม มีกําหนด 10 เดือน 16 วัน ตั้งแตวันท่ี
16 พฤษภาคม 2562 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2563 เปนกรณีพิเศษ แตเนื่องจากตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร
วาดวยหลักเกณฑการใหพนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย พ.ศ. 2560 ขอ 9
กําหนดใหพนักงานมหาวิทยาลัย ท่ีไดรับอนุมัติไปศึกษาดวยทุนใด ๆ หากประสงคจะอยูศึกษาตอดวยทุนเดิม
ทุนอ่ืน ๆ หรือทุนสวนตัว หลังจากครบกําหนดท่ีไดรับอนุมัติแลว ใหยื่นคําขอพรอมดวยหลักฐานเก่ียวกับ
ผลการศึกษาท่ีผานมาแลว และคําชี้แจงเหตุผลความจําเปนท่ีจะตองอยูศึกษาตออีก โดยปกติไมนอยกวา
60 วัน กอนครบกําหนดเวลาท่ีไดรับอนุมัติไวเดิม ท้ังนี้ การขอขยายระยะเวลาศึกษา สามารถกระทําไดไมเกิน
ครั้งละ 6 เดือน เวนแตไดรับอนุมัติจาก ก.บ.ม. เปนกรณีพิเศษเฉพาะราย เม่ือผูมีอํานาจตาม ขอ 5 อนุมัติแลว
จึงจะอยูศึกษาตอไดตามระยะเวลาท่ีไดรับอนุมัตินั้น

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติให นางสาวดาวรุง ศิลาออน ขยายเวลาศึกษาตอในระดับ
ปริญญาเอก สาขาวิชาเดิม ดวยทุนเดิม มีกําหนด 10 เดือน 16 วัน ตั้งแตวันท่ี 16 พฤษภาคม 2562 ถึงวันท่ี
31 มีนาคม 2563 เปนกรณีพิเศษ

ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.5 ช้ีแจงเหตุผลกรณีเดินทางไปฝกอบรม ณ ตางประเทศ โดยไมไดรับอนุญาต

สรุปเรื่อง
ดวย คณะศึกษาศาสตร มีบันทึกขอความ ท่ี ศธ 6812.6/394 ลงวันท่ี 30 พฤษภาคม 2562

ประสงคขออนุญาตใหบุคลากรในสังกัด 8 ราย ดังนี้
(1) อาจารยนภสร นีละไพจิตร
(2) ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวรี ญานปรีชาเศรษฐ
(3) อาจารย ดร.วรรณวสิา บุญมาก
(4) อาจารยนรินทรา จันทศร
(5) อาจารยกมลรัตน หนูสวี
(6) อาจารยอัยรัสต แกสมาน
(7) อาจารย ดร.ธิติ ญานปรีชาเศรษฐ
(8) อาจารย ดร.ทิพยวรรณ สุขใจรุงวัฒนา

ลาหยุดราชการเพ่ือเดินทางไปฝกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษทางวิทยาศาสตรการกีฬา ณ ประเทศออสเตรเลีย
มีกําหนด 9 วัน ระหวางวันท่ี 7-15 มิถุนายน 2562 ดวยงบประมาณคณะศึกษาศาสตร

โดยบันทึกขอความคณะศึกษาศาสตร ท่ี ศธ 6812.6/394 ลงวันท่ี 30 พฤษภาคม 2562
ไดมาถึงกองทรัพยากรมนุษย รับเรื่องวันท่ี 6 มิถุนายน 2562 เวลา 10.30 น. ตอมาหัวหนาภาควิชาพ้ืนฐาน
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร ไดโทรหารือกับกองทรัพยากรมนุษยกรณีหากไดรับวีซาไมทันตามกําหนดวันออก
เดินทางจะมีแนวทางแกไขอยางไร ซึ่งกองทรัพยากรมนุษยไดใหแนวทางวาควรเปลี่ยนแปลงกําหนดการเดินทาง
ไปฝกอบรม เนื่องจากการขออนุญาตลาหยุดราชการเพ่ือเดินทางไปฝกอบรม ณ ตางประเทศ จะตองไดรับ
การอนุญาตจากอธิการบดีหรือผูท่ีอธิการบดีมอบหมายกอนการเดินทาง โดยกองทรัพยากรมนุษยไดสงหนังสือ
กลับไปยังคณะศึกษาศาสตร เพ่ือใหดําเนินการเปลี่ยนแปลงกําหนดการเดินทาง
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ตอมาวันท่ี 7 มิถุนายน 2562 เจาหนาท่ีคณะศึกษาศาสตรไดโทรมาแจงวาคณาจารยท้ัง 8 ราย
ไดรับวีซาในวันท่ี 7 มิถุนายน 2562 และไดออกเดินทางไปฝกอบรม ณ ประเทศออสเตรเลียในวันดังกลาวแลว
คณะศึกษาศาสตรจึงไดสงหนังสือกลับมายังกองทรัพยากรมนุษย โดยกองทรัพยากรมนุษยไดรับเรื่อง ในวันท่ี
7 มิถุนายน 2562 เวลา 16.30 น.

คณะศึกษาศาสตรไดชี้แจงเหตุผลการเดินทางไปฝกอบรมโดยท่ีไมไดรับอนุญาต โดยแจงวา
อาจจะมีการสื่อสารท่ีคลาดเคลื่อนและเขาใจผิดเก่ียวกับวันเดินทางไปฝกอบรมเนื่องจากวีซาไมแลวเสร็จ จึงทําให
กองทรัพยากรมนุษยเขาใจวาคณาจารยอาจไมสามารถเดินทางในชวงวันดังกลาวได จึงไดสงเรื่องขออนุมัติ
กลับไปยังคณะศึกษาศาสตร วันท่ี 6 มิถุนายน 2562 เพ่ือใหดําเนินการเปลี่ยนแปลงกําหนดการเดินทาง
แตปรากฏวาบุคลากรท้ัง 8 ราย ไดรับอนุมัติวีซาผานวันท่ี 7 มิถุนายน 2562 ซึ่งขณะนั้นบุคลากรท้ัง 8 ราย ยังไม
ทราบเรื่องการสงคืนหนังสือตนเรื่องการขออนุมัติฯ กลับคืนมายังคณะศึกษาศาสตร เนื่องจากระยะเวลา
กระชั้นชิดมาก ประกอบกับคณะก็ไมไดแจงขอมูลใดใหบุคลากรท้ัง 8 ราย ทราบ จึงสงผลใหเขาใจไดวาเรื่องท่ี
เสนอขออนุมัติฯ ไมมีปญหา และเขาใจวาไดรับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยแลวสามารถเดินทางไปฝกอบรม
ตามกําหนดการเดิมได ซึ่งบุคลากรดังกลาวไดชี้แจงวาไมไดมีเจตนาละเวนการไมปฏิบัติตามระเบียบแตอยางใด

ดังนั้น คณะศึกษาศาสตรจึงมีความประสงคขออนุญาตใหบุคลากรในสังกัด จํานวน 8 ราย
ลาหยุดราชการเพ่ือเดินทางไปฝกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษทางวิทยาศาสตรการกีฬา ณ ประเทศออสเตรเลีย
มีกําหนด 9 วัน ระหวางวันท่ี 7-15 มิถุนายน 2562 ดวยงบประมาณคณะศึกษาศาสตร

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุญาตใหบุคลากรในสังกัดคณะศึกษาศาสตร จํานวน 8 ราย
ลาหยุดราชการเพ่ือเดินทางไปฝกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษทางวิทยาศาสตรการกีฬา ณ ประเทศออสเตรเลีย
มีกําหนด 9 วัน ระหวางวันท่ี 7-15 มิถุนายน 2562 ดวยงบประมาณคณะศึกษาศาสตร ท้ังนี้ ใหคณะวิชา/
หนวยงาน กํากับ ดูแล บุคลากรในสังกัดใหปฏิบัติตามระเบียบและข้ันตอนเก่ียวกับการลาฝกอบรมท้ัง
ภายในประเทศและตางประเทศ โดยตองไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติกอน และจะตองจัดทําสัญญาอนุญาต
ใหพนักงานไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยใหแลวเสร็จกอนเดินทางไปฝกอบรมฯ ผูท่ีไมปฏิบัติ
ตามระเบียบหลักเกณฑฯ อาจเขาขายกระทําผิดวินัย

ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.6 ขออนุมัติยาย ตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ราย
นายปยพล รัตนเลี่ยม

สรุปเรื่อง
ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากรท่ี 74/2562 ลงวันท่ี 14 มกราคม 2562 สั่งจัดสรรอัตรากําลัง

ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา พนักงานมหาวิทยาลัย
ประเภทพนักงานชั่วคราว ลูกจางประจํา ลูกจางมหาวิทยาลัย ประเภทลูกจางประจํา ลูกจางมหาวิทยาลัย
ประเภทลูกจางชั่วคราว ตามการแบงหนวยงานภายในสํานักงานอธิการบดี ตั้งแตวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2562 และ
คําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากรท่ี 180/2562 ลงวันท่ี 28 มกราคม 2562 สั่งเปลี่ยนชื่อตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย นั้น

เพ่ือใหการบริหารจัดการกองบริหารงานวิชาการเปนไปดวยความเรียบรอย จึงขออนุมัติยาย
ตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ราย นายปยพล รัตนเลี่ยม
ตําแหนงนักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี 2-3-19-339 อัตราเงินเดือน 23,040 บาท จาก
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สังกัดงานบริการกลาง กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร สํานักงานอธิการบดี ไปตั้งจายในสังกัด
งานจัดการศึกษา กองบริหารงานวิชาการ สํานักงานอธิการบดี ตั้งแตวันท่ี 1 สิงหาคม 2562 เปนตนไป

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหยาย ตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ราย นายปยพล รัตนเลี่ยม ตําแหนงนักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ
ตําแหนงเลขท่ี 2-3-19-339 อัตราเงินเดือน 23,040 บาท จากสังกัดงานบริการกลาง กองงานวิทยาเขตพระราชวัง
สนามจันทร สํานกังานอธิการบดี ไปตั้งจายในสังกัดงานจัดการศึกษา กองบริหารงานวิชาการ สํานักงานอธิการบดี
ตั้งแตวันท่ี 1 สิงหาคม 2562 เปนตนไป

ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.7 ขออนุมัติแตงตั้ งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานของผู มีความรู
ความสามารถพิเศษเปนอาจารยปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย จํานวน 22 ราย

สรุปเรื่อง
ดวยคณะวิชาไดเสนอขอแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูมีความรู

ความสามารถพิเศษเปนอาจารยในมหาวิทยาลัย เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานของผูมีความรูความสามารถ
พิเศษ ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 จํานวน 22 ราย ดังนี้

คณะโบราณคดี จํานวน 1 ราย ไดแก
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิรพัฒน ประพันธวิทยา
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิรพัฒน ประพันธวิทยา
1. หัวหนาภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี ประธานกรรมการ
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัยณรงค กลิ่นนอย กรรมการ

(ภาควิชาภาษาตะวันออก)
3. รองศาสตราจารย ดร.เชษฐ ติงสัญชลี กรรมการ

(ภาควิชาประวัติศาสตรศิลปะ)
4. นางสาวดวงใจ ตะกรุดทอง เลขานุการ
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ จํานวน 4 ราย ไดแก
1. ศาสตราจารยเกียรติคุณอิทธิพล ตั้งโฉลก
2. ศาสตราจารยเกียรติคุณวิชัย สิทธิรัตน
3. ศาสตราจารยเกียรติคุณพิษณุ ศุภนิมิตร
4. ศาสตราจารยเกียรติคุณปรีชา  เถาทอง
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ศาสตราจารยเกียรติคุณอิทธิพล ตั้งโฉลก
1. รองคณบดีฝายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา ประธานกรรมการ
2. หัวหนาภาควิชาจิตรกรรม กรรมการ
3. ผูชวยศาสตราจารยนาวิน เบียดกลาง (ภาควิชาจิตรกรรม) กรรมการ
4. รองศาสตราจารยสุธี คุณาวิชยานนท (ภาควิชาทฤษฎีศิลป) กรรมการ
5. นางสาวจุรารัตน คนทน เลขานุการ
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คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ศาสตราจารยเกียรติคุณวิชัย สิทธิรัตน
1. รองคณบดีฝายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา ประธานกรรมการ
2. หัวหนาภาควิชาประติมากรรม กรรมการ
3. อาจารยนภดล วิรุฬหชาตะพันธ (ภาควิชาประติมากรรม) กรรมการ
4. ผูชวยศาสตราจารยสิทธิชัย ปรัชญารัติกุล (ภาควิชาภาพพิมพ) กรรมการ
5. นางสาวจุรารัตน คนทน เลขานุการ
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ศาสตราจารยเกียรติคุณพิษณุ ศุภนิมิตร
1. รองคณบดีฝายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา ประธานกรรมการ
2. หัวหนาภาควิชาภาพพิมพ กรรมการ
3. ศาสตราจารยถาวร โกอุดมวิทย (ภาควิชาภาพพิมพ) กรรมการ
4. ผูชวยศาสตราจารยนาวิน เบียดกลาง (ภาควิชาจิตรกรรม) กรรมการ
5. นางสาวจุรารัตน คนทน เลขานุการ
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ศาสตราจารยเกียรติคุณปรีชา  เถาทอง
1. รองคณบดีฝายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา ประธานกรรมการ
2. หัวหนาภาควิชาศิลปไทย กรรมการ
3. อาจารยจินตนา เปยมศิริ (ภาควิชาศิลปไทย) กรรมการ
4. ผูชวยศาสตราจารยอดิเรก โลหะกุล (ภาควิชาประติมากรรม) กรรมการ
5. นางสาวจุรารัตน คนทน เลขานุการ
คณะมัณฑนศิลป จํานวน 2 ราย ไดแก
1. รองศาสตราจารยสน  สีมาตรัง
2. รองศาสตราจารย ดร.ไพโรจน  ชมุนี
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ท้ัง 2 ราย ดังนี้
1. คณบดีคณะมัณฑนศิลป ประธานกรรมการ
2. รองคณบดีฝายวิชาการ กรรมการ
3. ศาสตราจารยเอกชาติ จันอุไรรัตน กรรมการ

(ภาควิชาออกแบบตกแตงภายใน)
4. นายศุภฤกษ  ทับเสน เลขานุการ
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จํานวน 3 ราย ไดแก
1. รองศาสตราจารย ดร.วิโรจน กนกศิลปธรรม
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิทยา  หลิวเสรี
3. อาจารย ดร. อํานาจ สิทธัตตระกูล
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน รองศาสตราจารย ดร.วิโรจน กนกศิลปธรรม
1. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประธานกรรมการ
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิสิฐ ตั้งเคียงศิริสิน กรรมการ

(คณะเภสัชศาสตร)
3. หัวหนาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล กรรมการ
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีระนุช อินทะกัณฑ กรรมการ

(ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล)
5. นางพนิดา ตันติอํานวย เลขานุการ
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คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิทยา  หลิวเสรี
1. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประธานกรรมการ
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุเชษฐ สมุหเสนีโต กรรมการ

(ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร)
3. หัวหนาภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ กรรมการ
4. รองศาสตราจารย ดร.พิมพชนก จตุรพิรีย กรรมการ

(ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ)
5. นางพนิดา ตันติอํานวย เลขานุการ
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน อาจารย ดร. อํานาจ สิทธัตตระกูล
1. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประธานกรรมการ
2. ผูชวยศาสตราจารยหิรัญรัตน สุวรรณนมี กรรมการ

(ผูทรงคุณวุฒินอกคณะวิชา)
3. หัวหนาภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ กรรมการ
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จันทรฉาย ทองปน กรรมการ

(ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ)
5. นางพนิดา  ตันติอํานวย เลขานุการ
คณะวิทยาศาสตร จํานวน 2 ราย ไดแก
1. ศาสตราจารย ดร.เสริม จันทรฉาย
2. ศาสตราจารย ดร.ไรโม เน็กกี
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ศาสตราจารย ดร.เสริม จันทรฉาย
1. คณบดีคณะวิทยาศาสตร ประธานกรรมการ
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อิสระ มะศิริ (หัวหนาภาควิชาฟสิกส) กรรมการ
3. รองศาสตราจารย ดร.มนัส แซดาน (ภาควิชาฟสิกส) กรรมการ
4 ชวยศาสตราจารย ดร. กรกช ชั้นจิรกุล (ภาควิชาชีววิทยา) กรรมการ
5. นายเกียรติ อุดมกาญจนานนท เลขานุการ
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ศาสตราจารย ดร.ไรโม เน็กกี
1. คณบดีคณะวิทยาศาสตร ประธานกรรมการ
2. อาจารย ดร.วรกฤษณ ศุภพร (หัวหนาภาควิชาคณิตศาสตร) กรรมการ
3. รองศาสตราจารย ดร.สืบสกุล อยูยืนยง (ภาควิชาคณิตศาสตร) กรรมการ
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร. มาลินี ชัยยะ (ภาควิชาคณิตศาสตร) กรรมการ
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร. กรกช ชั้นจิรกุล (ภาควิชาชีววิทยา) กรรมการ
6. นายเกียรติ อุดมกาญจนานนท เลขานุการ
คณะสถาปตยกรรมศาสตร จํานวน 8 ราย
1. ศาสตราจารยพิเศษเสนอ  นิลเดช
2. รองศาสตราจารยฤทัย  ใจจงรัก
3. ศาสตราจารย ดร.วีระ อินพันทัง
4. อาจารยวนิดา  พ่ึงสุนทร
5. รองศาสตราจารยอนุวิทย  เจริญศุภกุล
6. ศาสตราจารยกําธร  กุลชล
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7. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิบูลย  จินาวัฒน
8. รองศาสตราจารยมาลินี  ศรีสุวรรณ
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ท้ัง 8 ราย ไดแก
1. คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร ประธานกรรมการ
2. หัวหนาภาควิชาสถาปตยกรรม กรรมการ
3. หัวหนาภาควิชาศิลปสถาปตยกรรม กรรมการ
4. หัวหนาภาควิชาเทคนิคสถาปตยกรรม กรรมการ
5. หัวหนาภาควิชาการออกแบบและวางผังชุมชนเมือง กรรมการ
6. นางยุพา  เพ็ชรแกว เลขานุการ
7. นางสาวเกศกนก นรสาร ผูชวยเลขานุการ
คณะเภสัชศาสตร จํานวน 2 ราย ไดแก
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร. กมลพรรณ  บุญกิจ
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร. วิเชียร  ลีลาสงาลักษณ
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ผูชวยศาสตราจารย ดร. กมลพรรณ  บุญกิจ
1. คณบดีคณะเภสัชศาสตร ประธานกรรมการ
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฏฐิญา คาผล กรรมการ

(ภาควิชาเภสัชกรรมชุมชน)
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สรายุทธ จันทรมหเสถียร กรรมการ

(ภาควิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา)
4. นางอารยา ธนะวัฒนานนท เลขานุการ
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ผูชวยศาสตราจารย ดร. วิเชียร  ลีลาสงาลักษณ
1. คณบดีคณะเภสัชศาสตร ประธานกรรมการ
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฏฐิญา คาผล กรรมการ

(ภาควิชาเภสัชกรรมชุมชน)
3. อาจารย ดร.วราภรณ ศกศวัตเมฆินทร กรรมการ

(ภาควิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา)
4. อาจารย ดร.นพรัตน นันทรัตนพงศ กรรมการ

(ภาควิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา)
5. นางอารยา ธนะวัฒนานนท เลขานุการ
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผูมีความรู ความสามารถพิเศษเปนอาจารยปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย จํานวน 22 ราย ตามรายชื่อท่ีคณะฯ เสนอ
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ระเบียบวาระท่ี 4.2 แผนและการติดตามผลการดําเนินงานตามแผน
ระเบียบวาระท่ี 4.2.1 (ราง) แผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 5 ป พ.ศ. 2562-2566

สรุปเรื่อง
ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยในการประชุมวาระพิเศษ ครั้งท่ี 1/2562 เม่ือวันท่ี 27 มีนาคม 2562

ไดเห็นชอบใหแตงตั้งผูชวยศาสตราจารยชัยชาญ ถาวรเวช เปนผูรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
ตั้งแตวันท่ี 1 เมษายน 2562 และพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 มาตรา 36 กําหนดให
อธิการบดีเปนผูแทนของมหาวิทยาลัยในกิจการท้ังปวง และมีอํานาจหนาท่ี (2) จัดทํานโยบายและแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยเสนอตอสภามหาวิทยาลัย รวมท้ังติดตามและประเมินผลการดําเนินงานดานตางๆ ของ
มหาวิทยาลัย นั้น

ในการนี้ กองแผนงานจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา (ราง) แผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร
ระยะ 5 ป พ.ศ. 2562-2566 โดยมีสาระสําคัญดังนี้

1. ข้ันตอนการดําเนินงาน
1.1 กองแผนงานไดศึกษาความตองการและความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสียกับ

มหาวิทยาลัยตอแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย รวมท้ังทบทวนการวิเคราะห SWOT Analysis จากประชาคม
ชาวศิลปากรทุกภาคสวน เพ่ือนํามาวิเคราะหปจจัยเชิงยุทธศาสตร (SFAS-Strategic Factor Analysis
Summary) และกําหนดตําแหนงทางยุทธศาสตร

1.2 คณะกรรมการบริหารและขับเคลื่อนยุทธศาสตรอธิการบดีไดจัดประชุมระดมความ
คิดเห็น จํานวน 3 ครั้ง ครั้งท่ี 1 เม่ือวันอังคารท่ี 23 มีนาคม 2562 ครั้งท่ี 2 เม่ือวันอังคารท่ี 21 พฤษภาคม
2562  และครั้งท่ี 3 เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 20 มิถุนายน 2562 เพ่ือจัดทํายุทธศาสตร เปาประสงคยุทธศาสตร
กลยุทธ มาตรการ และตัวชี้วัดในการผลักดันยุทธศาสตรใหบรรลุวิสัยทัศนตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด รวมท้ังได
นําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยและการปฏิบัติหนาท่ี
ของอธิการบดี ในการประชุมครั้งท่ี 4/2562 เม่ือวันท่ี 10 กรกฎาคม 2562 โดยท่ีประชุมไดพิจารณาและให
ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงตัวชี้วัด พรอมท้ังการกําหนดคาเปาหมายใหครอบคลุมทุกมิติมากข้ึน ซึ่งฝาย
วางแผนและพัฒนาไดปรับปรุง (ราง) แผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 5 ป พ.ศ. 2562-2566 ตามมติ
ของคณะกรรมการเรียบรอยแลว

2. สาระสําคัญของ (ราง) แผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 5 ป พ.ศ. 2562-2566
2.1 ปรัชญา ปณิธาน วัฒนธรรมองคกร อัตลักษณ อัตลักษณเชิงพ้ืนท่ี วิสัยทัศน พันธกิจ

เปาหมาย คานิยม ขีดความสามารถหลัก และความเชี่ยวชาญมหาวิทยาลัย
(1) ปรัชญาของมหาวิทยาลัยศิลปากร (Philosophy) “ศิลปและศาสตร สรางสรรค

ชาติยั่งยืน”
(2) ปณิธาน (Determination) “สรางสรรคศิลปะ วิทยาการ และภูมิปญญาเพ่ือ

สังคม”
(3) วัฒนธรรมองคกร (Organization Culture) “สืบสาน สรางสรรค ศิลปากรเปนเลิศ”
(4) อัตลักษณ (Identity) “ชาวศิลปากรเปนผูมีความคิดสรางสรรค”
(5) อัตลักษณเชิงพ้ืนท่ี (Campus Identity)

- วังทาพระ การเปนศูนยกลางองคความรูดานศิลปะการออกแบบ และ
วัฒนธรรม

- พระราชวังสนามจันทร จังหวัดนครปฐม Smart and Green Campus
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- วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรีเปนท่ีพ่ึงของชุมชน ผูนําองค
ความรูดานการจัดการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ และวัฒนธรรม บูรณาการขามศาสตร

- City Campus (เมืองทองธานี) World Class &Smart Campus และสราง
ขีดความสามารถในการแขงขันและรายไดกับมหาวิทยาลัย

(6) วิสัยทัศน  (Vision) “มหาวิทยาลัยชั้นนําแห งการสรางสรรค ”(Leading
creative university)

(7) คําอธิบายวิสัยทัศน มหาวิทยาลัยศิลปากรเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําแหงการ
สรางสรรคโดยมีลักษณะของการสรางสรรค ประกอบดวย

- มีกระบวนการไดมาโดยผานฐานความรู (Process)
- ผลิตหรือพัฒนาสิ่งใหมไดอยางมีความแตกตาง (Originality)
- มีคุณคาหรือมูลคาทางสังคม (Social Value)

(8) พันธกิจ (Mission)
- พัฒนาและถายทอดความรู เพ่ือผลิตบัณฑิตใหมีอัตลักษณ มีคุณลักษณะท่ี

พึงประสงค และเปนพลเมืองท่ีมีคุณคาของประเทศและของโลก
- เปนศูนยกลางแหงการสรางสรรค จากการคนควา วิจัย และสรางสรรค

ผลงานทางวิชาการและวิชาชีพ และนําผลไปใชใหเกิดประโยชนในการสรางองคความรูและพัฒนาประเทศ
- นําองคความรู ท้ังศาสตรและศิลปท่ีเปนทุนแหงการสรางสรรคท่ีมีความ

เชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยไปใหบริการทางวิชาการแกสังคม เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งใหแกสังคม และ
พัฒนาคุณภาพชีวิต

- เปนศูนยกลางองคความรู และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติทุกระดับ
ท้ังระดับทองถ่ิน ระดับชาติ และนานาชาติ

(9) เปาหมาย : แผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 5 ป พ.ศ. 2562-2566
- เปนมหาวิทยาลัยท่ีมีความเปนเลิศ (Academic Excellence) มีชื่อเสียงดาน

วิชาการมาตรฐานสากล ไดรับการยอมรับ social values : ACADEMIC REPUTATION
- เปนมหาวิทยาลัยติดอันดับ 1 ในสาขาวิชาดานศิลปะและการออกแบบ

ระดับประเทศ และเปนผูนําในการผลิตผลงานวิจัยและงานสรางสรรค การบริการวิชาการ การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมท่ีเชื่อมโยงกับทองถ่ินหรืออุตสาหกรรม ตอบโจทยการเปลี่ยนแปลงของประเทศ เพ่ือแกปญหา
ของชุมชน สังคม และประเทศ : RESEARCH AND CREATIVITY

- เปน Smart University บริหารจัดการดวยนวัตกรรมและใสใจสิ่งแวดลอม :
SMART AND GREEN ADMINISTRATION

- ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ มีทักษะท่ีจําเปนสําหรับศตวรรษท่ี 21 : STUDENT
AND ALUMNI

- มีภาพลักษณศิลปากรเผยแพรสูสาธารณะ : SILPAKORN BRANDING
ดานการผลิตบัณฑิต และการจัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยศิลปากรตอบโจทย

การเรียนการสอนในทุกรูปแบบ เปนมหาวิทยาลัยชั้นนํา ท่ีมีความเปนเลิศทางวิชาการ (Academic
Excellence) มี Smart Faculty ท่ีมีความเชี่ยวชาญสูง สรางนักศึกษาใหเปน Smart Student มีทักษะท่ี
จําเปนในศตวรรษท่ี 21 มีอัตลักษณท่ีเดนชัด มีความคิดสรางสรรค มีจิตวิญญาณในการคิดและทําเพ่ือสังคม
และรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม เปน Active Citizenship มีความเปนนานาชาติ สามารถทํางานไดหลากหลาย
วัฒนธรรม



23

ดานการวิจัยและงานสรางสรรค  การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม เปนผูนําในการสรางสรรคผลงานดานศิลปะและการออกแบบอันดับ 1 ของประเทศ รวมท้ังเปน
ผูนําในการผลิตผลงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีเชื่อมโยงกับทองถ่ินหรืออุตสาหกรรม โดยมีทิศทางการพัฒนา
งานวิจัยของมหาวิทยาลัยท่ีชัดเจน ตอบโจทยการเปลี่ยนแปลงของประเทศ

ดานการบริหารจัดการองคกร มหาวิทยาลัยศิลปากรเปน Digital Transformation
University มีการบริหารแบบสมารท บุคลากรมีความภูมิใจ ความรักและผูกพันตอมหาวิทยาลัยศิลปากร
พรอมใจกันขับเคลื่อนใหองคกรกาวหนาดวยการเปนบุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญ มีคุณภาพ มีระเบียบวินัย
พัฒนาตนเอง เพ่ือความกาวหนาในชีวิต และสามารถสรางความสมดุลในชีวิตการทํางาน ชีวิตตนเอง และชีวิต
ครอบครัว

ดานภาพลักษณศิลปากร เปนศูนยกลางทางวิชาการดานการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม
และมีบทบาทในการกําหนดนโยบายดานศิลปวัฒนธรรมของประเทศ และเปนมหาวิทยาลัยท่ีมีความชัดเจน
ในการเปน A National Pillar of Art and Design เปนท่ีรูจักท่ัวโลกในฐานะผูนําดานศิลปะและการออกแบบ
ของชาติ มีคณาจารยเปนผูเชี่ยวชาญชั้นนําของประเทศ มีความแข็งแกรงทางดานวิชาการในทุกสาขาวิชา และ
เปนผูนําในการสรางมาตรฐานทางศิลปะและวัฒนธรรมใหแกสังคม

(10) คานิยม (Core Value)
TEAM-SU
T = Transparency มีความโปรงใส
E = Excellence มุงเนนความเปนเลิศ การบูรณาการ

ศาสตรและศิลป
A = Amicability มีความเปนกัลยาณมิตร
M = Moral Courage มีความกลาหาญทางจริยธรรม
S = Spirit มีจิตวิญญาณความเปนศิลปากร
U = Unity มีความเปนหนึ่งเดียว

(11) ขีดความสามารถหลัก (Core Competency)
S = Scientific Thinking คิดอยางเปนระบบเชิงวิทยาศาสตร
I = Integrity มีศักดิ์ศรีแหงตน
L = Love of Wisdom มีสติปญญา
P = Public Mind มีจิตสาธารณะ
A = Art Appreciation ตระหนักซึ้งในคุณคาแหงศิลปะ
K = Knowledgeable มีความรอบรู
O = Outcomes Oriented Person มุงเนนผลลัพธของงานท่ีเปนเลิศ
R = Responsible Man เ ป น ท รั พ ย า ก ร ม นุ ษ ย ท่ี มี ค ว า ม

รับผิดชอบสูง
N = Need for Achievement เปนผูท่ีมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์

(12) จุดเนน/ความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย
- เปนเลิศในสาขาวิชาดานศิลปะและการออกแบบ
- เปนผูนําดานศิลปวัฒนธรรม
- การบูรณาการความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกับศาสตรดานศิลปะ

และการออกแบบ
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2.2 ยุทธศาสตร เปาประสงคยุทธศาสตร กลยุทธ มาตรการ และตัวชี้วัดเปาประสงค
(ราง) แผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 5 ป พ.ศ. 2562-2566 ประกอบดวย 5 ยุทธศาสตร

14 กลยุทธ 24 มาตรการ 16 ตัวชี้วัดในระดับเปาประสงคยุทธศาสตร และ 50 ตัวชี้วัดในระดับมาตรการ
กรอบงบประมาณ จํานวน 1,878 ลานบาท หรือประมาณปละ 376 ลานบาท ท้ังนี้ การประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 5 ป พ.ศ. 2562-2566 ฉบับนี้ เปนการวัดความสําเร็จตามตัวชี้วัด
ระดับเปาประสงคยุทธศาสตรเทานั้น  สําหรับตัวชี้วัดระดับมาตรการเปนตัวชี้วัดในการกํากับ ติดตามการ
ดําเนินงานตามมาตรการตางๆ เพ่ือขับเคลือ่นยุทธศาสตรใหบรรลุเปาประสงคท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดไว

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) แผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 5 ป
พ.ศ. 2562-2566 โดยใหเพ่ิมการพัฒนาเทคโนโลยีและการสื่อสาร อาทิ ดานเทคโนโลยีในการจัดการขอมูล
(BI : Business Intelligence) และพัฒนานวัตกรรมปญญาประดิษฐ (Artificial Intelligence) กอนนําเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.2.2 (ราง) แผนอัตรากําลังมหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 4 ป พ.ศ. 2563-2566

สรุปเรื่อง
ตามท่ีมหาวิทยาลัยไดประกาศขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยแผนอัตรากําลังบุคลากร

การกําหนดกรอบอัตรากําลังบุคลากร และบริหารกรอบอัตรากําลัง พ.ศ. 2561 เม่ือวันท่ี 9 มีนาคม พ.ศ. 2561
เพ่ือควบคุม กํากับ ติดตามและบริหารงานบุคลากรของมหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพ  และมีคําสั่งมหาวิทยาลัย
ศิลปากรท่ี 1809/2561 เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานเพ่ือทําหนาท่ีกําหนดแนวทางการจัดทําแผนอัตรากําลังบุคลากร
การกําหนดกรอบอัตรากําลังบุคลากร และการวิเคราะหกรอบอัตรากําลัง เม่ือวันท่ี 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เพ่ือทํา
หนาท่ีจัดทําขอมูลประกอบการจัดทําแผนอัตรากําลังบุคลากร การกําหนดกรอบอัตรากําลังบุคลากร และ
การวิเคราะหกรอบอัตรากําลัง ระยะ 4 ป พ.ศ. 2563-2566 นั้น

บัดนี้  คณะทํางานฯ ไดจัดทํา (ราง) แผนอัตรากําลังมหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 4 ป
พ.ศ. 2563-2566 เรียบรอยแลว

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบ (ราง) แผนอัตรากําลังมหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 4 ป
พ.ศ. 2563-2566 ตามท่ีเสนอ
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ระเบียบวาระท่ี 4.3 ขอบังคับ / ระเบียบ / ประกาศ
ระเบียบวาระท่ี 4.3.1 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

ประจําปการศึกษา 2561

สรุปเรื่อง
ตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี นร 0508/ท 1942 ลงวันท่ี 20 มีนาคม 2562

ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองคมาพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ประจําปการศึกษา 2561 ในวันจันทร ท่ี 25 พฤศจิกายน 2562 ท้ังภาคเชาและภาคบาย
ณ ศูนยศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวัง
สนามจันทร จังหวัดนครปฐม นั้น

ในการนี้ กองกิจการนักศึกษาในฐานะประธานคณะอนุกรรมการฝายฝกซอมบัณฑิตไดกําหนด
วันฝกซอมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปการศึกษา 2561 และเสนอท่ีประชุมพิจารณา (ราง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปการศึกษา 2561 ดังนี้

1. วันฝกซอมยอยคณะวิชา วันเสารท่ี 16 พฤศจิกายน 2562
วันอาทิตยท่ี 17 พฤศจิกายน 2562
วันพฤหัสบดีท่ี 21 พฤศจิกายน 2562

2. วันฝกซอมยอยและถายภาพหมู วันศุกรท่ี 22 พฤศจิกายน 2562
3. วันฝกซอมใหญ วันเสารท่ี 23 พฤศจิกายน 2562
4. วันพระราชทานปริญญาบัตร วันจันทรท่ี 25 พฤศจิกายน 2562
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปการศึกษา 2561 และใหนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป

ท้ังนี้ ท่ีประชุมมีขอเสนอแนะใหมหาวิทยาลัยเรียนเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภท
ผูทรงคุณวุฒิ และกรรมการในคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากรเขารวมพิธีในวันพระราชทาน
ปริญญาบัตรดวย

ระเบียบวาระท่ี 4.3.2 (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑ
วิธีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
และการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. ....

สรุปเรื่อง
ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการ

ปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี ครั้งท่ี 7/2561 เม่ือวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2561 ไดเห็นชอบใหเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาปรับขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑ วิธีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี พ.ศ. 2560 ขอ 10 (3) ซึ่งกําหนดใหอธิการบดีจัดทํารายงาน
การประเมินตนเองตามแบบ และวิธีการท่ีคณะกรรมการกําหนดเสนอคณะกรรมการภายใน 60 วัน นับแตวันสิ้น
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ปงบประมาณ เปนภายใน 90 วัน นับแตวันสิ้นปงบประมาณ เนื่องจากในการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี อธิการบดีจะตองนําขอมูลผลการดําเนินงานของทุกสวนงานมา
รวบรวม ตรวจสอบ ประมวล วิเคราะห เพ่ือจัดทํารายงานตอไป ดังนั้น การจัดทํารายงานของอธิการบดีจึงควร
มากกวา 60 วัน นับตั้งแตวันสิ้นปงบประมาณ ซึ่งเปนวันท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดใหหัวหนาสวนงานจัดทํารายงาน
การประเมินตนเอง โดยระยะเวลาท่ีเหมาะสม คือ ภายใน 90 วัน นับตั้งแตวันสิ้นปงบประมาณ ท้ังนี้ ไดผานความ
เห็นชอบจากท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 10/2561 เม่ือวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2561 แลว นั้น

ในการนี้ กองกฎหมายจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวย
หลักเกณฑ วิธีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. ....

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวย
หลักเกณฑ วิธีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. .... และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.3.3 (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑ อัตราจาย เง่ือนไข
และวิธีการ ในการจายเงินคาธรรมเนียมการศึกษา และคาใชจายตางๆ
สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต โครงการทุนเอราวัณ พ.ศ. ....

สรุปเรื่อง
ดวยคณะศึกษาศาสตรประสงคกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา และคาใชจายตางๆ

ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตสําหรับนักศึกษาโครงการทุนเอราวัณ
ในการนี้ เพ่ือใหเปนไปตามความในขอ 34 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการ

บริหารการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 คณะศึกษาศาสตรจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา (ราง)
ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑ อัตราจาย เงื่อนไขและวิธีการในการจายเงินคาธรรมเนียม
การศึกษา และคาใชจายตางๆ สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต โครงการทุนเอราวัณ พ.ศ. .... ซึ่งผานการ
พิจารณาจากกองกฎหมายแลว

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวย
หลักเกณฑ อัตราจาย เงื่อนไขและวิธีการในการจายเงินคาธรรมเนียมการศึกษา และคาใชจายตางๆ สําหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต โครงการทุนเอราวัณ พ.ศ. .... และใหนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป
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ระเบียบวาระท่ี 4.3.4 (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑ วิธีการประเมินคางาน และ
คะแนนการประเมินคางานของตําแหนงสําหรับบุคลากรสายสนับสนุน พ.ศ. ....

สรุปเรื่อง
ตามท่ีท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากรในการประชุมครั้งท่ี 6/2562 เม่ือวันท่ี 12 มิถุนายน

2562 ไดมีมติเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้ง
พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน พ.ศ. .... โดยกําหนดใหการกําหนดจํานวนท่ีพึงมีไดของ
ระดับตําแหนงท่ีสูงข้ึน ใหมีการประเมินคางานของตําแหนงเพ่ือวัดคุณภาพของตําแหนงตามลักษณะงาน หนาท่ี
ความรับผิดชอบ คุณภาพ และความยุงยากของงาน ความรู ความสามารถและประสบการณท่ีตองการในการ
ปฏิบัติงาน โดยคํานึงถึงประโยชนของสวนงานเปนสําคัญ โดยหลักเกณฑ วิธีการประเมินคางาน และคะแนน
การประเมินคางานของตําแหนง ใหเปนไปตามท่ีอธิการบดีประกาศกําหนดโดยมติ ก.บ.ม. นั้น

ในการนี้ มหาวิทยาลัยไดจัดทํา (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑ วิธีการ
ประเมินคางาน และคะแนนการประเมินคางานของตําแหนงสําหรับบุคลากรสายสนับสนุน พ.ศ. .... เรียบรอยแลว

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑ
วิธีการประเมินคางาน และคะแนนการประเมินคางานของตําแหนงสําหรับบุคลากรสายสนับสนุน พ.ศ. .... และให
นําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.3.5 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑวิธีการไดมา
และวาระการดํารงตําแหนงของผู อํานวยการและรองผูอํานวยการของศูนย
หรือหนวยงานภายในท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนซ่ึงจัดตั้งข้ึนตามภารกิจเฉพาะหรือ
ตามยุทธศาสตรของสํานักงานอธิการบดี พ.ศ. ….

สรุปเรื่อง
กองกฎหมายไดดําเนินการจัดทํา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง คุณสมบัติ

หลักเกณฑวิธีการไดมา และวาระการดํารงตําแหนงของผูอํานวยการ รองผูอํานวยการของศูนยหรือหนวยงาน
ภายในท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนซึ่งจัดตั้งข้ึนตามภารกิจเฉพาะหรือตามยุทธศาสตรของสํานักงานอธิการบดี ซึ่งออกตาม
อาศัยอํานาจตามความในขอ 6 ของระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการบริหารงานศูนยหรือหนวยงานภายใน
ท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนซึ่งจัดตั้งข้ึนตามภารกิจเฉพาะหรือตามยุทธศาสตรของสํานักงานอธิการบดี พ.ศ. 2562
เรียบรอยแลว

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง คุณสมบัติ
หลักเกณฑวิธีการไดมา และวาระการดํารงตําแหนงของผูอํานวยการและรองผูอํานวยการของศูนย หรือหนวยงานภายใน
ท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนซึ่งจัดตั้งข้ึนตามภารกิจเฉพาะหรือตามยุทธศาสตรของสํานักงานอธิการบดี พ.ศ. …. โดยใหตัด
ขอความ ขอ 2 คําวา “สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา สภามหาวิทยาลัยศิลปากร ออก
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ระเบียบวาระท่ี 4.3.6 (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการจายเงินประเภท
คาตอบแทนการสอน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....

สรุปเรื่อง
ตามท่ีมหาวิทยาลัยไดออกระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการเบิกจายเงินรายไดของ

มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2557 และระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการจายเงินประเภทคาตอบแทน
การสอน พ.ศ. 2562 โดยใหใชบังคับตั้งแตวันท่ี 10 กรกฎาคม 2562 เปนตนไป นั้น

ในการนี้ กองกฎหมายไดเสนอท่ีประชุมพิจารณา (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวย
การจายเงินประเภทคาตอบแทนการสอน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... โดยท่ีเปนการสมควรแกไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑการ
จายเงินประเภทคาตอบแทนการสอน

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมตใิหความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการ
จายเงินประเภทคาตอบแทนการสอน (ฉบับท่ี ..) และใหนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.4 โครงสรางสวนงานและหนวยงานภายใน
ระเบียบวาระท่ี 4.4.1 การเพิ่มหนวยงานยอยของคณะศึกษาศาสตร

สรุปเรื่อง
ตามมตท่ีิประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี  2/2562 เม่ือวันท่ี 13 กุมภาพันธ 2562 ไดใหความ

เห็นชอบการจัดตั้งการรวม การยุบเลิก การแบงหนวยงานภายในและหนวยงานยอยของคณะ ประกอบกับ
ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การแบงหนวยงานภายในของสวนงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับท่ี 7)
ฉบับลงวันท่ี 27 เมษายน พ.ศ. 2562 ซึ่งโครงสรางหนวยงานภายในของคณะศึกษาศาสตรประกอบดวย

1. สํานักงานคณบดี ปรับเปนหนวยงานยอย 4 งาน
1.1 งานบริหารและจัดการ
1.2 งานคลังและพัสดุ
1.3 งานวิชาการและบริการการศึกษา
1.4 งานวิจัย บริการวิชาการแผนและประกันคุณภาพ

2. รูปแบบการบริหารวิชาการแบบภาควิชา
2.1 ภาควิชาการบริหารการศึกษา
22 ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต
2.3 ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
2.4 ภาควิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา
2.5 ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
2.6 ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน
2.7 ภาควิชาการสอนภาษานานาชาติ
2.8 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (มัธยมศึกษา)
2.9 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) นั้น



29

ในการนี้ เพ่ือรองรับการดําเนินงานดานตางๆ ตามภารกิจท่ีสอดคลองกับภารกิจหลักของ
โรงเรียน รวมท้ังผูดํารงตําแหนงหัวหนางานสํานักงานโรงเรียนสาธิตท้ังในปจจุบันและท่ีจะตั้งข้ึนใหมสามารถ
เบิกคาตอบแทนในตําแหนงหัวหนางานไดตามโครงสรางและระเบียบท่ีเก่ียวของทางการเงินการคลังไดอยาง
ถูกตอง คณะศึกษาศาสตรจึงประสงคขอเพ่ิมหนวยงานยอยภายในของโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร
(มัธยมศึกษา) และโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) จํานวน 2 งาน ดังนี้

1) งานสํานักงานโรงเรียนสาธิต (มัธยมศึกษา) มีบุคลากร จํานวน 32 คน
2) งานสํานักงานโรงเรียนสาธิต (ปฐมวัยและประถมศึกษา) มีบุคลากร จํานวน 18 คน
ท้ังนี้ ในสวนของงานดานวิชาการใหมีสถานะเปนภารกิจดานวิชาการ เพ่ือใหสอดคลองกับการ

ดําเนินงาน
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการเพ่ิมหนวยงานยอยของคณะศึกษาศาสตร
ตามท่ีกองแผนงานเสนอ ในขอ 1) และขอ 2) โดยในสวนของงานดานวิชาการใหมีสถานะเปนภารกิจดาน
วิชาการ เพ่ือใหสอดคลองกับการดําเนินงาน และใหนําเสนอคณะกรรมการวิเคราะหโครงสรางสวนงานและ
หนวยงานพิจารณาตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.4.2 การจัดตั้งศูนยอนุรักษศิลปกรรมนานาชาติ  มหาวิทยาลัยศิลปากร
(International  Centre  for  Art Conservation, Silpakorn University)

สรุปเรื่อง
ตามท่ีมหาวิทยาลัยไดลงนามความรวมมือทางวิชาการกับกรมศิลปากรในดานโบราณคดี

พิพิธภัณฑวิทยา/ศิลปกรรม สถาปตยกรรม/ภาษา หนังสือ/นาฏศิลปและดนตรี และการอนุรักษโบราณสถาน
และวัตถุ อีกท้ังไดลงนามความรวมมือทางวิชาการกับ University of Applied Arts เวียนนา ประเทศ
ออสเตรีย ในดานการสอนเชิงปฏิบัติการดานการอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรม การทําวิจัยและการทําโครงการ
ตางๆ ทุน/การฝกงานใหแกนักศึกษา/ผูเชี่ยวชาญ/อาจารย และการจัดทําหลักสูตรมหาบัณฑิต ซึ่งความรวมมือ
ดังกลาวเปนไปเพ่ือสนับสนุนภารกิจดานบริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รวมถึงการพัฒนาวิชาการ
ท่ีเก่ียวของกับงานดานอนุรักษศิลปกรรมตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ป 2560-2564  และเปนการ
เตรียมการจัดตั้งศูนยอนุรักษศิลปกรรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือใหเกิดการดําเนินงานตามขอตกลง
ท้ังสองฝายอยางเปนรูปธรรม นั้น

ในการนี้ กองแผนงานจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาการจัดตั้งศูนยอนุรักษศิลปกรรมนานาชาติ
มหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือใหการพัฒนางานดานการอนุรักษศิลปกรรมไปสูสากล และสรางเครือขายความ
รวมมือใหมีศักยภาพในการเปนศูนยกลางการเรียนรูงานดานศิลปกรรมของประเทศและภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา



30

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการจัดตั้งศูนยอนุรักษศิลปกรรมนานาชาติ
มหาวิทยาลัยศิลปากร (International  Centre  for  Art Conservation, Silpakorn University) ตามท่ี
กองแผนงานเสนอ และใหนําเสนอคณะกรรมการวิเคราะหโครงสรางสวนงานและหนวยงานพิจารณาตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.4.3 การจัดตั้งศูนยนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
(Centre for Educational Innovation, Silpakorn University)

สรุปเรื่อง
ตามท่ีมหาวิทยาลัยศิลปากรไดมีนโยบายในการพัฒนาองคกรท่ีสอดคลองตามยุทธศาสตรชาติ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ กรอบทิศทางนโยบายของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย
และนวัตกรรม (อว.) และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ โดยมีแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือให
สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงในดานการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตรในการพัฒนาประเทศเพ่ือปฏิรูปการ
เรียนรูท่ีตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 การพัฒนาวิจัยและพัฒนานวัตกรรม การพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐานเทคโนโลยีสมัยใหม การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย ตลอดจนการสราง
สภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย ดังนั้น การจัดการเรียนการสอน
เพ่ือสรางความเปนเลิศทางวิชาการจึงเปนพันธกิจหลักท่ีสําคัญของมหาวิทยาลัยนําไปสูการจัดการเรียนการสอน
ท่ีมีคุณภาพ สอดคลองกับนโยบายสูแผนอุดมศึกษา 15 ป  ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2560-2574 ท่ีใหความสําคัญกับการ
เรียนรูในศตวรรษท่ี 21 การพัฒนาและการรักษาอาจารยท่ีมีคุณภาพ เปนนักการศึกษา มืออาชีพ และดานการ
สรางสรรคนวัตกรรม เทคโนโลยี และการวิจัย ประกอบกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 5 ป พ.ศ.
2562-2566 มีเปาหมายในดานการผลิตบัณฑิต และการจัดการเรียนการสอน ซึ่งมหาวิทยาลัยศิลปากรตอบ
โจทยการเรียนการสอนในทุกรูปแบบ เปนมหาวิทยาลัยชั้นนําท่ีมีความเปนเลิศทางวิชาการ (Academic
Excellence) มี Smart Faculty ท่ีมีความเชี่ยวชาญสูงสุดของประเทศ สรางนักศึกษาใหเปน Smart Student
มีทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 ดานการเรียนการสอนท่ีใชเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีทันสมัยท่ีสุดบัณฑิตศิลปากรมี
ความสามารถเปนเลิศ มีทักษะสําหรับศตวรรษท่ี 21 มีอัตลักษณท่ีเดนชัด มีความคิดสรางสรรค มีจิตวิญญาณ
ในการคิดและทําเพ่ือสังคมและรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม เปน Active Citizenship มีความเปนนานาชาติ
สามารถทํางานไดหลากหลายวัฒนธรรม ตามวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย “ศิลปากร มหาวิทยาลัยชั้นนําแหงการ
สรางสรรค Silpakorn : A Leading Creative University” นั้น

ในการนี้  กองแผนงานจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาการจัดตั้งศูนยนวัตกรรมการศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร (Centre for Educational Innovation, Silpakorn University) เปนหนวยงาน
เทียบเทากอง ภายใตสํานักงานอธิการบดี มีภารกิจเฉพาะสงเสริมการจัดการเรียนการสอนในทุกระดับ
การศึกษา พัฒนาคณาจารยและบุคลากรดานการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร และใหบริการวิชาการกับ
บุคลากรภายนอก โดยมีนโยบายสําคัญเพ่ือมุงสูความเปนเลิศในการจัดการเรียนการสอน มุงหวังสงเสริมและ
พัฒนาบุคลากรในการเรียนรูตลอดชีวิต โดยการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใชในการจัดการเรียนการสอนให
เกิดประโยชนในการเรียนรูอยางสูงสุด ตลอดจนบูรณาการองคประกอบเพ่ือใหเกิดบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการ
เรียนรูของผูเรียน มีการเชื่อมโยงการเรียนรูใหมกับความรูเดิมดวยเทคโนโลยี

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา
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มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการจัดตั้งศูนยนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร (Centre for Educational Innovation, Silpakorn University) ตามท่ีกองแผนงานเสนอ และให
นําเสนอคณะกรรมการวิเคราะหโครงสรางสวนงานและหนวยงานพิจารณาตอไป

ท้ังนี้ ท่ีประชุมมีขอเสนอแนะ ดังนี้
1. ขอใหมหาวิทยาลัยพิจารณาดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของกับการบริหารจัดการบุคลากร

ภาระงานของบุคลากร ครุภัณฑ กิจกรรม/การดําเนินงานดานการผลิตสื่อและโสตทัศนูปกรณท่ีตองใหบริการ
งานสวนกลางของมหาวิทยาลัย หรืองานท่ียังไมมีผูรับผิดชอบท่ีชัดเจน รวมท้ังการรับบริการจากหนวยงาน
ภายนอก

2. ขอใหคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ศูนยคอมพิวเตอร และฝายโสตทัศนูปกรณ
ของแตละคณะวิชาประชุมหารือรวมกันเพ่ือดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการจัดตั้งศูนยดังกลาว

ระเบียบวาระท่ี 4.4.4 การจัดตั้งสํานักงานจัดการทรัพยสิน มหาวิทยาลัยศิลปากร
(Office of Property Management, Silpakorn University)

สรุปเรื่อง
ตามท่ีมหาวิทยาลัยไดดําเนินการตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ป พ.ศ. 2562-2566

ยุทธศาสตรท่ี 3 โดยมหาวิทยาลัยจะตองมีการบริหารจัดการในดานการหารายไดจากการจัดการทรัพยสินของ
มหาวิทยาลัยใหเพ่ิมข้ึน นอกเหนือจากงบประมาณจากงบประมาณแผนดิน งบประมาณเงินรายได ซึ่งจัดเก็บ
จากคาธรรมเนียมการศึกษา แตปจจุบันมหาวิทยาลัยยังไมมีหนวยงานท่ีมีหนาท่ีในการกํากับและดูแลในเรื่อง
ของการจัดการทรัพยสินของมหาวิทยาลัยอยางเปนรูปธรรม และเปนเอกภาพ (Unity management) ซึ่งจะ
สงผลกระทบระยะยาวตอการบริหารและจัดการภายในมหาวิทยาลัย นั้น

ในการนี้ กองแผนงานจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาการจัดตั้งสํานักงานจัดการทรัพยสิน
มหาวิทยาลัยศิลปากร (Office of Property Management, Silpakorn University) เปนหนวยงานท่ีมี
ภารกิจเฉพาะหรือตามยุทธศาสตรของสํานักงานอธิการบดี ภายใตสํานักงานอธิการบดี มีภารกิจเฉพาะเก่ียวกับ
การจัดการทรัพยสินตางๆ ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งไมรวมเงินรายไดคาธรรมเนียมการศึกษา เงินอุดหนุน
จากงบประมาณแผนดิน เงินอุดหนุนโครงการวิจัย โครงการบริหารวิชาการ และโครงการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม ภายใตการบริหารจัดการท่ีเปนเอกภาพ โปรงใสและสามารถตรวจสอบได เพ่ือรองรับบริบทการ
บริหารงานท่ีเปลี่ยนแปลง เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการดานงบประมาณของมหาวิทยาลัยอยางสูงสุด เพ่ิมมูลคา
(Value added) ทางดานการใชพ้ืนท่ีของมหาวิทยาลัยอยางคุมคา เสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีดีตอประชาคม
ภายในมหาวิทยาลัย สรางเสริมรายไดแกชุมชนรอบขางมหาวิทยาลัย (Social engagement) เปนประโยชนตอ
คณะวิชา ในดานการใหคําปรึกษาดานการตลาด คําแนะนําในการจัดการทรัพยสินในพ้ืนท่ีของคณะวิชา

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบการจัดตั้ งสํานักงานจัดการทรัพยสิน
มหาวิทยาลัยศิลปากร (Office of Property Management, Silpakorn University) ตามท่ีกองแผนงานเสนอ
และใหนําเสนอคณะกรรมการวิเคราะหโครงสรางสวนงานและหนวยงานพิจารณาตอไป
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ท้ังนี้ ท่ีประชุมมีขอเสนอแนะใหมหาวิทยาลัยพิจารณาเก่ียวกับการบริหารจัดการเชื่อมโยง
การดําเนินงานของสํานักงานจัดการทรัพยสิน มหาวิทยาลัยศิลปากร กับหนวยงานดานอาคารสถานท่ีเพ่ือ
รองรับการซอมบํารุงอาคารสถานท่ีใหสามารถบริการเชาพ้ืนท่ีตอไปได

ระเบียบวาระท่ี 4.5 การบริหารการเงินและทรัพยสิน
ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 4.6 เรื่องอ่ืนๆ ตามท่ีอธิการบดีปรึกษา
ระเบียบวาระท่ี 4.6.1 การแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาการประเมินผลการควบคุมภายใน

และบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยศิลปากร

สรุปเรื่อง
ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ี 932/2560 ลงวันท่ี 26 เมษายน พ.ศ. 2560 แตงตั้ง

คณะกรรมการพิจารณาการประเมินผลการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยศิลปากร
โดยมีวาระการปฏิบัติหนาท่ี 2 ป ตั้งแตวันท่ี 22 เมษายน 2560 เปนตนไป นั้น

เนื่องจากคณะกรรมการชุดดังกลาวไดครบวาระการปฏิบัติหนาท่ีแลว ดังนั้น เพ่ือใหการ
ดําเนินงานการประเมินผลการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยศิลปากรเปนไปดวยความ
เรียบรอยและตอเนื่อง กองแผนงานจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาการประเมินผล
การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยศิลปากร (ชุดใหม)

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากรทําหนาท่ีเปน
คณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยใหกองแผนงานตั้งเรื่อง
เพ่ือใหแตงตั้งคณะทํางานเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของ
มหาวิทยาลัยศิลปากรในเบื้องตนทุกครั้งกอนเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากรพิจารณาตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.6.2 (ราง) บันทึกความเขาใจเพื่อความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัย
ศิลปากรกับ National Chung Cheng University สาธารณรัฐประชาชนจีน
และ (ราง) ขอตกลงการศึกษาในตางประเทศกับ National Chung Cheng
University สาธารณรัฐประชาชนจีน

สรุปเรื่อง
ดวยคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมประสงคจัดทําขอตกลงความรวมมือ

ทางวิชาการกับ National Chung Cheng University สาธารณรัฐประชาชนจีน จํานวน 2 ฉบับ ดังนี้
1. บันทึกความเขาใจเพ่ือความรวมมือทางวิชาการ (Memorandum of Understanding

for Academic Cooperation)
2. ขอตกลงการศึกษาในตางประเทศ (Study Abroad Program Agreement)
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โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมความกาวหนาทางดานการศึกษาและการวิจัย รวมท้ังสนับสนุน
การแลกเปลี่ยนอาจารย นักศึกษา และวัสดุอุปกรณและขอมูลทางวิชาการ ขอตกลงท้ัง 2 ฉบับ ดังกลาว
เปนขอตกลงระดับมหาวิทยาลัย ระดับของผูลงนามของท้ังสองฝาย คือ อธิการบดี ขอตกลงมีระยะเวลา 5 ป
นับแตวันลงนาม ซึ่งไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ครั้งท่ี 3/2562 เม่ือวันท่ี 19 มีนาคม 2562 โดยคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ไดเสนอเอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณา ดังนี้

1. แบบเสนอการทําขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับสถาบันตางประเทศ
2. (ราง) MOU และขอตกลงการศึกษาในตางประเทศ ฉบับภาษาอังกฤษ และฉบับแปลเปน

ภาษาไทย โดยมีผูรับรองการแปล
3. ประวัติของ National Chung Cheng University สาธารณรัฐประชาชนจีน
ท้ังนี้ เนื่องจากขอตกลงดังกลาวเปนขอตกลงความรวมมือกับสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศ

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

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) บันทึกความเขาใจเพ่ือความรวมมือทาง
วิชาการระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ National Chung Cheng University สาธารณรัฐประชาชนจีน
และ (ราง) ขอตกลงการศึกษาในตางประเทศกับ National Chung Cheng University สาธารณรัฐประชาชน
จีน และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.6.3 (ราง) ขอตกลงระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ Fujita Health
University ประเทศญ่ีปุน

สรุปเรื่อง
ดวยคณะเภสัชศาสตรประสงคจัดทําขอตกลงกับ Fujita Health University ประเทศญี่ปุน

โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมกิจกรรมความรวมมือทางวิชาการ รวมท้ังสนับสนุนการแลกเปลี่ยนอาจารย
นักศึกษา บุคลากร การวิจัยและกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีท้ังสองมหาวิทยาลัยเห็นชอบรวมกันขอตกลงดังกลาวเปน
ขอตกลงระดับมหาวิทยาลัย ระดับของผูลงนามของท้ังสองฝาย คือ อธิการบดี ขอตกลงมีระยะเวลา 5 ป นับแต
วันลงนาม พรอมท้ังไดจัดทําภาคผนวกรายละเอียดเพ่ิมเติมตามขอตกลง ซึ่งไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจําคณะเภสัชศาสตร ครั้งท่ี 1/2562 เม่ือวันท่ี 10 มกราคม 2562 โดยคณะเภสัชศาสตรไดเสนอเอกสาร
เพ่ือประกอบการพิจารณา ดังนี้

1. แบบเสนอการทําขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับสถาบันตางประเทศ
2. (ราง) ขอตกลง ฉบับภาษาอังกฤษ และฉบับแปลเปนภาษาไทย โดยมีผูรับรองการแปล
3. ประวัติของ Fujita Health University ประเทศญี่ปุน
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ท้ังนี้ เนื่องจากขอตกลงดังกลาวเปนขอตกลงความรวมมือกับสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศ
ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินการเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางความตกลงรวมมือทาง
วิชาการระหวางสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศ พ.ศ. 2550 โดยมีสาระสําคัญขอ 6
ขอบเขตความรวมมือ และขอ 6.1 การเรียน การสอน ซึ่งจะครอบคลุมถึงการแลกเปลี่ยนคณาจารย นักศึกษา
และการจัดการเรียนการสอนรวมกันเพ่ือใหปริญญาการจัดหลักสูตรรวม จึงเห็นควรเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณากอนท่ีจะดําเนินการตอไป

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมตใิหความเห็นชอบ (ราง) ขอตกลงระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ
Fujita Health University ประเทศญี่ปุน และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ
ระเบียบวาระท่ี 5.1 ผลงานวิจัยบนฐานขอมูล Scopus

สรุปเรื่อง
ผูชวยอธิการบดีฝายวิจัย รักษาการแทนรองอธิการบดีฝายวิจัย ไดแจงใหท่ีประชุมทราบวา

วารสาร Science, Engineering and Health Studies ของมหาวิทยาลัยศิลปากรไดรับการจัดเก็บไวใน
ฐานขอมูล Scopus แลว นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยอยูระหวางการดําเนินการผลักดันวารสาร Humanities,
Arts and Social Sciences Studies เพ่ือจัดเก็บไวในฐานขอมูล Scopus เชนกัน

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระท่ี 5.2 รายงานผลการสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับ
ปริญญาบัณฑิต (SU-TCAS) ประจําปการศึกษา 2562

สรุปเรื่อง
ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการไดรายงานผลการสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย

ศิลปากร ระดับปริญญาบัณฑิต (SU-TCAS) ประจําปการศึกษา 2562 โดยวิเคราะหผลตามหัวขอ ดังตอไปนี้
1. จํานวนผูมีสิทธิ์เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยตางๆ
2. การรับสมัคร
3. ผูสมัคร
4. ผูผานการคัดเลือก
5. ผูมีสิทธิ์เขาศึกษา
6. พฤติกรรมผูสมัครในมหาวิทยาลัยคูเทียบ
7. พฤติกรรมผูสมัครท้ังหมด
8. การวิเคราะหในสวนท่ีเก่ียวกับมหาวิทยาลัยศิลปากร
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ท้ังนี้ มหาวิทยาลัยจะไดกําหนดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเตรียมความพรอมกอนการ
ประชุมชี้แจงของท่ีประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) เก่ียวกับการดําเนินการรับสมัครสอบคัดเลือก
บุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ประจําปการศึกษา 2563 ซึ่งจะจัดข้ึนในวันท่ี 13 กันยายน 2562
เวลา 09.30-12.00 น. ณ หอประชุมคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชั้น 2 มหาวิทยาลัย
ศิลปากร

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบ และมีขอเสนอแนะใหมหาวิทยาลัยวิเคราะหปญหา/อุปสรรคของการ
ดําเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยโดยแยกเปนรายปเพ่ิมเติม

ท้ังนี้ ท่ีประชุมไดมอบหมายใหผูเก่ียวของดําเนินการ ดังนี้
1. ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการนําเสนอท่ีประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) พิจารณา

เก่ียวกับการลดจํานวนรอบในการดําเนินการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
2. คณบดีคณะวิชาแจงใหคณาจารยและผูเก่ียวของทราบรายงานผลการสอบคัดเลือกบุคคล

เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับปริญญาบัณฑิต (SU-TCAS) ประจําปการศึกษา 2562 เพ่ือใชเปน
ขอมูลสําหรับเตรียมความพรอมในการรับนักศึกษาปการศึกษาหนาตอไป

เลิกประชุมเวลา 12.40 น.

(นางสาวกันยพินันท  สิริปญญาธร)
ผูจดรายงานการประชุม

(นางสาวสิริวัลลิ์  พฤกษาอุดมชัย)
ผูจดรายงานการประชุม

(นางสาวเอมอร  ชีราวุฒธิพันธ)
ผูจดรายงานการประชุม

รายงานการประชุมฉบับนี้
ไดรับรองโดยไมมีการแกไข


