
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร
คร้ังที่ 22/2562

วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562
ณ  หองประชุมนริศรานุวัดติวงศ  สํานักงานอธิการบดี  ตลิ่งชัน

…………….………………..

ผูมาประชุม
1. ผศ.ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดี ประธานกรรมการ
2. ผศ.จอมภัค คลังระหัด รองอธิการบดี เพชรบุรี กรรมการ
3. ผศ.ดร.เชาวรีย อรรถลังรอง รองอธิการบดีฝายวิชาการ กรรมการ
4. รศ.ดร.นันทนิตย วานิชาชีวะ รองอธิการบดีฝายวิจัย และรักษาการแทน กรรมการ

ผูอํานวยการสํานักงานบริหารการวิจัย
นวัตกรรมและการสรางสรรค

5. อ.ดร.ประไพพิมพ สุธีวสินนนท รองอธิการบดีฝายคลัง กรรมการ
6. อ.ปญจพล เหลาพูนพัฒน รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา กรรมการ
7. ศ.ญาณวิทย กุญแจทอง คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ กรรมการ
8. ผศ.ดร.นนท คุณคํ้าชู คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร กรรมการ
9. ผศ.ชวลิต ขาวเขียว คณบดีคณะโบราณคดี กรรมการ

10. อ.ดร.ธนาทร เจียรกุล คณบดีคณะมัณฑนศิลป กรรมการ
11. ผศ.วุฒิชัย เลิศสถากิจ คณบดีคณะดุริยางคศาสตร กรรมการ
12. อ.นฤชร สังขจันทร ผูรักษาการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ

และการสื่อสาร
13. ผศ.ดร.สมพิศ ขัตติยพิกุล คณบดวีิทยาลัยนานาชาติ และรักษาการแทน กรรมการ

ผูอํานวยการศูนยอนุรักษศิลปกรรมนานาชาติ
มหาวิทยาลัยศิลปากร

14. อ.นันทพล จั่นเงิน ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง กรรมการ
15. ผศ.ดร.จรุงแสง ลักษณบุญสง รองอธิการบดีฝายบริหาร กรรมการและเลขานุการ
16. นางสาวอัปสร กิจเจริญคา ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ผูชวยเลขานุการ

ผูมาประชุมผานระบบ VDO-Conference
1. ศ.ดร.คณิต เขียววิชัย รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร กรรมการ

และรักษาการแทนผูอํานวยการสํานักงาน
จัดการทรัพยสิน มหาวิทยาลัยศิลปากร

2. รศ.ดร.พิทักษ ศิริวงศ รองอธิการบดีฝายพัฒนากิจการเพ่ือสังคม กรรมการ
3. รศ.ดร.จุไรรัตน นันทานิช คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ
4. ผศ.ดร.สุมาลี ลิ้มประเสริฐ คณบดีคณะอักษรศาสตร กรรมการ
5. ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธุ คณบดีคณะศึกษาศาสตร กรรมการ
6. ผศ.ดร.นรงค ฉิมพาลี คณบดีคณะวิทยาศาสตร กรรมการ
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7. รศ.ดร.ธนะเศรษฐ งาวหิรัญพัฒน คณบดีคณะเภสัชศาสตร กรรมการ
8. ผศ.ดร.อรุณศรี ลีจีรจําเนียร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ
9. อ.ดร.ภวพล คงชุม คณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการ

10. ผศ.ดร.พีรพัฒน ยางกลาง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ
11. ผศ.ฉัตรชัย เผาทองจีน ผูอํานวยการสํานักดิจิทัลเทคโนโลยี กรรมการ
12. อ.ดร.คุณัตว พิธพรชัยกุล ประธานสภาคณาจารยและพนักงาน กรรมการ
13. ผศ.ดร.ดิเรกฤทธิ์ บัวเวช ผูแทนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ กรรมการ
14. อ.บุญเพชร พ่ึงยอย ผูแทนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ กรรมการ
15. 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.ไพโรจน ขาวสิทธิวงษ ผูชวยอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา
5. ผศ.ศุภวัฒน วัฒนภิโกวิท ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา วังทาพระ
6. นางสุมณฑา เสรีวัตตนะ ท่ีปรึกษา (หนวยงานในสํานักงานอธิการบดีดานการเงิน

การคลัง การตรวจสอบภายใน)
7. นายสหรัฐ มณีจันทร ผูอํานวยการกองกฎหมาย
8. นางอัจฉรา ทองสงโสม ผูอํานวยการกองกลาง
9. นางสุกัญญา ตอทรัพยสิน ผูอํานวยการกองทรัพยากรมนุษย

10. นางนิรบล ตนวงศ ผูชวยผูอํานวยการกองกฎหมาย
11. นางมุจลินท สังขจุย 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. รศ.ดร.เอกนฤน บางทาไม ผูอํานวยการศูนยนวัตกรรมการศึกษาแหงมหาวิทยาลัยศิลปากร

ผูไมมาประชุม
1. อ.ดร.วิชิต อ่ิมอารมย รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา ติดราชการ
2. อ.อํามฤทธิ์ ชูสุวรรณ รองอธิการบดีฝายศิลปวัฒนธรรม ไปราชการตางประเทศ
3. อ.ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท ผูอํานวยการหอศิลป ติดราชการ
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เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
เม่ือกรรมการครบเปนองคประชุมแลว ประธานกลาวเปดประชุมและขอใหท่ีประชุมพิจารณา

เรื่องตางๆ ดังนี้

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระท่ี 1.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร

ครั้งท่ี 21/2562 เม่ือวันอังคารท่ี 5 พฤศจิกายน 2562

สรุปเรื่อง
ประธานเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ศิลปากร ครั้งท่ี 21/2562 เม่ือวันอังคารท่ี 5 พฤศจิกายน 2562

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องแจงเพื่อทราบ
ระเบียบวาระท่ี 2.1 เรื่องท่ีประธานแจงใหทราบ

สรุปเรื่อง
ประธานไดแจงใหท่ีประชุมทราบ จํานวน 2 เรื่อง ดังนี้
1. มหาวิทยาลัยขอตอนรับและแสดงความยินดีกับผูดํารงตําแหนงผูบริหาร ดังนี้

- อาจารยนันทพล จั่นเงิน ท่ีไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง
ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี 8 พฤศจิกายน 2562 เปนตนไป

- ผูชวยศาสตราจารย ดร.มาเรียม นิลพันธุ ท่ีไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงคณบดีคณะ
ศึกษาศาสตรอีกวาระหนึ่ง ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี 14 ธันวาคม 2562 เปนตนไป

2. ผูบริหารมหาวิทยาลัยและคณะวิชาท่ีเก่ียวของไดเขาพบผูวาราชการจังหวัดราชบุรี และ
ผูบริหารจังหวัดราชบุรี เพ่ือลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือกับจังหวัดราชบุรี เม่ือวันท่ี 18 พฤศจิกายน
2562 โดยมีวัตถุประสงคในการประสานความรวมมือดวยการใชองคความรูทางวิชาการ งานวิจัย นวัตกรรม
และเทคโนโลยี ในการพัฒนาและดําเนินกิจกรรมตางๆ เพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดราชบุรี
ซึ่งดําเนินโครงการวิจัยและขอรับการสนับสนุนงบประมาณการวิจัยจากจังหวัดราชบุรี เชน การปรับปรุงพ้ืนท่ี
ภายในจังหวัดราชบุรีใหเปนแหลงทองเท่ียว การติดตั้งผลงานภาพเขียนและประติมากรรมในบริเวณสถานท่ี
ราชการของจังหวัด

ท้ังนี้ มหาวิทยาลัยจะไดขอความรวมมือคณะวิทยาศาสตรในการจัดทํารายงานวิเคราะห
ผลกระทบทางสิ่งแวดลอมจากการพัฒนาโครงการ (Environmental Impact Assessment- EIA) เพ่ือกําหนด
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม บริเวณอุทยานหินเขางู และวัดคูหาสวรรค

อนึ่ง คณะวิชาใดประสงคขอรับการสนับสนุนงบประมาณการวิจัยหรือประสงคใหมีความ
รวมมือทางวิชาการ (MOU) กับจังหวัดตางๆ ขอใหแจงมายังมหาวิทยาลัย

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบ
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ระเบียบวาระท่ี 2.2 บันทึกขอตกลงความรวมมือโครงการผลิตวารสารวิชาการทางพระพุทธศาสนา
และปรัชญาอินเดีย ระหวางคณะโบราณคดีกับศูนยพุทธธรรมศึกษา

สรุปเรื่อง
ดวยคณะโบราณคดีไดจัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือโครงการผลิตวารสารวิชาการทาง

พระพุทธศาสนาและปรัชญาอินเดียกับศูนยพุทธธรรมศึกษา โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือความกาวหนาและเผยแพร
ผลงานวิชาการดานพระพุทธศาสนา ซึ่งเปนขอตกลงความรวมมือระดับคณะวิชา ระดับของผูลงนามของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร คือ คณบดี และระดับของผูลงนามของศูนยพุทธธรรมศึกษา คือ ผูอํานวยการศูนยพุทธ
ธรรมศึกษา ซึ่งไดลงนามเม่ือวันท่ี 21 ตุลาคม 2562 แลว

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระท่ี 2.3 แนวทางการจัดทํางบประมาณดานการอุดมศึกษา ภายใตโครงการพลิกโฉม
ระบบการอุดมศึกษาของประเทศไทย (Reinventing University System)
ตามมาตรา 45(3) แหงพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562

สรุปเรื่อง
ตามท่ีมหาวิทยาลัยไดมอบหมายใหรองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนาเขารวมประชุม

แนวทางการจัดทํางบประมาณดานการอุดมศึกษา ตามมาตรา 45(3) แหงพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา
พ.ศ. 2562 เม่ือวันท่ี 18 พฤศจิกายน 2562 จัดโดยสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย
และนวัตกรรม โดยคณะทํางานขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (ดานคุณภาพอุดมศึกษา) เพ่ือใหสถาบันอุดมศึกษาไดเตรียมความพรอมในการ
จัดทําคําของบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ดานการอุดมศึกษา) ในการพัฒนาความเปนเลิศของ
สถาบันอุดมศึกษาและการผลิตกําลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความตองการของประเทศ ซึ่งตองเสนอคําขอ
งบประมาณตอคณะกรรมการการอุดมศึกษา กอนนําเสนอสํานักงบประมาณพิจารณาตอไป นั้น

ในการนี้ รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนาจึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบแนวทางการจัดทํา
งบประมาณดานการอุดมศึกษา ภายใตโครงการพลิกโฉมระบบการอุดมศึกษาของประเทศไทย (Reinventing
University System) ตามมาตรา 45(3) แหงพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 ซึ่งกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ไดกําหนดใหสถาบันอุดมศึกษาจัดทําขอมูลท่ีเก่ียวของ
ประกอบดวย 1) ขอมูลพ้ืนฐานของสถาบันอุดมศึกษา 2) ขอมูลการประเมินตนเอง และ 3) ขอมูลแผนงาน/
กิจกรรม/โครงการภาพรวม ปงบประมาณ พ.ศ. 2564–2570 และขอมูลแผนงาน/โครงการ ปงบประมาณ
พ.ศ. 2564/2566 (แบบละเอียด) พรอมท้ังยกระดับคุณภาพใหชัดเจนในเรื่องของการตอบยุทธศาสตรชาติ โดย
ไดมีการจัดกลุมยุทธศาสตรของสถาบันอุดมศึกษาตามศักยภาพ จํานวน 4 กลุม ดังนี้

1. กลุมสถาบันอุดมศึกษากลุมการวิจัยระดับแนวหนาของโลก (Global and Frontier
Research)

2. กลุ มการพัฒนาเทคโนโลยีและส งเสริมการสร างนวัตกรรม ( Technology and
Innovation)
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3. กลุมพัฒนาชุมชนเชิงพ้ืนท่ี (Area-Based and Community)
4. กลุมการผลิตและพัฒนาบุคลากรวิชาชีพ (Professional and Technical)
ซึ่งมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้
1. กําหนดกลุมยุทธศาสตร (Strategic Profiles) ของสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือชี้นําทิศทางการ

พัฒนาของสถาบันอุดมศึกษาในภาพรวม
2. สถาบันอุดมศึกษาแตละแหงวิเคราะหตําแหนงทางยุทธศาสตร (Strategic Positioning) ท่ี

เหมาะสมผานการใชเครื่องมือ Strategic Enablers
3. สนับสนุนและกํากับดูแลการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาอยางเปนระบบและเก้ือหนุน

ทิศทางการพัฒนาตาม Strategic Positioning ท่ีกําหนดไว ผานกลไกขับเคลื่อนเชิงระบบ (System Drivers)
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบและเห็นชอบใหกําหนดกลุมยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยศิลปากรเปน
มหาวิทยาลัยมุงเนนเชิงกลยุทธดานวิจัยชั้นแนวหนาของโลก (Global and Frontier Research Strategic
intent Universities) พรอมท้ังขอใหคณะวิชาดําเนินการ ดังนี้

1. จัดทําขอมูลและโครงการเพ่ือเสนอของบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตาม
พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 สงไปยังกองแผนงาน ภายในวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2562

2. จัดทําขอมูลเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณบรรจุนักเรียนทุน สงไปยังรองอธิการบดี
ฝายวิจัย ภายในวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2562

แลวมหาวิทยาลัยจะไดรวบรวมและสรุปเปนภาพรวมของมหาวิทยาลัยนําสง อว. ภายในวันท่ี
30 พฤศจิกายน 2562 ตอไป

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 คณะเภสัชศาสตรขออนุมัติจาง นายกวิณ ดวงมี เพื่อบรรจุเปนพนักงาน

มหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย

สรุปเรื่อง
ตามท่ีคณะเภสัชศาสตรมีอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี

A-1-1403-302 สังกัดภาควิชาเภสัชกรรม นั้น
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คณะฯ ไดดําเนินการตามข้ันตอนแลว ผู ไดรับการคัดเลือกคือ นายกวิณ ดวงมี วุฒิ
เภสัชศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 จากมหาวิทยาลัยศิลปากร และไดรับหนังสืออนุมัติแสดงความรู
ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบําบัด จากสภาเภสัชกรรม ตั้ งแตวันท่ี
30 ตุลาคม 2562 (หนังสืออนุมัติแสดงความรู ความชํานาญ ในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขา
เภสัชบําบัด จากสภาเภสัชกรรม ประกาศสภาเภสัชกรรม ท่ี 51/2562 ลงวันท่ี 21 ตุลาคม 2562 และประกาศ
สภาเภสัชกรรม ท่ี 15/2554 ลงวันท่ี 27 เมษายน 2554 รับรองความเทียบเทาหลักสูตรวุฒิบัตรแสดงความรู
ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบําบัด เทียบเทากับวุฒิการศึกษาในระดับ
ปริญญาเอก ประกอบกับหนังสือสํานักงาน ก.พ.ท่ี นร 1004.3/293 ลงวันท่ี 9 กันยายน 2552 รับรองคุณวุฒิ
ของผูสําเร็จการศึกษาไดรับวุฒิบัตรแสดงความรู ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขา
เภสัชบําบัด ของสภาเภสัชกรรม เปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงไดในอัตราเงินเดือนไมสูงกวา
13,110 บาท ตามบัญชีอัตราเงินเดือนข้ันต่ําข้ันสูงของขาราชการพลเรือนสามัญ ตําแหนงประเภทวิชาการ
ทายพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551) ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1004.3/293
ลงวันท่ี 9 กันยายน 2552

คณะฯ จึงประสงค ขออนุมัติจาง นายกวิณ ดวงมี เพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย
ดํารงตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี A-1-1403-302 อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท สังกัดภาควิชา
เภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร โดยมีผลการสอบคะแนนภาษาอังกฤษ CU-TEP 63 คะแนน (เปนไปตามมติ
ท่ีประชุม ก.บ.พ. ครั้งท่ี 25/2558 เม่ือวันท่ี 29 ธันวาคม 2558 กําหนดใหมีผลการสอบคะแนนภาษาอังกฤษ
CU-TEP ไมต่ํากวา 60 คะแนน) พรอมท้ังขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังนี้

1. รองคณบดีฝายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร ประธานกรรมการ
2. หัวหนาภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร กรรมการ
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นันทลักษณ สถาพรนานนท กรรมการ
4. นายชัยวัฒน ตันติบวรเดชา เลขานุการ
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุ มัติใหจาง นายกวิณ ดวงมี เ พ่ือบรรจุ เปนพน ักงาน
มหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี A-1-1403-302 อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,500 บาท
สังกัดภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร ตั้งแตวันท่ี ก.บ.ม. อนุมัติ แตไมกอนวันรายงานตัวเขาปฏิบัติงาน
พรอมท้ังอนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาว ตามรายชื่อท่ี
คณะฯ เสนอ ท้ังนี้ การจางครั้งแรกใหจางเปนพนักงานประจําสถานภาพทดลองงาน มีระยะเวลาการจาง 1 ป
ตั้งแตวันท่ีรายงานตัวเขาปฏิบัติงาน

ระเบียบวาระท่ี 4.1.2.2 คณะวิทยาศาสตรขออนุมัติจาง นายศักดิ์ชัย เภาดวง เพื่อบรรจุเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ

สรุปเรื่อง
ตามท่ีคณะวิทยาศาสตรมีอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษา

ปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี S-1-1303-030 สังกัดภาควิชาเคมี นั้น
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คณะฯ ไดดําเนินการตามข้ันตอนแลว ผูไดรับการคัดเลือกคือ นายศักดิ์ชัย เภาดวง วุฒิ
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) จากมหาวิทยาลัยปทุมธานี คณะฯ จึงประสงคขออนุมัติจาง นายศักดิ์ชัย
เภาดวง เพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี
S-1-1303-030 อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท สังกัดภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร พรอมท้ังขออนุมัติ
แตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังนี้

1. หัวหนาภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร ประธานกรรมการ
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กนกอร ระยานิล กรรมการ
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วยา พุทธวงศ กรรมการ
4. อาจารย ดร.สุนทร สุวอเขียว กรรมการ
5. นางประยูร สิทธิองค กรรมการและเลขานุการ
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหจาง นายศักดิ์ชัย เภาดวง เพ่ือบรรจุเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี S-1-1303-030 อัตราเงินเดือน
เดือนละ 19,500 บาท สังกัดภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร ตั้งแตวันท่ี ก.บ.ม. อนุมัติ แตไมกอนวันรายงาน
ตัวเขาปฏิบัติงาน พรอมท้ังอนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาว
ตามรายชื่อท่ีคณะฯ เสนอ ท้ังนี้ การจางครั้งแรกใหจางเปนพนักงานประจําสถานภาพทดลองงาน มีระยะเวลา
การจาง 1 ป ตั้งแตวันท่ีรายงานตัวเขาปฏิบัติงาน

ระเบียบวาระท่ี 4.1.2.3 กองประกันคุณภาพการศึกษาขออนุมัติจาง นางสาวสุชาดา สะวะพรม เพื่อ
บรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ

สรุปเรื่อง
ตามท่ีกองประกันคุณภาพการศึกษามีอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงนักวิชาการ

อุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี S-2-0309-035 นั้น
กองประกันคุณภาพการศึกษาไดดําเนินการตามข้ันตอนแลว ผู ไดรับการคัดเลือกคือ

นางสาวสุชาดา สะวะพรม วุฒิศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน) จากมหาวิทยาลัย
ศิลปากร กองประกันคุณภาพการศึกษาจึงประสงคขออนุมัติจาง นางสาวสุชาดา สะวะพรม เพ่ือบรรจุเปน
พนักงานมหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี S-2-0309-035 อัตรา
เงินเดือน เดือนละ 22,750 บาท สังกัดกองประกันคุณภาพการศึกษา พรอมท้ังขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการ
ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ดังนี้

1. รองอธิการบดีฝายวิชาการ ประธานกรรมการ
2. ผูชวยอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการ
3. นางสาวอัญชนา คลองไชยชน กรรมการ
4. นางสาวสาวิตตรี ศิลประเสริฐ กรรมการและเลขานุการ
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา
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มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหจาง นางสาวสุชาดา สะวะพรม เพ่ือบรรจุเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ดํารงตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี S-2-0309-035 อัตราเงินเดือน
เดือนละ 22,750 บาท สังกัดกองประกันคุณภาพการศึกษา ตั้งแตวันท่ี ก.บ.ม. อนุมัติ แตไมกอนวันรายงานตัว
เขาปฏิบัติงาน พรอมท้ังอนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาว
ตามรายชื่อท่ีหนวยงานเสนอ ท้ังนี้ การจางครั้งแรกใหจางเปนพนักงานประจําสถานภาพทดลองงาน
มีระยะเวลาการจาง 1 ป ตั้งแตวันท่ีรายงานตัวเขาปฏิบัติงาน

ระเบียบวาระท่ี 4.1.2.4 คณะศึกษาศาสตรขออนุมัติจางบุคคลเพื่อบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย
จํานวน 2 ราย

สรุปเรื่อง
ตามท่ีคณะศึกษาศาสตรมีอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษา

ปฏิบัติการ จํานวน 2 อัตรา ตําแหนงเลขท่ี S-2-1201-004 สังกัดงานวิจัย บริการวิชาการ แผนและ
ประกันคุณภาพ สํานักงานคณบดี และตําแหนงเลขท่ี E-2-1209-005 สังกัดโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร
(มัธยมศึกษา) นั้น

เพ่ือใหการดําเนินงานภายในคณะฯ เปนไปดวยความเรียบรอย คณะฯ จึงประสงคขออนุมัติจาง
บุคคลเพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 2 ราย ดังนี้

1. นายนิฐิ ณัฐ วโรดมรุจิรานนท  วุฒิครุศาสตรบัณฑิต โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา
จากสถาบันราชภัฏเชียงใหม ดํารงตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี S-2-1201-004
อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท สังกัดงานวิจัย บริการวิชาการ แผนและประกันคุณภาพ สํานักงาน
คณบดี คณะศึกษาศาสตร

2. นางสาวณัฏฐนันท พงษ ศักดิ์ วุฒิบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจท่ัวไป) จาก
มหาวิทยาลัยศิลปากร ดํารงตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี E-2-1209-005
อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท สังกัดโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (มัธยมศึกษา)
คณะศึกษาศาสตร

พรอมท้ังขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน จํานวน 2 ราย ดังนี้
คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน นายนิฐิณัฐ วโรดมรุจิรานนท
1. รองคณบดีฝายบริหาร คณะศึกษาศาสตร ประธานกรรมการ
2. เลขานุการคณะศึกษาศาสตร กรรมการ
3. หัวหนางานวิจัย บริการวิชาการ แผนและประกันคุณภาพ กรรมการ
4. นางลลิตา รุจจนเวท เลขานุการ
คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน นางสาวณัฏฐนันท พงษศักดิ์
1. ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิต ประธานกรรมการ
2. รองผูอํานวยการโรงเรียนสาธิตฝายบริหาร กรรมการ
3. รองผูอํานวยการโรงเรียนสาธิตฝายวิชาการ กรรมการ
4. รองผูอํานวยการโรงเรียนสาธิตฝายปกครองนักเรียน กรรมการ
5. รองผูอํานวยการโรงเรียนสาธิตฝายกิจกรรม กรรมการ

พัฒนาผูเรียนและชุมชนสัมพันธ
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6. รองผูอํานวยการโรงเรียนสาธิตฝายวางแผน กรรมการ
และประกันคุณภาพการศึกษา

7. หัวหนางานสํานักงานโรงเรียนสาธิต กรรมการและเลขานุการ
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหจางบุคคลท้ัง 2 ราย เพ่ือบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย
ตั้งแตวันท่ี ก.บ.ม. อนุมัติ แตไมกอนวันรายงานตัวเขาปฏิบัติงาน พรอมท้ังอนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการ
ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาว ตามรายชื่อท่ีคณะฯ เสนอ ท้ังนี้ การจางครั้งแรกใหจาง
เปนพนักงานประจําสถานภาพทดลองงานมีระยะเวลาการจาง 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. นางสาวณิชา แยมละมาย ดวยวุฒิ Master ARTS, LETTRES, LANGUES สาขาวิชา

SCIENCES DU LANGAGE จาก Université Grenoble Alpes ประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศส ดํารงตําแหนงอาจารย
ตําแหนงเลขท่ี A-2-1104-003 อัตราเงินเดือน เดือนละ 26,250 บาท สังกัดภาควิชาภาษาฝรั่งเศส คณะอักษร
ศาสตร ตั้งแตวันท่ี 7 พฤษภาคม 2562

2. นายยุทธพงษ วัฒนกุลเจริญ วุฒิสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสถาปตยกรรม) จาก
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ดํารงตําแหนงสถาปนิกปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี S-1-0310-192 อัตราเงินเดือน
เดือนละ 20,540 บาท สังกัดงานวางแผนและพัฒนากายภาพ กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี ตั้งแตวันท่ี
8 พฤษภาคม 2562

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

ระเบียบวาระท่ี 4.1.4 การขอเปลี่ยน / เพิ่มเง่ือนไขการบรรจุ
ไมมี
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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 คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตรขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการ

ประเมินเพื่อเปลี่ยนช่ือตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 2 ราย

สรุปเรื่อง
ตามท่ี มหาวิทยาลัยศิลปากรไดมีคําสั่งบรรจุแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 2 ราย ดังนี้
1. นายอิทธิรัตน  ทรัพยมา ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี

S-1-1701-503 อัตราเงินเดือน 30,300 บาท สังกัดงานบริหารท่ัวไป สํานักงานคณบดี คณะสัตวศาสตรและ
เทคโนโลยีการเกษตร ตั้งแตวันท่ี 3 ตุลาคม 2550

2. นายชัยวัช ชางเผือก ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี
S-2-1701-002 อัตราเงินเดือน 25,170 บาท สังกัดงานบริหารท่ัวไป สํานักงานคณบดี คณะสัตวศาสตรและ
เทคโนโลยีการเกษตร ตั้งแตวันท่ี 1 ธันวาคม 2557

เนื่องดวยพนักงานมหาวิทยาลัยท้ัง 2 ราย ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ีเก่ียวกับการจัดซื้อ
จัดจางพัสดุ หรือการบริหารพัสดุตามกฎหมายท่ีเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ และ
เพ่ือใหตรงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงของมหาวิทยาลัย ดังนั้น เ พ่ือใหการดําเนินงานภายใน
คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตรเปนไปดวยความเรียบรอย คณะฯ จึงประสงคขออนุมัติแตงตั้ง
คณะกรรมการประเมินเพ่ือเปลี่ยนชื่อตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย ท้ัง 2 ราย ดังกลาว จากตําแหนง
นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ เปนตําแหนงนักพัสดุปฏิบัติการ และใหนับระยะเวลาปฏิบัติงานตอเนื่องกัน
ซึ่งประกอบดวยผูมีตําแหนงและนาม ดังนี้

1. คณบดคีณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร ประธานกรรมการ
2. รองคณบดีฝายบริหาร กรรมการ

คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร
3. รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ กรรมการ

คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร
4. นางสาววันเพ็ญ  แสงพูล เลขานุการ
ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติมติอนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการประเมินเพ่ือเปลี่ยนชื่อตําแหนง
พนักงานมหาวิทยาลัย ท้ัง 2 ราย ดังกลาว ตามรายชื่อท่ีคณะฯ เสนอ
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ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.2 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

คณะวิชาประสงคขออนุมัติเพ่ิมวุฒิการศึกษาไวในทะเบียนประวัติ จํานวน 3 ราย ดังนี้
1. นายพิเชษฐ ศรีบุญยงค พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหนงอาจารย

ตําแหนงเลขท่ี A-1-1700-002 อัตราเงินเดือน เดือนละ 37,760 บาท สังกัดคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร
ไดรับอนุญาตใหลาศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาโภชนศาสตรและเทคโนโลยีอาหารสัตว
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีกําหนด 5 ป ตั้งแตวันท่ี 1 มิถุนายน 2554 ถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2559
และสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก วุฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (โภชนศาสตรและเทคโนโลยีอาหารสัตว) จาก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ตั้งแตวันท่ี 16 สิงหาคม 2562 และยื่นเรื่องเสนอขอเพ่ิมวุฒิการศึกษาไวในทะเบียน
ประวัติซึ่งหนวยงานการเจาหนาที่ของคณะฯ รับเรื่องเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562 โดยใหมีผลตั้งแตวันท่ี
24 ตุลาคม 2562 ซึ่งเปนวันท่ีงานการเจาหนาท่ีของคณะรับเรื่อง เนื่องจากยื่นเรื่องเกินกวา 60 วัน นับแตวันท่ี
สําเร็จการศึกษา (อัตราเงินเดือน เดือนละ 37,760 บาท เกินกวาอัตราการบรรจุคุณวุฒิปริญญาเอก)

2. นายมาย ยินชัย พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหนงอาจารย
ตําแหนงเลขท่ี A-1-1900-322 อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,560 บาท สังกัดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ไดรับอนุญาตใหลาศึกษาในระดับปริญญาโท สาขาวิชาคอมพิวเตอรเพ่ือการออกแบบ
ทางสถาปตยกรรม ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีกําหนด 2 ป ตั้งแตวันท่ี 2 มิถุนายน 2552 ถึงวันท่ี 1 มิถุนายน
2554 และไดสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท วุฒิวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (คอมพิวเตอรเพ่ือการออกแบบ
ทางสถาปตยกรรม) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแตวันท่ี 3 สิงหาคม 2561 และยื่นเรื่องเสนอขอเพ่ิมวุฒิ
การศึกษาไวในทะเบียนประวัติซึ่งหนวยงานการเจาหนาท่ีของคณะฯ รับเรื่องเม่ือวันท่ี 17 ตุลาคม 2562
โดยใหมีผลตั้งแตวันท่ี 17 ตุลาคม 2562 ซึ่งเปนวันท่ีงานการเจาหนาท่ีของคณะรับเรื่อง เนื่องจากยื่นเรื่อง
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เกินกวา 60 วัน นับแตวันท่ีสําเร็จการศึกษา (อัตราเงินเดือน เดือนละ 31,560 บาท เกินกวาอัตราการบรรจุ
คุณวุฒิปริญญาโท)

3. นางสาวภัทรวดี กลีบสุวรรณ พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหนง
นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี S-1-0306-144 อัตราเงินเดือน เดือนละ 26,950 บาท
สังกัดงานพัฒนานักศึกษา กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี สํานักงานอธิการบดี ไดรับอนุญาตใหลาศึกษานอกเวลา
ราชการในระดับปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีกําหนด 2 ป 1 เดือน 10 วัน
ตั้งแตวันท่ี 22 สิงหาคม 2558 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2560 และไดสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
วุฒิศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาชุมชน) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแตวันท่ี 12 กรกฎาคม 2562
โดยยื่นเรื่องเสนอขอเพ่ิมวุฒิการศึกษาไวในทะเบียนประวัติใหหนวยงานการเจาหนาท่ีของคณะฯ รับเรื่อง
เม่ือวันท่ี 5 พฤศจิกายน 2562 เนื่องจากยื่นเรื่องเกินกวา 60 วัน นับแตวันท่ีสําเร็จการศึกษา (อัตราเงินเดือน
เดือนละ 26,950 บาท เกินกวาอัตราแรกบรรจุคุณวุฒิปริญญาโท)

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหเพ่ิมวุฒิการศึกษาไวในทะเบียนประวัติพนักงาน
มหาวิทยาลัย จํานวน 3 ราย  ตามท่ีเสนอ

ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.3 การขอปรับเพิ่มเงินเดือนตามวุฒิการศึกษาท่ีไดรับสูงข้ึน เฉพาะกรณี
วุฒิการศึกษาท่ีตรงตามสายงาน

สรุปเรื่อง
ตามท่ีระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑและวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือน

ตามคุณวุฒิและการเพ่ิมวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติ พ.ศ.2553 ประกาศ ณ วันท่ี 28 กันยายน 2553
ขอ 4 และขอ 5 กําหนดวา การปรับเงินเดือนตามคุณวุฒิหรือการเพ่ิมคุณวุฒิไวในทะเบียนประวัตินั้น
ขาราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ท่ีไดรับคุณวุฒิเพ่ิมข้ึนนั้นจะตองเปนคุณวุฒิ
ท่ีตรงกับลักษณะการสอนของภาควิชา หรือของคณะหรือหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ

และสําหรับขาราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายบริหารและปฏิบัติงานท่ัวไปท่ี
ไดรับคุณวุฒิเพ่ิมข้ึนนั้นจะตองเปนคุณวุฒิท่ีตรงกับมาตรฐานกําหนดตําแหนงซึ่งบุคคลนั้นดํารงตําแหนง
อยู ในขณะนั้น สวนการกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ ใหคํานึงถึงความรูความสามารถ ความรับผิดชอบ
ความประพฤติ และความเหมาะสม โดยเฉพาะอยางยิ่งตองพิจารณาถึงลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ผลประโยชน
ท่ีหนวยงานจะไดรับเปนสําคัญ

นอกจากนี้ ท่ีประชุม ก.บ.พ. มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 10/2551 เม่ือวันท่ี 3 มิถุนายน
2551 ไดวางแนวปฏิบัติวา การเสนอขอกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิของผูไดรับอนุญาตใหลาศึกษา หรือ
ผูท่ีไดรับวุฒิกอนบรรจุแตงตั้ง จะตองเสนอเรื่องใหหนวยงานการเจาหนาท่ีของคณะหรือมหาวิทยาลัย ภายใน
60 วัน นับแตวันรายงานตัวเขาปฏิบัติราชการ (กรณีไดรับวุฒิเพ่ิมข้ึนกอนวันรายงานตัวเขาปฏิบัติราชการ)
หรือ ภายใน 60 วัน นับแตวันท่ีสําเร็จการศึกษา (กรณีรายงานตัวเขาปฏิบัติราชการกอนวันท่ีมีหลักฐาน
วาสําเร็จการศึกษา) หากเสนอเรื่องขอกําหนดภายหลังเวลาดังกลาว ใหกําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิได
ไมกอนวันท่ีหนวยงานการเจาหนาท่ีของคณะหรือมหาวิทยาลัยไดรับเรื่อง
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เนื่องจาก มหาวิทยาลัยไดอนุญาตให นางสาวสุธารา ขันทศกร พนักงานมหาวิทยาลัย
ประเภทพนักงานประจํา ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี A-2-1210-021 สังกัดโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัย
ศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร ลาศึกษานอกเวลาราชการ ในระดับปริญญาโท
สาขาวิชาภาษาไทย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีกําหนด 2 เดือน 16 วัน ตั้งแตวันท่ี 1 มิถุนายน 2562 ถึง
วันท่ี 16 สิงหาคม 2552 และนางสาวสุธารา ขันทศกร ไดสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท วุฒิ
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย) จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ตั้งแตวันท่ี 16 กันยายน 2562

คณะศึกษาศาสตรประสงคขออนุมัติปรับเพ่ิมเงินเดือนตามวุฒิการศึกษาท่ีไดรับสูงข้ึนเฉพาะ
กรณีวุฒิการศึกษาท่ีตรงตามสายงาน แก นางสาวสุธารา ขันทศกร พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงาน
ประจํา ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี A-2-1210-021 อัตราเงินเดือน เดือนละ 22,500 บาท สังกัดโรงเรียน
สาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร ซึ่งสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโท วุฒิศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย) จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ตั้งแตวันท่ี 16 กันยายน
2562 และไดยื่นเรื่องเพ่ือขอปรับเพ่ิมเงินเดือนตามวุฒิการศึกษาท่ีไดรับสูงข้ึนเฉพาะกรณีวุฒิการศึกษา
ท่ีตรงตามสายงาน โดยงานการเจาหนาท่ีของคณะฯ รับเรื่องเม่ือวันท่ี 9 ตุลาคม 2562 สมควรไดรับการ
ปรับวุฒิและอัตราเงินเดือน จากตําแหนงอาจารย วุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือน เดือนละ 22,500 บาท
เปนตําแหนงอาจารย วุฒิปริญญาโท อัตราเงินเดือน เดือนละ 26,250 บาท ไดตั้งแตวันท่ี 16 กันยายน 2562
ซึ่งเปนวันท่ีสําเร็จการศึกษา

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหปรับวุฒิและอัตราเงินเดือน ราย นางสาวสุธารา
ขันทศกร พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจํา ตําแหนงอาจารย ตําแหนงเลขท่ี A-2-1210-021
อัตราเงินเดือน เดือนละ 22,500 บาท สังกัดโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
คณะศึกษาศาสตร จาก วุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือน เดือนละ 22,500 บาท เปน วุฒิปริญญาโท อัตรา
เงินเดือน เดือนละ 26,250 บาท ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี 16 กันยายน 2562 ซึ่งเปนวันท่ีสําเร็จการศึกษา

ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.4 ขออนุมัตเิปลี่ยนช่ือตําแหนงกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย

สรุปเรื่อง
ตามท่ีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพมีกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย

ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ตําแหนงเลขท่ี S-2-0701-001 สังกัดงานบริหารและพัฒนาวิชาการ
สํานักงานคณบดี นั้น

เพ่ือใหการดําเนินการของคณะฯ เปนไปดวยความเรียบรอย คณะฯ จึงประสงคขออนุมัติเปลี่ยน
ชื่อตําแหนงกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงเลขท่ี S-2-0701-001 จาก ตําแหนงนักวิชาการ
อุดมศึกษาปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน เดือนละ 37,770 บาท สังกัดงานบริหารและพัฒนาวิชาการ สํานักงาน
คณบดี คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ เปน ตําแหนงนักการเงินปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน เดือนละ
37,770 บาท ไปตั้งจายในสังกัดงานบริหารท่ัวไป สํานักงานคณบดี คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา
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มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหเปลี่ยนชื่อตําแหนงกรอบอัตราวางพนักงานมหาวิทยาลัย
ตําแหนงเลขท่ี S-2-0701-001 จาก ตําแหนงนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน เดือนละ
37,770 บาท สังกัดงานบริหารและพัฒนาวิชาการ สํานักงานคณบดี คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและ
ภาพพิมพ เปน ตําแหนงนักการเงินปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน เดือนละ 37,770 บาท ไปตั้งจายในสังกัด
งานบริหารท่ัวไป สํานักงานคณบดี คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ

ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.5 รายงานผลการประเมินเพื่อเปลี่ยนช่ือตําแหนง ระดับตําแหนงและอัตรา
เงินเดือน ราย  นายอภินันท สิรินราพรรณ

สรุปเรื่อง
ตามท่ีมหาวิทยาลัยไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประเมินเพ่ือเปลี่ยนชื่อตําแหนง ระดับ

ตําแหนงและอัตราเงินเดือน ราย  นายอภินันท สิรินราพรรณ ตําแหนงผูปฏิบัติงานชางปฏิบัติงาน ตําแหนงเลขท่ี
S-2-1501-001 อัตราเงินเดือน 18,340 บาท สังกัดงานบริหารและธุรการ สํานักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จาก ตําแหนงผูปฏิบัติงานชางปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน เดือนละ 18,340 บาท
วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เปน ตําแหนงนายชางปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน เดือนละ 19,500 บาท
วุฒิเทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีไฟฟา) จากสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 และใหนับระยะเวลา
การปฏิบัติงานตอเนื่องกัน นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการประเมินฯ ไดดําเนินการประเมินเพ่ือเปลี่ยนชื่อตําแหนงและระดับ
ตําแหนงแลว เห็นวาเปนผูมีความรูความสามารถ ความรับผิดชอบและความประพฤติเหมาะสม เห็นควรให
ปฏิบัติงานในตําแหนงดังกลาว และใหนับระยะเวลาการปฏิบัติงานตอเนื่องกัน

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหเปลี่ยนชื่อตําแหนง ระดับตําแหนงและอัตราเงินเดือน
พนักงานมหาวิทยาลัย ราย นายอภินันท สิรินราพรรณ จาก ตําแหนงผูปฏิบัติงานชางปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน
เดือนละ 18,340 บาท วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เปน ตําแหนงนายชางปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน
เดือนละ  19,500 บาท วุฒิเทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีไฟฟา) จากสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4
โดยใหนับระยะเวลาการปฏิบัติงานตอเนื่องกัน

ระเบียบวาระท่ี 4.1.6.6 ขอเสนอแตงตั้งผู อํานวยการสํานักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและ
การสรางสรรค

สรุปเรื่อง
ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การแบงหนวยงานภายในของสวนงานของ

มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 ลงวันท่ี 14 กันยายน พ.ศ. 2559 ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยประกาศมหาวิทยาลัย
ศิลปากร เรื่อง การแบงหนวยงานภายในของสวนงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2561 ลงวันท่ี
21 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การแบงหนวยงานภายในของสวนงาน
ของมหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับท่ี 9) พ.ศ. 2562 ลงวันท่ี 11 กันยายน 2562 ไดแบงหนวยงานภายในของ
สํานักงานอธิการบดี โดยใหมีสํานักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค เรียกโดยยอวา สวนส.
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(Silpakorn University Research, Innovation and Creativity Administration Office เรียกโดยยอวา
SURIC) ซึ่งเปนหนวยงานภายในระดับกองท่ีมีภาระหนาท่ีเฉพาะหรือตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย นั้น

โดยขอ 6 และขอ 7 (1) ของระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการบริหารงานศูนยหรือ
หนวยงานภายในท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนซึ่งจัดตั้งข้ึนตามภารกิจเฉพาะหรือตามยุทธศาสตรของสํานักงานอธิการบดี
พ.ศ. 2562 กําหนดใหในศูนยมีผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบการบริหารงานและการดําเนินงานของศูนย และ
การแตงตั้งผูอํานวยการ ในกรณีเปนผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ใหอธิการบดีโดยมติ ก.บ.ม. แตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงผูอํานวยการ ในการนี้ จึงเห็นสมควรเสนอแตงตั้ง ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศุภกิจ สุทธิเรืองวงศ
พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ตําแหนงเลขท่ี A-1-1502-011 สังกัดภาควิชาวิทยาการ
และวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักงาน
บริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค ซึ่งมีคุณสมบัติครบถวนตรงตามขอ 3 ของประกาศมหาวิทยาลัย
ศิลปากร เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑวิธีการไดมา และวาระการดํารงตําแหนงของผู อํานวยการและ
รองผู อํานวยการของศูนยหรือหนวยงานภายในท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนซึ่ งจัดตั้งข้ึนตามภารกิจเฉพาะหรือ
ตามยุทธศาสตรของสํานักงานอธิการบดี พ.ศ. 2562

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหแตงตั้ง ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศุภกิจ สุทธิเรืองวงศ
ดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสรางสรรค

ระเบียบวาระท่ี 4.2 แผนและการติดตามผลการดําเนินงานตามแผน
ระเบียบวาระท่ี 4.2.1 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ

พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562)

สรุปเรื่อง
ตามมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 8/2561 เม่ือวันท่ี 12 กันยายน 2561 ไดใหความ

เห็นชอบแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือใชเปนแนวทางการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมาย
และกําหนดใหมีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนดังกลาวอยางตอเนื่อง นั้น

ในการนี้ กองแผนงานไดจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) โดยมีสาระสําคัญดังนี้

1. ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการประจําป
ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการมีตัวชี้วัดท้ังสิ้น จํานวน 33 ตัวชี้วัด มีผลการ

ดําเนินงานของตัวชี้วัดท่ีบรรลุเปาหมาย จํานวน 28 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 84.84 เม่ือพิจารณาตามเปาหมาย
ซึ่งมีจํานวน 3 เปาหมาย พบวา เปาหมายท่ี 3 การบริหารจัดการ (ใหเปนมหาวิทยาลัยท่ีพรอมตอการ
เปลี่ยนแปลง) มีตัวชี้วัด 3 ตัวชี้วัด บรรลุเปาหมายท้ัง 3 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 100.00 มีผลการดําเนินงาน
มากท่ีสุด ลําดับตอมาเปน เปาหมายท่ี 1 เปนมหาวิทยาลัยชั้นนําท่ีมีมาตรฐานสากล มีตัวชี้วัด 18 ตัวชี้วัด
บรรลุเปาหมาย 16 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 88.88 ไมบรรลุเปาหมาย 2 ตัวชี้วัด คือ ตัวชี้วัดท่ี 2 ระดับความ
พึงพอใจ (ผลสํารวจความคิดเห็น) ของนักศึกษาตอคุณภาพชีวิตและประสบการณท่ีไดรับ (QS) และตัวชี้วัดท่ี
11 จํานวนอาจารยชาวตางประเทศ และลําดับสุดทายเปาหมายท่ี 2 การเปนท่ีพ่ึงของชุมชน สังคมและ
ประเทศชาติ มีตัวชี้วัด 12 ตัวชี้วัด บรรลุเปาหมาย 9 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 75.00 ไมบรรลุเปาหมาย 3
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ตัวชี้วัด คือ ตัวชี้วัดท่ี 19 เงินทุนวิจัยเฉลี่ยตออาจารย ตามเกณฑสาขาของ สกอ. ตัวชี้วัดท่ี 20 จํานวนผลงาน
ตีพิมพเผยแพรในวารสารท่ีปรากฏในฐานขอมูล Scopus หรือ ISI (รวม proceeding หรือบทคัดยอ) และ
ตัวชี้วัดท่ี 22 จํานวนผลงานตีพิมพเผยแพรท่ีมีชื่อรวมกับมหาวิทยาลัยท่ีอยูใน QS Top 500 ในวารสารท่ี
ปรากฏในฐานขอมูล Scopus หรือ ISI มีคะแนนเชิงคุณภาพโดยรวมเทากับ 4 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5
คะแนน

2. ผลการดําเนินงานโครงการเชิงนโยบาย
การดําเนินงานโครงการภารกิจนโยบาย พบวา มีดําเนินการแลว จํานวน 27 โครงการ

จาก 28 โครงการ คิดเปนรอยละ 96.42 และยกเลิกโครงการ จํานวน 1 โครงการ คือ จัดทําแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาดานวิทยาศาสตรการแพทยมหาวิทยาลัยศิลปากร การดําเนินงานโครงการเชิงนโยบายดังกลาว
สงผลใหมหาวิทยาลัยไดรับการพิจารณาใหเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําแหงการสรางสรรคท่ีไดรับเครื่องหมาย
5 ดาว จาก QS Star Rating System ดานศิลปะและวัฒนธรรม ดานนวัตกรรม ดานการมีงานทําของบัณฑิต
และดานความรูจักในระดับนานาชาติ รวมท้ังมีการพัฒนาระบบเพ่ือชวยใหการบริหารจัดการทรัพยากรของ
มหาวิทยาลัยมีมาตรฐาน ชวยแกปญหาขอผิดพลาดของขอมูล ผูบริหารสามารถเขาถึงขอมูลท่ีเปนปจจุบันเพ่ือ
ประกอบการตัดสินใจ

โดยภารกิจนโยบายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไดตั้งงบประมาณรายจายจากเงิน
รายได จํานวน 647,688,250 บาท คิดเปนรอยละ 31.76 จากเงินงบประมาณท้ังหมด 2,039,098,700 บาท
มีการเบิกจายแลว จํานวน 530,589,121.68 บาท คิดเปนรอยละ 82.52 เม่ือพิจารณาตามเปาหมายซึ่งมี
จํานวน 3 เปาหมาย พบวา เปาหมายท่ี 1 เปนมหาวิทยาลัยชั้นนําท่ีมีมาตรฐานสากล มีผลการใชจาย
งบประมาณมากท่ีสุด จํานวน 278,381,963.22 บาท คิดเปนรอยละ 52.47 ลําดับตอมาเปนเปาหมายท่ี 2
การเปนท่ีพ่ึงของชุมชน สังคมและประเทศชาติ จํานวน 206,197,046.77 บาท คิดเปนรอยละ 38.86
และเปาหมายท่ี 3 การบริหารจัดการ (ให เปนมหาวิทยาลัยท่ีพรอมตอการเปลี่ยนแปลง) จํานวน
46,015,111.69 บาท คิดเปนรอยละ 8.67

ปญหาและอุปสรรคการดําเนินงาน
1. ระดับความพึงพอใจ (ผลสํารวจความคิดเห็น) ของนักศึกษาตอคุณภาพชีวิตและ

ประสบการณท่ีไดรับสวนใหญอยูระดับปานกลาง
2. จํานวนอาจารยชาวตางประเทศมีจํานวนนอย
3. เงินทุนวิจัยเฉลี่ยตออาจารย ตามเกณฑสาขาของ สกอ. นอยกวามาตรฐานโดยเฉพาะ

คณะวิชาท่ีมีหลักสูตรท้ังสองแบบดานสังคมและวิทย
4. จํานวนผลงานตีพิมพเผยแพรในวารสารท่ีปรากฏในฐานขอมูล Scopus หรือ ISI (รวม

proceeding หรือบทคัดยอ) มีจํานวนนอย
5. จํานวนผลงานตีพิมพเผยแพรท่ีมีชื่อรวมกับมหาวิทยาลัยท่ีอยูใน QS Top 500 ในวารสาร

ท่ีปรากฏในฐานขอมูล Scopus หรือ ISI นอย
ขอเสนอแนะแนวทางแกไขและพัฒนา
1. ใหคณะวิชาจัดทําแผนพัฒนาคณะและคุณภาพชีวิตนักศึกษา
2. มหาวิทยาลัยกําหนดมาตรการเพ่ือเพ่ิมอาจารยชาวตางชาติท้ังระยะสั้นและระยะยาวกับ

ตางประเทศ
3. พัฒนาทักษะดานการวิจัยของอาจารยใหมใหมีศักยภาพมากข้ึนและกําหนดแนวทางเพ่ือ

สรางแรงจูงใจในการทําวิจัยใหมากข้ึน



17

4. พัฒนานักวิจัยและคุณภาพงานวิจัยใหไดมาตรฐานสามารถตีพิมพในฐานขอมูล Scopus
หรือ ISI ใหมากข้ึน

5. พัฒนาความรวมมือดานการตีพิมพผลงานวิจัยรวมกับมหาวิทยาลัยท่ีอยูใน QS Top 500
ใหมากข้ึนและจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติใหมากข้ึน เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการสรางความรวมมือกับ
มหาวิทยาลัยชั้นนํา

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) ตามท่ีกองแผนงาน
เสนอ

ระเบียบวาระท่ี 4.3 ขอบังคับ / ระเบียบ / ประกาศ
ระเบียบวาระท่ี 4.3.1 (ราง) ประกาศคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง

จํานวน คุณสมบัติ ลักษณะตองหาม หลักเกณฑ วิธีการไดมา วาระและการ
พนจากตําแหนงของผูดํารงตําแหนงหัวหนาสาขาวิชาและรองหัวหนา
สาขาวิชา พ.ศ. ....

สรุปเรื่อง
ตามท่ีคณะสถาปตยกรรมศาสตรประสงคกําหนดจํานวน คุณสมบัติ ลักษณะตองหาม

หลักเกณฑ วิธีการไดมา วาระและการพนจากตําแหนงของผูดํารงตําแหนงหัวหนาสาขาวิชาและรองหัวหนา
สาขาวิชา นั้น

ในการนี้  คณะสถาปตยกรรมศาสตรจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา (ราง) ประกาศคณะ
สถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง จํานวน คุณสมบัติ ลักษณะตองหาม หลักเกณฑ วิธีการไดมา
วาระและการพนจากตําแหนงของผูดํารงตําแหนงหัวหนาสาขาวิชาและรองหัวหนาสาขาวิชา พ.ศ. .... โดยได
ผานความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตร ครั้งท่ี 9/2562 เม่ือวันท่ี 17
ตุลาคม 2562 และผานการพิจารณาจากกองกฎหมายแลว

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศคณะสถาปตยกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง จํานวน คุณสมบัติ ลักษณะตองหาม หลักเกณฑ วิธีการไดมา วาระและการพนจาก
ตําแหนงของผูดํารงตําแหนงหัวหนาสาขาวิชาและรองหัวหนาสาขาวิชา พ.ศ. .... แลวใหคณะสถาปตยกรรมศาสตร
ดําเนินการตอไป
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ระเบียบวาระท่ี 4.3.2 (ราง) ประกาศคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง จํานวน
คุณสมบัติ ลักษณะตองหาม หลักเกณฑ วิธีการไดมา วาระและการพนจาก
ตําแหนงของผูดํารงตําแหนงหัวหนาสาขาวิชาและรองหัวหนาสาขาวิชา
พ.ศ. 2562

สรุปเรื่อง
ตามท่ีคณะวิทยาการจัดการประสงคกําหนดจํานวน คุณสมบัติ ลักษณะตองหาม หลักเกณฑ

วิธีการไดมา วาระและการพนจากตําแหนงของผูดํารงตําแหนงหัวหนาสาขาวิชาและรองหัวหนาสาขาวิชา นั้น
ในการนี้ คณะวิทยาการจัดการจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา (ราง) ประกาศคณะวิทยาการ

จัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง จํานวน คุณสมบัติ ลักษณะตองหาม หลักเกณฑ วิธีการไดมา วาระและการ
พนจากตําแหนงของผูดํารงตําแหนงหัวหนาสาขาวิชาและรองหัวหนาสาขาวิชา พ.ศ. 2562 โดยไดผานความ
เห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ ครั้งท่ี 18/2562 เม่ือวันท่ี 24 ตุลาคม 2562
และผานการพิจารณาจากกองกฎหมายแลว

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศคณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง จํานวน คุณสมบัติ ลักษณะตองหาม หลักเกณฑ วิธีการไดมา วาระและการพนจาก
ตําแหนงของผูดํารงตําแหนงหัวหนาสาขาวิชาและรองหัวหนาสาขาวิชา พ.ศ. 2562 แลวใหคณะวิทยาการ
จัดการดําเนินการตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.3.3 (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑ อัตราจาย เง่ือนไข
และวิธีการในการเบิกคาใชจายในการสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาใน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ....

สรุปเรื่อง
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑ อัตราจาย เงื่อนไข และวิธีการในการเบิก

จายเงินรายไดของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2562 ขอ 52 ไดกําหนดใหคาใชจายในการดําเนินการสอบ
คัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยเปนไปตามระเบียบท่ีอธิการบดีโดยมติ ก.บ.ม. กําหนด ซึ่งปจจุบันยังไม
มีระเบียบดังกลาว นั้น

ในการนี้ กองกฎหมายจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวย
หลักเกณฑ อัตราจาย เงื่อนไข และวิธีการในการเบิกคาใชจายในการสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาใน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. .... โดยใหใชบังคับตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 เปนตนไป

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา
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มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวย
หลักเกณฑ อัตราจาย เงื่อนไข และวิธีการในการเบิกคาใชจายในการสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาใน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. .... โดยมอบหมายใหกองกฎหมายปรับแกไขคํานิยามใหครอบคลุมการดําเนินการสอบ
คัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร
กอนนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.3.4 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญา
บัณฑิต สําหรับนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปการศึกษา 2563 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
โรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ) และ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร
เรื่อง ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต สําหรับนักศึกษาวิทยาลัย
นานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2563 หลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาการตลาดการจัดงานและกิจกรรมสันทนาการ สาขาวิชา
การจัดการตราสินคาหรูหรา และหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการ
ออกแบบสื่อสารดิจิทัล

สรุปเรื่อง
ดวยวิทยาลัยนานาชาติประสงคเสนอท่ีประชุมพิจารณาปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต

จํานวน 2 ฉบับ โดยผานความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัยนานาชาติ ครั้งท่ี 8/2562
เม่ือวันท่ี 4 พฤศจิกายน 2562 และผานการพิจารณาจากกองบริหารงานวิชาการแลว ดังนี้

1. (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต สําหรับ
นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2563 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ)

2. (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต สําหรับ
นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2563 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การตลาดการจัดงานและกิจกรรมสันทนาการ สาขาวิชาการจัดการตราสินคาหรูหรา และหลักสูตรศิลปบัณฑิต
สาขาวิชาการออกแบบสื่อสารดิจิทัล

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง
ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต สําหรับนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา
2563 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ) และ (ราง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต สําหรับนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ
มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2563 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดการจัดงานและ
กิจกรรมสันทนาการ สาขาวิชาการจัดการตราสินคาหรูหรา และหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ
สื่อสารดิจิทัล แลวใหนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป
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ระเบียบวาระท่ี 4.3.5 (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการเปลี่ยนสายงานของตําแหนง
การเปลี่ยนช่ือตําแหนงการเปลี่ยนกลุมตําแหนง การเปลี่ยนเลขท่ีประจํา
ตําแหนง  การยาย และการตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ….

สรุปเรื่อง
ตามท่ีขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2559 กําหนดวาหากคณะและสวนงานประสงคใหมีการเปลี่ยนตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัยกรณี
ท่ีเปลี่ยนตําแหนงในสายงานเดียวกัน หรือขามสายงาน ใหดําเนินการตามหลักเกณฑท่ี ก.บ.ม. กําหนดเปน
ระเบียบ นั้น

บัดนี้ ไดจัดทํารางระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยการเปลี่ยนสายงานของตําแหนง
การเปลี่ยนชื่อตําแหนงการเปลี่ยนกลุมตําแหนง การเปลี่ยนเลขท่ีประจําตําแหนง การยาย และการตัดโอน
ตําแหนงและอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. …. ซึ่งกําหนดหลักเกณฑและวิธีการเปลี่ยนสายงาน
ของตําแหนง การเปลี่ยนชื่อตําแหนง การเปลี่ยนกลุมตําแหนง การเปลี่ยนเลขท่ีประจําตําแหนง การยาย
และการตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยแลว

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวย
การเปลี่ยนสายงานของตําแหนง การเปลี่ยนชื่อตําแหนงการเปลี่ยนกลุมตําแหนง การเปลี่ยนเลขท่ีประจํา
ตําแหนง การยาย และการตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ….

ระเบียบวาระท่ี 4.3.6 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การคิดภาระงานสอนรายวิชา
ศึกษาท่ัวไปท่ีศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษาท่ัวไปและพัฒนาการเรียนรู
ภาษาอังกฤษเปนผูดําเนินการ พ.ศ. ....

สรุปเรื่อง
ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งท่ี 21/2562 เม่ือวันท่ี 5

พฤศจิกายน 2562 เห็นวาการสอนรายวิชาศึกษาท่ัวไปเปนภารกิจของมหาวิทยาลัย จึงเห็นชอบใหคณะวิชา
นําไปคิดภาระงานสอนของอาจารยผูสอนในสัดสวนรอยละหนึ่งรอยสําหรับการสอนในกลุมแรก และตองสอน
รายวิชาศึกษาท่ัวไปไดมากกวา 1 รายวิชา กรณีหากมีการสอนในกลุมถัดไปขอใหคณะวิชาพิจารณาตามท่ี
เห็นสมควร

ท้ังนี้ อาจารยผูสอนยังตองมีภาระงานสอนรายวิชาของคณะวิชาดวย
อนึ่ง ท่ีประชุมมอบหมายใหกองกฎหมายจัดทําประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากรเพ่ือกําหนดการ

คิดภาระงานสอนของอาจารยผูสอนสังกัดสวนงานท่ีมารวมสอนรายวิชาศึกษาท่ัวไปดังกลาว กอนนําเสนอ
อธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป นั้น

ในการนี้ กองกฎหมายจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง
การคิดภาระงานสอนรายวิชาศึกษาท่ัวไปท่ีศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษาท่ัวไปและพัฒนาการเรียนรู
ภาษาอังกฤษเปนผูดําเนินการ พ.ศ. .... โดยใหใชบังคับตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เปนตนไป
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ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การ
คิดภาระงานสอนรายวิชาศึกษาท่ัวไปท่ีศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษาท่ัวไปและพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษ
เปนผูดําเนินการ พ.ศ. .... แลวใหนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใชตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.3.7 (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑและวิธีการจายเงิน
คาตอบแทนคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนและเอกสารหลักฐานท่ีใช
ในการประเมินผลการสอนของผูเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ....

สรุปเรื่อง
ดวยมหาวิทยาลัยประสงคกําหนดอัตราจายคาตอบแทนแกคณะอนุกรรมการประเมินผลการ

สอนและเอกสารหลักฐานท่ีใชในการประเมินผลการสอนของผูเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ เพ่ือเปน
การสงเสริมสนับสนุนใหคณาจารยของมหาวิทยาลัยศิลปากรมีความกาวหนาในสายงานในเรื่องการเสนอขอ
กําหนดตําแหนงทางวิชาการ ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย ตามประกาศ
ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้ งบุคคลใหดํารงตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย
รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. 2560 และตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑ
และวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย
พ.ศ. 2561 กําหนดใหมีคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ประเมินผลการสอนของผูเสนอขอกําหนด
ตําแหนงทางวิชาการ ซึ่งอาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน เพ่ือดําเนินการดังกลาวก็ไดตาม
ความเหมาะสม นั้น

ในการนี้ กองกฎหมายจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการจายเงินคาตอบแทนคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนและเอกสารหลักฐานท่ีใชใน
การประเมินผลการสอนของผูเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. .... โดยให
ใชบังคับตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 เปนตนไป

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการจายเงินคาตอบแทนคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนและเอกสารหลักฐานท่ีใชใน
การประเมินผลการสอนของผูเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. .... โดยให
กองกฎหมายระบุการจายคาตอบแทนแกคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนและเอกสารหลักฐานท่ีใชในการ
ประเมินผลการสอนของผูเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ ท้ังกรณีคณะอนุกรรมการเปนบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร และบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร ในอัตราคนละไมเกิน 2,000 บาท ตอการเปน
คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนและเอกสารหลักฐานท่ีใชในการประเมินผลการสอนของผูเสนอขอ
กําหนดตําแหนงทางวิชาการ ของผูเสนอขอกําหนดตําแหนง 1 ราย แลวใหนําเสนออธิการบดีลงนามประกาศใช
ตอไป
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ระเบียบวาระท่ี 4.4 โครงสรางสวนงานและหนวยงานภายใน
ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 4.5 การบริหารการเงินและทรัพยสิน
ไมมี

ระเบียบวาระท่ี 4.6 เรื่องอ่ืนๆ ตามท่ีอธิการบดีปรึกษา
ระเบียบวาระท่ี 4.6.1 (ร าง) บันทึกขอตกลงความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากร

ร า ช อ า ณ า จั ก ร ไ ท ย กั บ ส ถ า บั น พั ฒ น า ก า ร บ ริ ห า ร ก า ร ศึ ก ษ า
กระทรวงศึกษาธิการและกีฬา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

สรุปเรื่อง
ดวยคณะศึกษาศาสตรประสงคจัดทําขอตกลงความรวมมือทางกับสถาบันพัฒนาการบริหาร

การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการและกีฬา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริม
ความกาวหนาทางดานการศึกษาและการวิจัย รวมท้ังการสนับสนุนการแลกเปลี่ยนอาจารย นักศึกษา งานวิจัย
รวมกันและการพัฒนาครูของท้ังสองหนวยงาน ขอตกลงดังกลาวเปนขอตกลงระดับมหาวิทยาลัย ระดับของ
ผูลงนามของมหาวิทยาลัยศิลปากร คือ อธิการบดี และระดับของผูลงนามของสถาบันพัฒนาการบริหาร
การศึกษา คือ ผูอํานวยการ ขอตกลงมีระยะเวลา 4 ป นับแตวันลงนาม ซึ่งไดผานความเห็นชอบจากท่ีประชุม
คณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร ครั้งท่ี 17/2562 เม่ือวันท่ี 4 กันยายน 2562 โดยคณะศึกษาศาสตรได
เสนอเอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณา ดังนี้

1. แบบเสนอการทําขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับสถาบันตางประเทศ
2. (ราง) ขอตกลง ฉบับภาษาไทย
3. ประวัติของสถาบันพัฒนาการบริหารการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการและกีฬา
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 ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) บันทึกขอตกลงความรวมมือระหวาง
มหาวิทยาลัยศิลปากร ราชอาณาจักรไทย กับสถาบันพัฒนาการบริหารการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการและกีฬา
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป
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ระเบียบวาระท่ี 4.6.2 (ราง) ขอตกลงความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยศิลปากร ราชอาณาจักร
ไทย กับ Cadi Ayyad University ราชอาณาจักรโมร็อคโค

สรุปเรื่อง
ดวยคณะวิทยาศาสตรประสงคจัดทําขอตกลงความรวมมือกับ Cadi Ayyad University

ราชอาณาจักรโมร็อคโค โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือจัดกิจกรรมทางวิชาการ รวมท้ังสนับสนุนการแลกเปลี่ยน
อาจารย นักศึกษา โครงการวิจัย รวมท้ังเพ่ือติดตั้งการใชงานเครื่องอบแหงพลังแสงอาทิตยแบบพาราโบลาโดม
ขอตกลงดังกลาวเปนขอตกลงระดับมหาวิทยาลัย ระดับของผูลงนามของท้ังสองฝาย คือ อธิการบดี ขอตกลงมี
ระยะเวลา 5 ป นับแตวันลงนาม และจะขยายเวลาออกไปโดยอัตโนมัติ ครั้งละ 1 ป ซึ่งไดผานความเห็นชอบจาก
ท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร ครั้งท่ี 19/2562 เม่ือวันท่ี 6 พฤศจิกายน 2562 โดย
คณะวิทยาศาสตรไดเสนอเอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณา ดังนี้

1. แบบเสนอการทําขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับสถาบันตางประเทศ
2. (ราง) ขอตกลงฉบับภาษาอังกฤษ และฉบับแปลเปนภาษาไทย โดยมีผูรับรองการแปล
3. ประวัติของ Cadi Ayyad University ราชอาณาจักรโมร็อคโค
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 ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบ (ราง) ขอตกลงความรวมมือระหวาง
มหาวิทยาลัยศิลปากร ราชอาณาจักรไทย กับ Cadi Ayyad University ราชอาณาจักรโมร็อคโค และให
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.6.3 โครงการสอบวัดความรูเพื่อคัดเลือกนักศึกษาเขาศึกษาตอระดับปริญญาบัณฑิต
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2563

สรุปเรื่อง
ดวยวิทยาลัยนานาชาติประสงคดําเนินโครงการสอบวัดความรูเพ่ือคัดเลือกนักศึกษาเขาศึกษา

ตอระดับปริญญาบัณฑิต วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2563 ซึ่งผานความเห็นชอบ
จากท่ีประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัยนานาชาติ ครั้งท่ี 7/2562 เม่ือวันท่ี 26 กันยายน 2562 โดยกําหนด
รับนักศึกษาท้ังหมด 3 หลักสูตร จํานวน 240 คน ดังนี้

1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (BBA-Hotel) จํานวน 120 คน
2. หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสื่อสารดิจิทัล (BFA-DCD) จํานวน 60 คน
3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการตราสินคาหรูหรา (BBA-LBM) จํานวน

60 คน
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ท้ังนี้ กองบริหารงานวิชาการไดตรวจสอบหลักสูตรท่ีเปดรับและแผนการรับนักศึกษาแลว
อนึ่ง วิทยาลัยนานาชาติไดกําหนดรายละเอียดคาใชจายในการคัดเลือกเขาศึกษาไวแลว

ซึ่งกองกฎหมายไดตรวจสอบคาใชจายในสวนของอัตราคาตอบแทนแลวมีความเห็นวา ไมเกินอัตราท่ีกําหนดไว
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑ อัตราจาย เงื่อนไข และวิธีการในการเบิกคาใชจายในการสอบ
คัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562 ซึ่งโครงการดังกลาวตองไดรับอนุมัติจากอธิการบดีโดยความ
เห็นชอบของท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบโครงการสอบวัดความรูเพ่ือคัดเลือกนักศึกษา
เขาศึกษาตอระดับปริญญาบัณฑิต วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2563 ตามท่ีวิทยาลัย
นานาชาตเิสนอ และใหนําเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติโครงการตอไป

ระเบียบวาระท่ี 4.6.4 โครงการสอบวัดความรูเพื่อคัดเลือกนักศึกษาเขาศึกษาตอระดับปริญญาบัณฑิต
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2/2562 (Winter)

สรุปเรื่อง
ดวยวิทยาลัยนานาชาติประสงคดําเนินโครงการสอบวัดความรูเพ่ือคัดเลือกนักศึกษาเขาศึกษา

ตอระดับปริญญาบัณฑิต วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2/2562 (Winter) ซึ่งผาน
ความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัยนานาชาติ ครั้งท่ี 7/2562 เม่ือวันท่ี 26 กันยายน
2562 โดยกําหนดรับนักศึกษาท้ังหมด 3 หลักสูตร จํานวน 50 คน ดังนี้

1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (BBA-Hotel) จํานวน 20 คน
2. หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสื่อสารดิจิทัล (BFA-DCD) จํานวน 10 คน
3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการตราสินคาหรูหรา (BBA-LBM) จํานวน

20 คน
ท้ังนี้ กองบริหารงานวิชาการไดตรวจสอบหลักสูตรท่ีเปดรับและแผนการรับนักศึกษาแลว
อนึ่ง วิทยาลัยนานาชาติไดกําหนดรายละเอียดคาใชจายในการคัดเลือกเขาศึกษาไวแลว

ซึ่งกองกฎหมายไดตรวจสอบคาใชจายในสวนของอัตราคาตอบแทนแลวมีความเห็นวา ไมเกินอัตราท่ีกําหนดไว
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑ อัตราจาย เงื่อนไข และวิธีการในการเบิกคาใชจายในการสอบ
คัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562 ซึ่งโครงการดังกลาวตองไดรับอนุมัติจากอธิการบดีโดยความ
เห็นชอบของท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว มีมติใหความเห็นชอบโครงการสอบวัดความรูเพ่ือคัดเลือกนักศึกษา
เขาศึกษาตอระดับปริญญาบัณฑิต วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2/2562 (Winter)
ตามท่ีวิทยาลัยนานาชาติเสนอ และใหนําเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติโครงการตอไป
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ระเบียบวาระท่ี 4.6.5 โครงการปฏิรูปมหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn University Transformation)

สรุปเรื่อง
ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยไดมีนโยบายใหดําเนินการปฏิรูปมหาวิทยาลัยเพ่ือการปรับตัวให

สอดคลองกับบริบทการเปลี่ยนแปลงในอนาคตของมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการ
ยกรางแนวทางปฏิรูปมหาวิทยาลัยศิลปากรแลว นั้น

ในการนี้ มหาวิทยาลัยจึงเสนอท่ีประชุม ดังนี้
1. รับทราบปฏิทินการประชุมการปฏิรูปมหาวิทยาลัย และแบบฟอรมสําหรับจัดเก็บขอมูล

ข้ันตนจากคณะท่ีปรึกษาผูเชี่ยวชาญดานการปฏิรูปองคกร
2. พิจารณาแตงตั้งคณะอนุกรรมการยกรางแนวทางการปฏิรูปมหาวิทยาลัย (Silpakorn

University Transformation) โดยประกอบดวยคณะอนุกรรมการ จํานวน 2 ชุด คือ
- คณะอนุกรรมการดําเนินการขับเคลื่อนดานการบริหารและกลยุทธ
- คณะอนกุรรมการดําเนินการปฏิรูปดานขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ท้ังนี้ รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนาไดแจงใหท่ีประชุมทราบเพ่ิมเติมวา มหาวิทยาลัย
ได กําหนดให มีการประชุมรับฟงแนวทางการปฏิรูปมหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn University
Transformation) ในวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30-16.00 น. ณ หอประชุมใหญศูนยมานุษยวิทยา
สิรินธร (องคกรมหาชน) ชั้น 4 เพ่ือใหทุกภาคสวนไดมีสวนรวมและสรางความเขาใจในการดําเนินงานตาม
นโยบายรวมกัน อันจะนําไปสูการบรรลุเปาหมายของการปฏิรูปมหาวิทยาลัย จึงขอเรียนเชิญผูบริหารและ
บุคลากรเขารวมประชุมในวัน เวลา และสถานท่ีดังกลาว

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว มีมตดิังนี้
1. รับทราบปฏิทินการประชุมการปฏิรูปมหาวิทยาลัย และแบบฟอรมสําหรับจัดเก็บขอมูล

ข้ันตนจากคณะท่ีปรึกษาผูเชี่ยวชาญดานการปฏิรูปองคกร
2. ใหความเห็นชอบ (ราง) คําสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง แตงตั้งคณะอนุกรรมการยกราง

แนวทางการปฏิรูปมหาวิทยาลัย (Silpakorn University Transformation) แลวใหนําเสนออธิการบดีลงนาม
ในคําสั่งแตงตั้งตอไป
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ระเบียบวาระท่ี 4.6.6 โครงการคัดเลือกนักเรียนเขาเรียนช้ันอนุบาลปท่ี 1 และช้ันประถมศึกษา
ปท่ี 1 ปการศึกษา 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและ
ประถมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร และโครงการ
คัดเลือกนักเรียนเขาเรียนช้ันอนุบาลปท่ี 1 ปการศึกษา 2563 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร ตามหลักสูตรสงเสริมทักษะภาษาอังกฤษ (ระดับ
ปฐมวัย) (EP EDSU)

สรุปเรื่อง
ตามท่ีคณะศึกษาศาสตรไดดําเนินโครงการคัดเลือกนักเรียนเขาเรียนชั้นอนุบาลปท่ี 1 และ

ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ตั้งแตปการศึกษา
2548 เพ่ือเตรียมความพรอมใหกับเด็กท่ีมีอายุในชวง 3-7 ป ตามเกณฑการจัดการศึกษาปฐมวัยและการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ อีกท้ังเปนการเสริมศักยภาพของมหาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ
และใหบริการชุมชนในฐานะของศูนยการศึกษาปฐมวัย และคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเม่ือวันท่ี 30
กันยายน 2559 ไดใหความเห็นชอบหลักสูตรสงเสริมทักษะภาษาอังกฤษ (ระดับปฐมวัย) (EP EDSU) และ
ประกาศใหใชหลักสูตรตั้งแตวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2559 เปนตนไป เพ่ือเปนการสรางความพรอมในการเขาสู
ประชาคมอาเซียน ซึ่งผูเรียนควรไดรับการพัฒนาความสามารถในการใชภาษาเพ่ือการสื่อสาร และเพ่ือเปนการ
ดําเนินการสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มาตรฐานท่ี
15 การจัดกิจกรรมตามนโยบายจุดเนนแนวทางปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนาและสงเสริมสถานศึกษาใหยกระดับ
คุณภาพสูงข้ึนการจัดกิจกรรมตามนโยบาย (สพฐ:2554) ซึ่งตรงกับยุทธศาสตรของคณะศึกษาศาสตรป 2558
ในประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาหลักสูตรเชิงสรางสรรคใหไดมาตรฐานสากลเนนใหผูเรียนบรรลุตาม
วัตถุประสงคของโครงการ ยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนางานบริการวิชาการเพ่ือความเขมแข็งของชุมชนนําไปสูการ
พัฒนาสังคมอยางยั่งยืน และยุทธศาสตรท่ี 7 พัฒนานักเรียนใหมีความเปนเลิศทางวิชาการ มีคุณธรรม
จริยธรรมและมีความรับผิดชอบตอสังคม นั้น

ในการนี้ คณะศึกษาศาสตรจึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาโครงการคัดเลือกนักเรียน จํานวน 2
โครงการ ซึ่งผานความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร ครั้งท่ี 22/2562 เม่ือวันท่ี
11 พฤศจิกายน 2562 ดังนี้

1. โครงการคัดเลือกนักเรียนเขาเรียนชั้นอนุบาลป ท่ี 1 และชั้นประถมศึกษาป ท่ี 1
ปการศึกษา 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยกําหนดจํานวนรับเขาศึกษา ดังนี้

1.1 ระดับชั้นอนุบาลปท่ี 1 จํานวน 56 คน ดังนี้
1.1.1 ประเภทบุตรของบุคลากรของมหาวิทยาลัยศิลปากรและบุคคลท่ัวไป จํานวน

28 คน
1.1.2 ประเภทผูมีอุปการคุณกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและ

ประถมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร จํานวน 28 คน
1.2 ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 จํานวน 2 หองเรียน หองเรียนละ 37 คน รวมจํานวน

74 คน ดังนี้
1.2.1 ประเภทนักเรียนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและ

ประถมศึกษา) ระดับปฐมวัย จํานวน 51 คน
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1.2.2 ประเภทบุตรของบุคลากรของมหาวิทยาลัยศิลปากรและบุคคลท่ัวไป จํานวน
18 คน

1.2.3 ประเภทผูมีอุปการคุณกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและ
ประถมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร จํานวน 5 คน

2. โครงการคัดเลือกนักเรียนเขาเรียนชั้นอนุบาลปท่ี 1 ปการศึกษา 2563 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ตามหลักสูตร
สงเสริมทักษะภาษาอังกฤษ (ระดับปฐมวัย) (EP EDSU) โดยกําหนดรับ 1 หองเรียน จํานวน 28 คน ดังนี้

2.1 ประเภทบุตรของบุคลากรของมหาวิทยาลัยศิลปากรและบุคคลท่ัวไป จํานวน 18 คน
2.2 ประเภทผู มีอุปการคุณกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและ

ประถมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 10 คน
ท้ังนี้ คณะศึกษาศาสตรไดกําหนดรายละเอียดคาใชจายในการคัดเลือกเขาศึกษาไวแลว

ซึ่งกองกฎหมายไดตรวจสอบคาใชจายในสวนของอัตราคาตอบแทนแลวมีความเห็นวา อัตราคาตอบแทนตางๆ
ไมเกินอัตราท่ีกําหนดไวตามระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากรวาดวยหลักเกณฑ อัตราจาย เงื่อนไข และวิธีการในการ
เบิกคาใชจายในการสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562 ซึ่งโครงการดังกลาวตองไดรับอนุมัติ
จากอธิการบดีโดยความเห็นชอบของท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร

ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา

มติ ท่ีประชุมได พิจารณาแลว มีมติ ใหความเห็นชอบโครงการคัดเลือกนักเรียน ตามท่ี
คณะศึกษาศาสตรเสนอ จํานวน 2 โครงการ ดังนี้

1. โครงการคัดเลือกนักเรียนเขาเรียนชั้นอนุบาลป ท่ี 1 และชั้นประถมศึกษาป ท่ี  1
ปการศึกษา 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร

2. โครงการคัดเลือกนักเรียนเขาเรียนชั้นอนุบาลปท่ี 1 ปการศึกษา 2562 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ตามหลักสูตร
สงเสริมทักษะภาษาอังกฤษ (ระดับปฐมวัย) (EP EDSU)

และใหนําเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติโครงการตอไป

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ
ระเบียบวาระท่ี 5.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาอาจารยดานการพัฒนา

หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนในยุคโลกปวน”

สรุปเรื่อง
ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการไดแจงใหท่ีประชุมทราบวา กองบริหารงานวิชาการกําหนด

จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาอาจารยดานการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการ
สอนในยุคโลกปวน” ในวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2562 ณ หองประชุมหลวงพอวัดไรขิงอุปถัมภ อาคารศึกษา 3
ชั้น 5 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร และวันท่ี 28 พฤศจิกายน 2562
ณ โรงแรมไมดา รีสอรท อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือกําหนดทิศทางการปรับปรุงหลักสูตรเดิม/จัดทํา
หลักสูตรใหม ท่ีสามารถตอบโจทยในยุคโลกปวน กําหนดทิศทางการจัดทําคอรสระยะสั้นและโครงการฝกอบรม
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ท่ีเปนท่ีตองการของสังคม ชุมชน และประเทศชาติ กําหนดกรอบมาตรฐานนักศึกษา Smart Student ท่ีมี
ทักษะท่ีจําเปนสําหรับศตวรรษท่ี 21 ของมหาวิทยาลัยศิลปากร รวมท้ังกําหนดทิศทางการจัดการเรียนการสอน
ใหเหมาะสมกับผูเรียนในโลกยุคปวน จึงขอเรียนเชิญผูบริหารและผูสนใจเขารวมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ดังกลาว

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ

มติ ท่ีประชุมรับทราบ

เลิกประชุมเวลา 11.10 น.

(นางสาวเพรียว  บางเขม็ด)
ผูจดรายงานการประชุม

(นางสาวสิริวัลลิ์  พฤกษาอุดมชัย)
ผูจดรายงานการประชุม

(นางสาวเอมอร  ชีราวุฒธิพันธ)
ผูจดรายงานการประชุม

รายงานการประชุมฉบับนี้
ไดรับรองโดยไมมีการแกไข


